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AIA DA 78' SESSAO ORDINARIA DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRA.0 PRETO DA UN'lVERSID.ADE DE sAo PAULO. Aos
seis dias do m&s de abril de dots mile dezoito, is quatorze horns, na Sala da Congregagao da

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, em primeim

convocagao, refine-se a Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego - FDRP,

sob a Presid6ncia da Profs. Dra. Monica Herman Salem(hggiano, Dilflen..tla..L:l!!!daft;
com a presenga: dos Presidentes dQ Comiss6es, Profs. Drs.: Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho (Comissao de Graduagao), Rubens Begak (Comissao de P6s-Graduagao e

Representante da (Ihtegoria Docente de Professores Associados), Thiago Marrara de Matos
(Comissao de Pesquisa) e Claudio do Prado Amaral (Comissao de Culture e Extensio
Universitaria); dos Chefes de Departamentos, Profs. Drs.: Gustavo Assed Ferreira
(Departamento de Direito Ptiblico), Cristina Godoy Bernardo de Oliveira (Departamento
de Filosofia do Direito e Disciplines Bfsicas) e Cintia Rosa Pereira de Lima (Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil -- Vice Chefe e Representante da Categoria Docente

de Professores Associados); dos Representantes das G.tegorias Docentes de: - l?112Jle$$!2wf

:!.!u3laas, Profs. Drs.: Ignacio Maria Poveda Velasco e Umberto Cell Junior; - l!?112fesserw

Asefiaflw, Profs. Drs.: Alessandro Hirata e Vktor Gabriel de Oliveira Rodriguez; -
Pl11fesseaf.11)el41ews, Profs. Drs.: Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Eliana Franco
Name e Paulo Eduardo Alves da Silva; do Reoresentante Discente de Gmduagao: Yan
Bogado Funck; da Representante Discente de P6s-(;raduagao: Anne Lemos Reid Bianchini;

e da Senhora Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica Acad6mica,
para secretariar a reuniio. J!!slificanm:.atlsC!!ck: a Senhora Vice-Diretora, Profa. Dra. Mama

de Souza Ribeiro; e os Profs. Drs. Andre Ramos Tavares, Jair Aparecido Cardoso, Nelson

Mannrich e Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari. A Se!!!!ela !)ilelea agradece a presenga

de todos. Df as boas-vindas saline Lemos Reis Bianchinie ao Luis Augusto Teixeim
Morris, Representantes Discentes de P6s-Graduagio junto a Congregagao, titular e suplente

respectivamente. Esclarece que o suplente este aqui homo ouvinte, para aprender. A mere

presenga dos suplentes, sem voz e nem voto, if foi aprovada pda Congregagao. Acha at6
oportuno, mica a par das quest6es discutidas e df maior liberdade para o titular de,
efetivamente, se ausentar, e a categoria vir a ser bem representada. Declare abertos os

trabalhos da 78' Sessio Ordinfria da (:ongregagao da Faculdade de Direito de Nbeido
Prego. 1 - EXPEDIENCE. 1 - Discussio e votagao: 1.1 - Ata da 77' Sessio Ordiniria
da Congregagao, realizada em 02/03/2018. Colocada em votagao e nio havendo
manifestag6es, a (]ongregagao aprova, por unanimidade, a Ata da 77' Sessio Ordinfria,

realizada em 02/03/2018. 1. Comunicag6es da Diretoria: - Senhora Diretora, Profa.
Dra. Monica Herman Salem Caggiano. A Sc!!!!Qla..DilelQU comunica os pr6ximos
eventos: a) Palestras no dia 18/04/2018, no Anfiteatro da FDRP/USP: is IOh:
"Democracia e Corrupgao", ministradas pelos Profs. Drs. Ci-istina Godly Bernardo de

Oliveira (FDRP-USP), Claudio do Prado Amaral (FDRP-USP/ Juiz de Direito Titular),
Rafael Meira (Doutor em Filosofia do Direito pda USP/ foi Corregedor do Govemo do

P£giml 1 49 Av. Bandeirantes , 3900 Ca//@//i da USP
14040-906 Ribeir5o PretcFSP

T I F ss (16) 3ns-4954
xwv.dinitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.AssktZncia qZcnica .Aca(&mica

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72
73

74

75

76

77
78

79

8()

Estado de Sio Paulo), Elza Boiteux (FD-USP) e Ari Marcelo Solon (FD-USP); e is 14h30

''Fungao Social dos Contlatos", pelos Profs. Drs. Alessandro Hitata (FDRP-USP), Cintia
Rosa Pereira de Lima (FDRP-USP), Maria oistina de Cinco (Universita degli Studi di
Camerino Italia/ C6tedra UNESCO: "Direitos Humanos e vio18ncia, govemo e
govemanga) e Fernando Boiteux (Doutor em Direito Comercial pda USP/ Procurador da

Fazenda aposentado/ Advogado em Sio Paulo). Neste evento terio a presenga de um
Professor Titular e da Coordenadora do Programa de P6s-Graduagao da Faculdade de

Direito da Universidade Federal de Moto Grosso do Sul, Unidade Campo Grande. Os

pain&is forum organizados, basicamente, peso Prof. Dr. .Alessandro Hirata. Organizados no
sentido de viabilizar a formagao de uma rede. Entao, vai ser uma primeira rede. Quer o

registro disso. Nio tem certeza de vai dar cerro. E dif icilimo. Todos falam em rede nas
academies, rede de pesquisa, etc. Mas, 6 muito dificil friar faticamente, estruturar, uma rede
ou registry-la. A tentative 6 essa, de crier uma rede USP, Largo Sio Francisco, USP Ribeirfo

Prego, Faculdade de Direito Campo Grande e (hmerino. Entao, seria um favor de
intemacionalizagao com a criagao de uma rede que poderia ser ampliada. A perspective foi
essa. Verso o que vai dar. Aprenderio todos a formatar uma rede de acad6mica de pesquisa

e de investigagao cientifica. b) Curso "Global Food Secul-ity", de 23 a 25/04/2018, das 13h

is 18h, na FDRP/USP. O curio sed ministrado pda professors convidada, Mariagrazia

Aab ese ao Institllte o$Law, Politics and Det,eloplnent(Diq)oils) o$tbe Sant'.Anna School. q T'Aestxa

no dia 24/04/2018, das IOh is 13h, no Anfiteatro da FDRP/USP, ministrada pda
professors convidada, Mariagrazia Alabrese do //zifz&r/? a# -bw, Po#zlci z/zZ Dez,eZopme /

(Z)z@aZ9 q/' /#e i'a#/H////a .frgao/ Pisa Italia. O assunto & 1%ad -ba«. d) Evento /#/erp/a/h/za/

Dialogues ofEdination, Brawl and US.A perl)ectiues: Federalism, ]lldicial.Actidsm and High Q#aliD

Ezhrazh#, dia 25/04/2018, das 9h is 12h30, no Anfiteatro da FDRP/USP. Participantes:

Profs. Dra. Monica Herman Sa]em (hggiano (]liDJiP-USP/ FD-USP/ Mackenzie); Profa.
Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri(FD-USP/ UNES(X)D; Profa. Dra. Suzane Eckes (/#d2a//a

U / e/w@); Prof. Dr. (bales Russo (DaW/a// U /Pe/w4); Prof. Dr. Michael Gregory (Ha/w zrd

.b&« .rr#ao4; Prof. Dr. Marcelo Mazotti(FD-USP). O assunto 6 educagao de qualidade aqui

no Brasil e nos Estados Unidos. O tratamento constitucional e o tratamento legal,
perseguindo exatamente a educagao de qualidade. Esse 6 um encontro intemacional. Diz ao
Prof. Dr. Rubens Begak que espera que isso posse ser compatibilizado com os programas e

os registros da P6s-Graduagao. lsso 6 pure intemacionalizagao. O seminfrio seri oferecido
em Ing16s e sem tradugao simultanea, nem consecutiva. Estio partindo do principio de que
os alunos da FDRP entendem o Ing16s. Nio sabe se teriam verbs, diz que o Prof. Dr.

Umberto Cello esb aqui, para contratar aquelas equipes de tradugao. Mas, como & em Ing16s,
nio teriam nem condig6es de contmto, porque o Ingl&s & obrigat6rio para todos. Se fosse

qualquer outrR I(ngua, russo ou alemio poderia, mas em Ing16s ajustificativa nio existiria. e)
Diz que fez um pedido ao CI'A e vai repeti-lo aqui, com o oval do Prof. Dr. Rubens Began.
A prova de profici6ncia e a prove dissertativa do processo seletivo da P6s-Graduagio

estario sob a compet6ncia e responsabilidade da FUVEST. Este ano mudd judo. Gostariam
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de assegurar e garantir a imparcialidade. Com isso os candidatos terio que prestar a prova
em Sio Paulo, mas 6 compet6ncia e responsabilidade da FUVEST. lsso nio implica em

reduzir o nQmero de opg6es de profici6ncia. Ou deja, isso nio implica o corte do Espanhol,

pois o mesmo continua. O que gostariam 6 que, exatamente, o processo seletivo fosse
qualif icado pda imparcialidade, sem o envolvimento dos docentes da Casa. Gostaria de

contar com o apoio de todos. No comego, a FUVEST fazia o processo seletivo e, quando

chegou aqui, foi informada que o processo nio era mais FUVEST. O Pl11f.Dr-ll!!!!bern
fdb esclarece que, realmente, no indio o processo seletivo era feito pda FUVEST. Na sua
gestio o apoio sempre foi nesse sentido, de que a FUVEST realizasse os exames. Acontece

que a FUVEST fazia o processo seletivo simultaneamente ao da Faculdade de Direito do
Largo Sio Francisco e houve uma alteragao de calendfrio, a Senhora Diretora sabe muito

bem disso, na realizagao dos exames. Recebeu um telefonema do Diretor, do responsfvel

pda FUVEST, embora tivesse insistido para que continuassem, ele Ihe disse que era um

pouco complicado, porque para realizarem o exams apenas, o processo seletivo apenas para
os alunos de Ribeido Preto, o que he surpreendeu a fda dele, financeiramente isso 6
invifvel. Nunca pensou que a FUVEST tinha fins lucrativos. Acredita que continua nio
tendo. Mas, nio pode ter prejuizo. Diz que, dianne dessa ponderagao e da dif iculdade
colocada por ele, nio serra interessante para FDRP que houvesse esse desmembramento, e

o calendfrio do Curio de P6s-Graduagao da FDRP tamb6m if estava definido. Nio tiveram
opgao a nio ser seguir o que a pr6pria FUVEST recomendou e realizarem os exames aqui.

(auer deixar registrado que a posigio da antiga gestao era favodvel a que os exames fossem

realizados pda FUVEST. A Senhora Diretom diz que sabe disso at6 porque conversaram
muito sobre o primeiro processo seletivo. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que
considerando a importancia do tema, queria complementar. Evidentemente acha que
quando obtiveram a renovagao, primeiro da Presid6ncia e da Vice-Presid6ncia da (J'G e,
em seguida, dos pr6prios membros. lsso sempre foi lembrado, a vontade da ex-gest5o. Mas,

at6 jf se dirigiu nessa Congregagao no sentido da vontade das reuni6es que if tinham feith a
voltar a fazer o exame. Houve uma sinalizagao positive, acha que at6 nas duas tlltimas
reunites colocou nesse sentido, e conseguirem fechar, porque em determinado momento
houve certs turbagao dessa aceitagao que des tinham dado, mas, depois retomou-se e, hoje,

tiveram a resposta definitive da FUVEST, jf no sentido de que realizado o exame. A

vontade da antiga gestio como da nova gestao 6 continuar a fazerem com elsa entidade,
essa Fundagao tio conhecida por todos, a vista da neutralidade, sem prejuizo de dizer que o

processo foi dos mats bem realizados o ano passado. Os professores aqui da Casa
colaboraram muito, tanto no exame de linguas como no exame substancial Mas, teriam at6
um facilitador para o processo, em desaforar isso para a FUVEST fazer o exame if. Entao,

o que conseguiram, vai aquia colaboragao do Programs da Faculdade de Direito, no sentido
tamb6m de nio opor em resist6ncia e trazer um pouco para frente. A ideia seria, nio quer

subsumir na fda da Senhora Diretora, mas no sentido de if complementar o que ela estava

dizendo, terminar processo at6 22/07, em que jf estariam, depois que a designagao dentre
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os orientadores, na casa de tr&s professores. Nio se dirigiu i(PG, porque isso foi agora de

manga, menos de dubs horas que isso aconteceu. Mas, continuarem agog, naquela
tmdigao, que jf existia de fazer o exame. Mas, realgando a qualidade do exame do ano

passado, nunca perderam a qualidade e o esforgo que a Faculdade, a diregao na pessoa do
Prof. Dr. Umberto Cell Junior, e a CPG colaboraram, fizeram o exame de altissima
qualidade. Mas, agora, seria at6 um facihtador para voltarem a fazer com FUVEST. Entio,

pediu licenga para se manifestar complementando nesse sentido. O Er11LDf-.G11slavQ
:Assad-.Ecifeia diz que queria reiterar as palavras do Prof. Dr. Umberto Cell Junior.

Durante a gestao a frente da CPG, as provas forum realizadas, as tr6s primeiras proves
forum realizadas com profici6ncia da FUVEST. A prove escrita sempre foi realizada desde o

primeiro processo pelos professores da Casa. Ingo inovar. Acha que 6 uma boa medida. S6

gostaria a16m de reiterar as palavras do Prof. Dr. Umberto Cell Junior, inclusive quer

agradecer aqui pda lembranga, Professor a gestao conjunta da P6s-Graduagao, apenas
clamar para que se mantenha uma tradi$o que essa Casa tem de que a tlltima base tenha

crit6rios. Que mantenham o sistema de projeto de pesquisa com banca, mats curdculo com

Barema, dividido por dois. E importance que nio denham um processo parecido com a da

coim6 da FDRP, que 6 voltado a entrevista, quigf prova, quigf nem precisa de entrevista.

Precisam ter um sistema bastante coerente e que d6 chances iguais a todos os candidatos.

Evolua a P6s-Graduagao com processo pda FUVEST, 6 bem verdade, mas desde que
mantenha a tlltima fase intacta, nos moldes do que acontece at6 a presente data. O El!!f.D!.
Rl112e!!g.Becak diz que, respondendo a ddvida do Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, clare,
exatamente, nio vai se alterar nada. Simplesmente, voltar a fazer o exame de Lingua if,

passasse a fazer o exame substancial, mas m2nter esta peculiaridade que tem dado muito
cerro aqua Alias, o Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira foi Presidente da CPG e os que o
antecederam sabem do sucesso deste typo de escolha. Aqua deu cerro o processo, nio hf
interesse em altera-lo. 2 - Palavra aos Senhores Presidentes de Comiss6es: - Comissio

de..E6s=Grad!!afar. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que a(IP'G tem trabalhado muito,
como, alias, 6 a tradigao deli. Falando um pouco pda ordem at6 crono16gica dos assuntos
aqui, todos sio muito importantes. O primeiro deles esb em pleno processo de Goleta dos

dados, daquilo que se denomina "coleta da plataforma Sucupira", que se encerra no
pr6ximo dia 13/04/2018. A sinalizagao 6 de que nio haverf prorrogagao. De certa maneira
sempre se trabalhava nos anos anteriores com a possibilidade de pronogagao. Entao, estio

ultimando, com os esforQos todos, no sentido de que isso esteja at6 completo muito antes
de sexta-feira. Entao, o trabalho tem sido muito grande. Quer agradecer o trabalho de todos

os setores da Faculdade, especificamente da CPG, dos seus funcionfrios: a Vida e o Omar.
T6m trabalhado diutumamente nisso com muito afinco. Tamb6m dentro da C:PG,
especificamente as Profas. Cintia, Fabiana e Flfvia, os Profs. Guilherme e Marrara e, o
Representante Discente, Mauricio Buosi Lemes. Tiveram uma reuniio ontem para definigao

de uma s6rie de cortes que precisam fazer para alimentar o sbtema. Todos trabalhando
muito nkso e para definigao do Programa. Realgando que, depots de submetido isso, os
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prazos estio af muito pr6ximos, vio tamb6m necessitar de uma colaboragao, isso foi
relembrado ontem, muito grande dos setores todos da Faculdade, especif icamente, das

comiss6es today, inc]usive a (]l:lnt. At6 relembra aquela ideia de que devia ester no mesmo
patamar das outras comiss6es. lsso 6 uma reivindicagao antiga. Mas, at6 uma proposta feita

pelo Prof. Nuno, acha que ele teve que stir, no final do ano passado de reunites constantes

das comiss6es. E bem vedade que ele pedia reunites semanais. Acha um pouco dif ical isso.
Reunites, pelo ments mensais, ache que seria muito bom, no sentido da integragao. Para a

P6s-Graduagao isso Ices pareceu essencial lsto foi realgado. Quer tamb6m dizer que
receberam ontem, jf estava sabendo, do ponto de vista da informagao que ]he foi passada

pelo Pr6-Reitor de P6s-Graduagio. Recebeu ontem a publicagao do novo Regimento da

P6s-Graduagao enviada pda Pr6Reitoria de P6s-Graduagao. At& disponibilizaram aos
odentadores todos do Programs, por e-mail ontem mesmo, no sentido de que t6m os
prazos ali avocados nas Disposig6es Transit6rias para adequarem o Regimento ao
Regulamento. E verdade que este 6 um puzo bastante longo e a Comissio de P6s-
Graduagao jf tem nas subs reunites formats, nas subs reunites informais, se partido pda
necessidade at6 de algumas alterag6es jf feitas desde if. Uma delas, a eventual recriagao, ou

criagao, mellor dizendo, de uma coordenagao do Programa. Jf tem at6 uma proposta que

vamos tentar a tramitagao. Tem um puzo para alteragao global do Regimento, do
Regulamento. Tamb6m, dizer do sucesso da reuniio que tiveram daquilo que jf foi
anunciado nesse sodalktico do Forum Paulista de Pesquisa e P6s-Graduagao em Direito,

cognominado F6rum do Interior. Fizeram aqui uma reuniio nests Sala da Congregagao, no
dltimo dia 23/03/2018, objetivando uma integragao maid bem feita daquilo que jf se fazio
hf muito tempo entre os Programas da FD]W, da UNESP, da un.fwRP, da UNIVEM, da
UNIMAR, da UNIMEP e do I'lE. Um Programs que este desclassificado, mas tamb6m foi

convidado 6 if de Baum. Entao, houve uma integragio bem feita at6 pe]a CPG. .A]6m da sua

presenga, estava o Prof. Jail, a16m da funcionfria Vida. O pr6ximo encontro, agora, sed na

UNIMEP. Fargo um encontro a cada m6s ou doin moses, considerando as agendas de
todos, muito concorHdas, e conidas, melhor dbendo. E if, tamb6m, o Prof. Sebastiao,

colega, que calha ser o coordenador do Programs da UNAERP -- Universidade de Ribeido

Preto. Jf Ihes ofereceu, at6 serra muito interessante para pontuagao e para a qualificagao do

nosso programa, participar do evento que des tradicionalmente fazem, nio recorda o nome,
em outubro, agora. Entao, serra antecedido de um events, o Programs da FDRP com o da

UNAERP, antes do evento deles. Passargo as coordenadas tapas, nio houve tempo ainda

de passar isso por e-mail aos colegas. Por 61timo, mas sem manor importancia, o encontro,

tamb6m jf foi dito aqui na Congregagio, das principais autoridades reguladoras e de
fomento na area do Direito. Seri realizado no dia 25/05/2018, futuro. E um encontro em

que teHo a apresentagao do CNPq, da CAPES, da FAPESP, do (11)NPEDI e do Pr6-
Reitor de P6s-Graduagao, a16m da Diregao e da o'G. lsso seri no dia 25/05/2018, aqua
Ter5o mais uma vez a explicagao, dodo o detalhamento, pecos meios usuais E dizer que ja

houve a tio esperada escolha do Representante de Area do Direito, o escolhido foi,
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representando a democraticidade da consults que foi feita, o Prof. Dr. Otavio Luiz
Rodrigues, Professor do Largo, na area do Direito Civil. E o novo Representante da Area
do Direito, estari presence aqui, indicado pda Casa. Sio os avisos sem prejubo de quaisquer

esclarecimentos que os colegas pegam. A Sc!!1leia..Diielea diz que gostaria de dots
esclarccimentos. Questions, considerando que hole foi publicado, se o Prof. Dr. Otavio

Luiz Rodrigues nio esb sendo convidado. O Prof Dr Rubens Begak responde que ele

vem pena CAPES. A Scl113eia..DifelQa diz, como Coordenador de Area. O ]'!11f;.]D!:
IB11beas..Befak.diz que convidaram, nio s6 a Coordenagao Gerd, homo convidaram o

Representante de Area. Pelo momento foi convidado o Prof. Dr. Gustavo, que era o
Representante at6 onteni Agora, o Prof. Dr. Otavio Luiz Rodrigues. A Sc!!!!ela..Dileloa
questiona se esse outro encontro 6 oficial Se foi oficializado a partir de alguma coisa, do

pessoa[ do [nterior. O ]'!Qf::])!:Rubens Begak esc]arece que o F6rum do ]nterior jf existe

hf muitos anos. Tem um documento que estio reativando. Ficou paralisado por uma s6rie
de raz6es, nos 61timos dois ou tr6s anos. Muito bem lembrado. Dado noticias disso judo. -
Comissio de Graduacio. O Prof. Dr. Nunn Manuel.Mueadinho dofSanto£Coelha
pede desculpas, tem uma nova atividade desenvolvendo-se aqui na Faculdade, is sextas-
feims, itarde, o Observat6rio dos Tribunals Superiores com debates a respeito das decis6es

mats importantes. Pede desculpas por ter que ser ausentar, is vezes, rapidamente. Com
respeito a Graduagio, gostaria de colocar no horizonte uma discussio que foi promovida

pda CoC A C(X= fez uma deliberagao, propondo que o horfrio do curio de Direito da
FDRP, na parte da manha, altere-se, deixando de comegar is 8h15min, e comegando is
7h50min. Entfo, a CG recebeu esse proposta, vai discuti-la na reuniio da pr6xima quaru-

feira, e vao, naturalmente, promover um debate amplo com todos os professores, todos os

alunos, para poder deliberar etta questao. que deved ser encaminhada a esta Congregagao.

Mas, jf quer colocar no horizonte e dizer que vio promover um debate que as raz6es
possum ser colocadas e que uma decisio bem informada possa ser tomada. - Ce!!!issue..de

]3esq11isa. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que 6 um prazer voltar i
Congregagao, na renovagao do mandato. Tamb6m cumprimenta os seus colegas novos de

Comissio. Teve uma reuniio bem produtiva essa semana. Vai dar umps noticias breves da

Comissio. Entao, primeiro lugar, t&m editais abertos. Jf indicaram esse informagao para
todos os docentes: tem o PIBIC aberto at6 23/05/2018. Ja avisaram a todos. Tem o PIBIC

para o Ensino M6dio, que tamb6m 6 um edital imporunte, do qual o docente pode inserir

um projeto no sistema e recrutar alunos at6 do segundo ano do Segundo Grau. Tamb6m
aberto at6 23/05/2018. A16m disso, tem alguns assuntos mais po16micos. No final de 2017,

na gestao kinda do Prof. Krueger, foi aprovado uma nova normative de P6s-Doutorado.
Elsa 6 uma normativa bastante extensa. O Prof. Poveda tamb6m conhece essa norma,

assmou essa norma e colaborou em sua edigao. Essa normativa se relaciona com uma das

metas, inclusive, no projeto de eleigao uma das metas era estimular o P6s-Doutorado. Jf era

uma politica do Prof. Cello. Na 6poca pensavam at6 em fazer em edital para atrair p6s-
doutorandos estrangeiros. Entao, saiu uma nova normativa. Esse nomlativa muda bastante
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coisa. Entao, em primeiro lugar, abriu-se a possibilidade de P6s-Doutorado ser feito sem

bolsa. Diz a Senhora Diretora que quando fizeram a normativa, at6 o esbogo foi feito pelo

Prof. Hirata. Depois esse esbogo, veil Prof. Camilo, para ele e passou, tamb6m, ache que
um pouco pelo Prof. Nunn. Porque tinham uma discussio se deveriam ou nio aceitar o
P6s-Doutorado com ou sem bolsa. E, agora, a normativa, entao, foi alterada, e o P6s-

Doutorado sem bolsa foi aceito. Por ipso que nessa semana a CPq jf aprovou tr6s novos
P6s-Doutorados. Alguns servo P6s-Doutorados sem bolsa, if de acordo com essa nova

nomlativa. S6 que de um lido a normative flexibilizou a situagao, mas de outro ela tomou
mais rigido o programs. At6 algumas novidades. Agora, exige que o P6s-Doutorado tenha

um puzo, uma carga hodria minima de 960 horns. Ele precise declarar esse carga horgria;

vio pedir um documento para o supervisor e para o candidate, que declare esse cargo

ho6ria. E hf uma nomla que, especif icamente, diz que o P6s-Doutorado tem que ser
executado na Unidade. Porque, at6 ontem, fizeram a discussio se seria possfvel P6s-
Doutorado idistfncia. Por exemplo, alunos estrangeiros, que nio estivessem aqui, fizessem

as atividades a distfncia. Mas, a normative, realmente, tem um artigo s6 sobre ipso e ela
exige a presenga fkica do p6s-doutorando na Unidade. Entao, vio elaborar uma nova

minuta para alterar a nom)ativa vigente e adapt-la a nova que saiu no final de 2017. Entao,

esse 6 um comunicado importante. Mas, a boa noticia 6 que estio conseguindo viabilizar o
P6s-Doc. Entao, tr6s projetos jf forum aprovados, s6 nessa tlltima reuniio. A16m disso,
aprovaram ll Iniciag6es Cientfficas, s6 nessa Qltima reuniao, que 6 um nQmero bastante

alto. Tamb6m tem pedido que os docentes transformassem maid a Iniciagao em produto,

em artigo. E lembrando que o docente 6 coautor da Iniciagao. Ele nio 6 o primeiro tutor,
mas ele 6 o segundo tutor. Mas, ele 6 coautor. E o que perceberam 6 que tem muita

Iniciagio, mas esse Iniciagio acaba nio se transformando em produgao publicada. lsso &
essencial, inclusive, para P6s-Graduagao. Entao, estio insistindo que os professores nio

abandonem a pesquisa depots que o relat6rio foi entregue. E um pedido que fazem em
noms da Comissio. Tamb6m tiveram a aprovagao de dois grupos novos de pesquisa.

Aprovaram mais doin novos grupos, que servo cadastrados no CNPq, na base de dados
oficia[ de grupos. A]6m disso, discutiram a]gumas coisas que jf debateram hf a]guns anos,

por exemplo, sentem que hoje hf muita exig6ncia pda pesquisa, inclusive, de pontuagao,

docente. Inclusive para avaliagao da P6s-Graduagao. Mas, na prgtica, os docentes nio t6m
um apoio profissional para produgao da pesquisa. Entao, muitas vezes, o docente trabalha
com favor dos seus orientandos. Com ajuda voluntfria de muitas pessoas. Porque nio exists

uma estrutura oficial de produgao de pesquisa, homo existe na .Alemanha, na Franca e em

pages desenvolvidos, como os Estados Unidos em que os docentes t6m verbas para ter seus
assistentes de pesquisa. Entao, discutimm um pouco isso ontem, de tentarem viabilizar, aqui

na Unidade, um projeto de assist6ncia de pesquisa, que 6 muito diferente de um projeto de
Iniciagao, de P6s-Doc. E um projeto em que, realmente, o professor trabalhad numb
equipe de produgao de pesquisa. At6, uma coisa que tocaram foio PAE. O PAE pemlite

que o aluno tenha experi&ncia docente, at6 para a formagao de docente. Mas, na P6s-
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Graduagao nio se permite que trabalhem com os mestrandos pam produgao de pesquisa.

Pede ao Prof. Dr. Rubens Begak, que na P6s-Graduagao, o PAE, a16m de ser s6 um
programa de formagao de docente, seja tamb6m um programa de formagao de
pesquisadores, de formagao de equipe de pesquisa. Foi um assunto que discutiram, ontem, a

esse respeito. Em Qltimo lugar, mas, pior notkia. Queriam apelar aos Departamentos e
tamb6m iDiregao, pam que a (]omissio de Pesquisa tivesse mats recursos para desenvolver

as suas atividades. Porque, hoje, des sio a tlnica Pesquisa que nio tem recurso. A Profa.

(hltia sabe disso, trabaham sem nenhum recurso. Entao, os Departamentos t6m, hole,
recurso. A Connissio de P6s-Graduagao tem recurso. A Graduagao tem recurso. E a

Pesquisa que 6 sempre cobrada do docente, na vedade, nio tem como dar apoio, porque

nio tem nenhum tipo de pmjeto, nenhuma typo de assist6ncia de pesquisa, monitoria de
pesquisa que possa desenvolver. Deixa um apelo iSenhora Diretora e, tamb6m, aos
Departamentos que na medida do possivel ajudem a Comissio para criarem esse progmma.

Essas sio as notfcias gerais. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que ouviu atentamente a

colocagao do Prof. Tbiago. At6, ontem, na reuniio informal disse a ele isso. E algo que a
P6s-Graduagao louva e ache que tem que ser feito. At6, ontem, mencionou Na reuniio que

teve com o Pr6-Reitor, inclusive depois da CAA, se colocou a divide que a Pr6-Reitoria de
P6s-Graduagao es6 com a sua normative agora a vista da que saiu na Pesquisa, no final do

ano passado. Entao, 6 at6 boa a presenga do Prof. Ignacio para saber que esb tendo isso de
sintonia. Ache louvfvel. - Comissio de Cultura e Extensio Universitfria. O Prof. Dr.

Claudio do Prado Amaral diz que a16m das atividades rotineiras, estio tentando finalizar
um livro que 6 destinado a Universidade Aberta a Terceira Idade. Quer agradecer a todos os
professores que estio colaborando na anfhse dos artigos que comm encaminhados para

serem avaliados professores. O Prof. Rubens trouxe prontamente seu parecer do artigo.
Enfim, agradece a todos que estio participando dessa tarefa. Sabem, jf com seus horgrios
muito apertados, estio colaborando com isso. Entao, fica aquio seu grande e sincero
agradecimento a todos os professores que estgo trabalhando nesse livro. Jf diz, tamb6nl

que esse livro este em andamento, porque um edital foi aberto nesse sentido. Mas,
pretendem para o ano que vem, que consigam fonnar um livro especifico para o p6bhco da

terceim idade, com nog6es fundamentals do Direito, em cada area, em cada ramo juridico.

(2ue nio 6 o formato atual. O formato atual acabou sendo um formato de artigos que vio
ser compilados no livro. Mas, o ideal 6 que consigam desenvolver uma pedagogia pr6pria

para os alunos da terceira idade. lsso entrarg, porunto, jf na agenda para 2019. At6 entio

nio se sentia confortfvel para fRIar sobre os cursos de especializagao que estio em
andamento e que passam pelo controle da (X:Ex. Jf, agora, se sense um pouco maid
confordvel. Tratram-se de cursos que acarretam cara de servigo, homo tudo, mais

tamb6m, ao mesmo tempo, acabam gerando um oz,ergead importance para os professores
desempenharem suas atividades. Acredium que est5o fazendo o que 6 possivel nesse

momento. Com sobriedade, serenidade e tranquihdade para equihbrar a sobrecarga de

servigo do Setor, com as respectivas demandas e com o enfrentamento da burocracia que a
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condugao, planejamento e encerramento de um curso de especializagao exigem. A sua

perspective 6 de que ir5o conseguir solucionar demands de servigo com a necessidade de
oferta desses curios em aproximadamente um ano, pelo que pode perceber at6 agora.

Existem inegularidades, mas ache que nio sio graves. Acha que sio todas bastante
razogveis de serem solucionadas em curio puzo. O que Ihe preocupa mats que 6 equihbrar a

caiga de servigo do Setor, acredita que em um consigam fazer isso de maneira tranquila.

Para o m6s de maid, planejaram pda Comissio de Cultura e Extensio a realizagao do
primeiro seminfrio sobre comipgao. E ai somando e ombreando com a Diretoria nessa
tarefa, if havia conversado com a Senhora Diretora no m6s passado, e conseguiram
confirmar a presenga de tr6s palestrantes para apresentarem tamb6m o trabalho deles aqui

de Ribeir5o Prego. Levantaram todo hist6rico de desenvolvimento e consequ6ncias da

Operagao Sevandija que levou politicos de Ribeir5o Preto presos Foi um trabalho realizado
por um aluno de Mestrado com uma dtizia de alunos da Graduagio, porunto, 6 um
trabalho genuinamente construido pelts nossos pelos fihos delta Casa. Um aluno de P6s-
Graduagao e 12 de Graduagao. Um aluno de Mestrado. lsso seria a apresentagao no
segundo bloco, sobre o que foie o que este sendo a Operagao Sevandija. No primeiro bloco

esperam poder contar com o apoio da Diretoria, porque jf confirmaram com os
palestrantes: Dr. Walter Maierovitch, que gentilmente atendeu a solicitagao; o I)r. Glauco,
que foi orientando da senhora Diretora, Juiz, que escreveu sabre corrupgao politica; e o

Promotor de Justiga de Ribeido Prego, responsfvel pda Operagao Sevandija, confirmou

que vir5 e faH uma palestra sobre esse operagao. Entio, mais uma vez reforga aquio pedido

para que no dia 4 consigam frazer a p6blico esse trabalho. Aproveitando o ensejo do que foi
falado pelo Prof. Nunn, com relagao imudanga de hodrio, esse proposta 6 antiga, 6 sua,

por vfrias raz6es. Mas, ela nio 6 isolada. Ela vem junta na CoG na Comissio de
Coordenagao do Curso. Fez tr6s sugest6es, uma delay, 6 esse. A outra 6 a instalagao de uma

instincia de pacificagao de conflitos, de mediagao de conflitos mellor dizendo, dentro da

Unidade. Acha importance terem uma instfncia de mediagao de conflitos nessa Unidade.
Frist a importancia das Comunicag6es da (Xll:Ex, mas passa a fazer esse consideragao no

fmbito da CoC, porque a seu ver uma instfncia dessa natureza 6 fundamental na Unidade, a

ponto de que, se recorda que no ano passado, dava uma aula e tcve que parar de dar eula tal
a gritaria que acontecia na sale ao lado, tendo em vista que os alunos estavam muito
exaltados. Se lembra que at6 a presenga do Diretor foi solicitada. Foi uma situagao bastante

difkil, mas s6 coloca isso como um exemplo, dentre tantos conflitos que acontecem, sobre

a necessidade de ter uma instincia de mediagao de conflitos de: aluno e aluno; aluno e
professor; professor e aluno; professor e funcionfrio nio docente; nio docente e nio
docente. E a disciplina laborat6rio, tamb&m no imbito da C))C, se nio se engana, coube a

ele a relatoria, a avaliagao. Sio tr6s propostas, porunto, que jf forum inclusive,

encaminhadas iCG, mas tamb6m iEgr6gia Cbngregagao para aprecia$o. Portanto, tr6s

tomas. Reforga, aproveitando o ensejo do Prof. Nuno, sio Eras temps que Ihe parecem
relevantes serem tratados na Unidade: a questio do horgrio; uma mediagao de conflitos a
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ser feita numb instfncia professional pr6pria, treinada com educagao continua para isso; e a

avaliagao da discipline Laborat6rio, que agora jf comega a altar voos mais altos. Enfim, sio

essas suas comunicag6es. A Profs. Dra. Cintia Pereira de Lima diz que em relagao ao
curso, recentemente foi eleita coordenadora do curio da Faculdade. Realmente, essay

propostas do Prof. Claudio, s6 para complementar, essa instfncia de mediagio, jf fizeram

uma primeira reuniio com o Instituto Conversag6es, que tem atuado bastante na Faculdade

de Filosofia aqui no Departamento de Psicologia. E uma proposta com o objetivo de
melhorar o potencial pedag6gico e, principalmente, tendo em vista a necessidade de facihtar
o diflogo entre professores, funcionfrios e alunos, seja qual for a combinagio. Entao, tendo

em vista esse necessidade pedag6gica, entenderam que serra uma atribuigao da (bloc Esse

proposta depots vai ser encaminhada a Congregagao, mas estio discutindo esses projetos.
Entao, 6 diferente do CEJUSC O CEJUSC tem side utilizado muito como resolugao de

conflitos e como uma alternative ajudicializagao. Mas, esse 6 mats no ambiente

institucional, acad6mico, essa instfncia. Para complementar, a avaliagao do Laborat6rio,

muitos departamentos jf receberam a comunicagao que solicitaram informag6es para a
completa avaliagao da disciplina, e realizar diagn6sticos concretos para melhoria dessa

discipline Laborat6rio, que 6 interdepartamental. Mats uma vez justificando esse
comunicagao mats facilitada entry os docentes aqui da Faculdade e com os alunos tamb&m

Ent5o, s6 para informer, aproveitando que tem asscnto aqua na Congregagao, sobre a
coordenagao do curio e complementando as informag6es. O Ac. Yan Bogado Funck diz
que com relagao a essa comissio de resolugao de conflitos na Faculdade, Ihe parece um
projeto com um potencial. Mas, s6 uma pequena questao. Acha que tem que ser tomado

cuidado por argo nio acabar forgando uma tentativa de mediagao que em alguns casos isso
nio 6 propfcio. Alguns tipos de vio16ncia mais grave, enfim, que envolvam, inclusive, a

Comissio de G6nero ou que envolvam uma questao entre chefe e subordinado. (hefe de

Departamento com algum subordinado seu. E s6 uma questao que, ao fazer esse comissao,
acha interessante pensar nisso. A Profs. Dra. Cintia Pereira de Lima diz que a mediagao

nunca ela 6 forgada. A mediagao 6 uma proposta que tem que ser espontanea. As panes

procuram e das querenlE uma altemativa a culture do litfgio. Diz ao Ac. Yan Bogado
Funck , sobre a colocagao feith por ele, 6 que reflete, is vezes, em direitos indisponiveis, em

direitos que, inclusive, nio podem ser objeto de mediagao nem no processo judicifrio,
homo casos mais graves com vids de fato, vio16ncia, enfim, t6m at6 as medidas que fogem i
esfem do fmbito institutional Entao, acha que quanto a isso nio prejudicaria em nada. A

melhoria do diflogo pode ter uma atuagao preventiva que, ao seu ver, 6 uma protegao mais
eficiente para eases direitos, que sio muito caros. Inclusive faz parte da Comissio de
Vio16ncia de G6nero, que a Profa. Eliana 6 Presidente. O Prof. Dr. CIAudjQ do PladQ

:Anala! diz que a Profa.(]ntia ja falou em grande parte tudo o que pretendia falar.
Questiona ao Ac. Yan Bogado Funck se em sua opiniao, as quest6es vio16ncia de g6nero,
quaisquer que sejam, estariam, a priori, excluidas de mediagao. Pergunta se 6 isso. Diz que &

interessante. A Ac, Ahn€ Lemp$ Reid Biancbini diz que com relagao a mediagao s6 tem
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uma preocupagao. O que aconteceu com o CEJUSC dentro da Faculdade, e aqua eu disse
at6 por uma questao pessoal, por conte da sua pesquisa. A sua pesquisa envolve mediagao.

Pesquisa mediagao, 6 mediadora formada. Percebeu uma resist&ncia muito grande para ter

acesso ao CEJUSC Apesar de tcrem uma sede do CEJUSC dentro da Faculdade, tem uma
unidade, enfim, um bravo do CEJUSC dentro da Faculdade, mas 6 uma dificuldade muito

grande. Apesar de que esse CEJUSC nio 6 utilizado todos os dias. T6m sess6es, Ihe parece,

se nio se engana, a tiltima informagao que teve era terra ou quarta-keira durante o dia
inteiro. Do resto do tempo, as depend6ncias do CE.[US(; das ficam absolutamente vazias,

s6 com o Daniel if agendando audi6ncias. Inclusive, do Prof. Paulo, pelo menos dubs
orientandas que mexem com mediagio, a Cfrita, que if defendeu, e a Elisa, tamb6nt Ambas

mediadoras. Infelizmente, a estrutura do servigo esb dentro da Faculdade, mas ela nio serve

aos alunos. Sio absolutamente isolados do CEJUSC E hf uma resist6ncia para ingresso e

participagao, de qualquer forma, dos alunos dentro do CEJUSC Ache que 6 uma situagao

que deveria receber um pouco de atengao e, tamb6m, que deveria ser levada em
consideragao para montar uma eventual comissio aqui dentro da Faculdade, de mediagao.

Falaram de conv6nio com o "Mediftico", conhece, conhece, inclusive, alguns mediadores

dentro desse 6rgao. Mas, acha que deveriam primeiro pensar em como fazer uma integragao
com acesso do aluno e at& dos professores, talvez, com esses programas. Nio s6 a questao

de atuagao professional, mas, eventualmente, um estfgio, uma pesquisa. Porque, hole, o
acesso 6 bem restrito. Conhece o CEJUSC da UNAERP e sabe que if a grande parte dos

funcionfrios que integram, inclusive, equipes multidisciplinares, sio tirados de dentro do

quadro da pr6pria UNAERP. Sio os alunos de Graduagao, sio chamados a atuar homo

mediadores, ou de P6s-Graduagao, tamb6m. Dentro do curso de Psicologia sio os
coordenadores de curios que sio chamados a atuar dentro do CEJUSC Entio, fica a sua

colocagao s6 com relagao a isso. O Prof: D!: Paulo Eduardo Alves da Silva diz que lara

um aparte muito breve, para parabenizar a iniciativa dos colegas com relagao ao nticleo de

mediagao. Ache que 6 muito importance discutirem, pensarem na resolugao de conflitos na

Faculdade. E o seu objeto de pesquisa a bongo tempo tamb6m, assim como da Anne, a tcm
orientado. Coloca-se a disposigio. Acho que 6 uma ideia bastante interessante. Sabe do
trabalho do Prof. Claudio. Tamb6m o da Profs.(.hua, relacionada de alguma maneira a

area. Acha que 6 algo importance para discutirem. Inclusive, a discussio que se tem sobre
mediagao em faculdades de Direito, comiss6es de resolugio de conflitos dentro de
faculdades de Direito, ela passe por elsa questao que o Yan levantou. E algo que pode citar
alguns exemplos. Quando esteve em Berkeley, o Diretor foi afastado sumariamente por

conga de um cano de ass6dio que fora resolvido anteriormente numb comissio, mal
resolvido numa comissio de mediagio, que depois explodiu. Cinco anos depois, enfim, foi

um ceos nas universidades norte-americanas. E raro um faso de um Diretor ser expulso,
especialmente, por essa situagao. Enfim, tem uma s6rie de quest6es. Inclusive, por isso, ache

que 6 uma iniciativa relevance. Coloca-se idisposigao para ajudar a discutir e, no embalo,
discutir tamb&m a questao do CEJUSC, que de fato, 6 um conv6nio muito bem idealizado
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muito bem pensado frazer aquino para a Faculdade. E o acompanhamento da
operacionalizagao pods ser que Ihes tragam beneficios em cargter didftico tamb6m. Entao,
acha que podem, serra muito bem vinda, uma reflexio com respeito iresolugio consensual

de conflitos na Faculdade. O Prof. Umberto trabalha isso no fmbito intemacional, tamb6m

6 bem vindo. A Profa: Dra: Eliana Franco Neme diz que passou a integrar a Comissio de
G6nero este ano. Percebe que tem um problems em relagao a ipso, nio apenas aqui no

ramp//i da Universidade de Sio Paulo, mas, 6 um problems nacional de enfrentamento
permanente em relagao a sodas as diveqencias de raciocinio. Nesse sentido, enquanto

integmnte da Combsio de G6nero, vai fazer o possfvel para que sodas as quest6es sejam
contempladas, sejam tentadas ao enfrentamento menos de batalha. Precisam de modulagao
tamb6m nessa atividade que tem que ser uma atividade educacional. Os alunos da Faculdade

sio jovens. Muitos sio desinfomlados a respeito dessa nova posigao da mulher no mundo e

6 preciso que eduquem primeiro as pessoas para que possam cobrar delas um
posicionamento depois. Essa 6 sua posigao. - Comissio de Relag6es Internacionais. O

Prof: D!, :AJe$a dlo Hilata diz que sio somente dubs noticias rgpidas. Na CRlnt,
segunda-feira, concluiram o Edital de Vagas de Mobilidade Intemacional da Unidade. Ou

sega, os conv6nios pr6prios da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, em que se
inscreveram quatorze alunos da Graduagao interessados em intercimbio. Os quatorze

alunos forum, entao, contemplados com vagus de intercfmbio. Tinham vince e tr6s vagas
disponfveis, ou seja, ma is vagas do que interessados. O que 6 sempre bastante positivo,

porque conseguem vagas para todos aqueles que desejam fazer intercfmbio no exterior. A

segunda noticia 6 que hole este sendo ]angado o Edital do Duplo-Diploma com a
Universidade de Camerino, dando prosseguimento ao duplo diploma. O Programs de

Duplo Diploma 6 coordenado pda Profs. Cintia Rosa e por ele, e este no seu segundo ano.

Tem, atualmente, dots alunos da Faculdade cursando esse Programs, que permite Eras
semestres com essen alunos em (-b.merino. Atom, esdo abrindo o edital pam os pr6ximos

cinco, se tiverem interessados para esse Programs tamb6m E isso. 4 - Palavra aos
Senhores Membros. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que fang tr6s
6pidas observag6es ou comen6rios, dois deles o Prof. Dr. Rubens Begak jf antecipou, e

gostaria apenas de sublinhar. Primeim o faso de que saiu publicado hoje no Difrio Oficial a

nomeagao dos (]oordenadores de Area na CAPES. Entao, tiveram essa grata noticia da
escolha do Prof. Dr. Otfvio Luiz Rodrigues Junior, seu colega de Departamento e com
quem tamb6m divide a coordenagio da redo de Direito Civil Contempo$neo e a
coordenagao da revista Direito Civil Contempodneo Entio, acha que 6 motivo de jtibilo

para a Universidade Sio Paulo como um todo, para a Faculdade de Direito do Laqo Sio

Francisco, mas tamb6m para a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Neste sentido

proporia um voto de congratulag6es a ser enderegado ao Prof. Dr. Otfvio Luiz Rodrigues
Junior pda Faculdade de Direito de Ribeido Prego. Pega um Rancho com a quesao que o

Prof. Begak colocou, muito bem, que 6 o puzo que des t6m agora para o dia 13/04/2018,
sexta-feira, para o preenchimento daqueles dados. O Prof. Begak, entao, esclareceu que jf
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estio trabalhando. Mas esse 6 um assunto que preocupa, porque nio adianta, & aquela coisa,

"nio abasta a mulher de Cesar ser honesty, tem que parecer honesty e tcm que demonstrar"

Entio, tiveram um caso recente do rebaixamento da nora da Faculdade de Direito la, que
nio foi motivo se nao, por outra razio que nao, o preenchimento adequado do Sucupira

quando isso precisava ser feito. Entio, encarece o Prof. Begak e a (]omissio de P6s-

Graduagao, porque nio adianta diner que o Coordenador de Area 6 amigo. Nio adianta. Se
a Faculdade, seja qual for, esta ou qualquer uma, nio apresenta os dados, depois, vai Ihes

frazer prejuizo O Qltimo coment£rio 6 no tocante a representagao. A imporunte
representagio da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego nos Conselhos Centrais. Tiveram,
agora, a renovagao das Pr6-Reitorias, com os novos Pr6-Reitores. Dos quatro Conselhos

Centrais jf fizemm reuniio de tBs. O Conselho da Culture e Extensio seri realizado agora

proximamente, provavelmente semana que vem. Enfim, 6 importance que a Faculdade
esteja presente nas reuni6es, porque 6 a participagao da Faculdade no contexto da

Universidade. E se alguma vez o Presidente da Comissio justificar que nio pode participar,

entao, para isso existe a Vice-Presid6ncia da Comksio respectiva. A El11b-.Dla-.E!!ana
Elancl2..Nemc diz que na reuniio anterior da Congregagao, a partir de um pronunciamento

do Prof. Nuno a respeito de aus6ncia de professores aqui, um professor, presents nessa

nesse Colegiado, manifestou-se a respeito de uma professors que havia faltado por diversas
vezes e ficou afastada por auxilic-doenga. Na manifestagao desse professor, ele deu a

entender, os tempos que estio na Ata que acabaram de aprovar agora, dizem que "isso

durou muito, que foi uma brincadeira, e que ipso 6 o fim, que n6s nio podemos deixar que

isso se repita nessa Escola". A parter dessa declaragao, esse professors apresentou um
processo de investigagao criminal em relagao a esse professor, e ela nio estava com intengao

de trazer ipso para esse (})ngregagao. Mas, acontece que chegaram numa dinfmica que tem
que ser apresentada aqui. A questAo pessoal de ofensa a honra dessa professors, ela vai ser

apurada, eventualmente, pelo Poder Judicifrio, atrav6s de investigagao e pelo Minist6rio

Ptiblico tamb6m. S6 que a questao institucional, o fato de um professor vir at& aquie dizer

que ou a professors 6 desidiosa e nio justin icou a sua aus6ncia de acordo ou a Comissio que

apurou as faltas agiu de maneira grotesca, em desacordo com os preceitos dessa
Universidade. lsso, por si s6, se caracteriza numb declaragao que devs ser apurada por essa

Escola. Nio podem deixar que isso fique dessa maneira. At6 utilizando esse declaragao do

Prof. Ignacio, jf o traz ao enhentamento, apesar de achar machista a declaragao, "gente nio

pode ser honesto", "a gente tem que parecer honesty tamb6m aqui na F'aculdade de
Direito". O seu problems t6cnico, foi recomendado pele seu advogado que este assistindo

esse Sessio, a quem manda seus cumprimentos, ele chega iseguinte situagao: o Minist&rio

Ptlblico quando for, porque como tcm servidores ptlblicos envolvidos na questio, dar
encaminhamento a esse procedimento ele vid at6 aqui. O faso de nio darem sequ6ncia a

apuragao em relagao a esse declaragao do professor na Congregagao, poderia, em hip6tese,

incidir em um crime de prevaricagao ou num outro crime, que at6 anotou aqua, de
condescend6ncia criminosa. A Sc!!!!ela..Direlfla pergunta iProfa. Dra. Eliana Franco
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Neme por parte de queen A Profs: Dra: Eliana Franco Neme responde que nio sabe

quem tem responsabihdade. A Sc!!!!efa..Bile!£lu diz que a Congregagao, que 6 o 6rgao
mgximo. A Profs. Dra. Eliana Franco Name diz que, entao, a (llongregagao. Pede para

que isso deja encaminhado, porque, if na frente, quer que os seus pares, e sodas as pessoas
que estio aqui, saibam que ela esb fazendo esse advert&ncia. A Se!!!!era. !)ilelQa questions
a Profa. Dra. Eliana Franco Neme, se 6 uma advert6ncia. A PIQb: I)!a: Eliana Fla CQ

Nelnlc diz que advert6ncia de que, ao procurar a solugao da demands que acha que Ihe foi
diHgida, ela vai atingir a Congregagao. A Sc1111Qra..nile!!!a diz: "Ahl Que bomb". A ElIZa.

Dra: Eliana blanco Neme diz, entao, o Minist6rio Ptlblico vem at6 aqui. A Se!!!!ea
!)ilelea diz: "Que bom! Seri um prazerl". A Profs. Dra: Eliana Franco Neme diz que
pasha elsa noticia e pede o encaminhamento para ver que provid6ncias devem tomar nesse

sentido. A Se!!!!lira..DilelQU diz que ela 6 que pergunta, vai colocar isso a aprecia$ao de

todos. Nio viu qualquer tipo de impugnagao a Ata. A Ata foi aprovada. A El11&-.Dla.
Eliana Franco Neme diz que 6 justamente a aprovagao da Ata. A Sc!!!!Qla..Dilelea
pergunta a Prof a. Dra. Eliana Franco Neme se ela nio estava durante a votagio. A Ef11&:

Dla: Elia a lila CQ Nen diz que estava. A Se!!!!efa..D!!elena pergunta a Profa. Dra.

Eliana Franco Neme se ela aprovou a Ata. A PIQfa: Dla: Elia a Fla Q Heme diz que

aprovou. Diz a Senhora Diretora que a aprovagao da Ata, simplesmente, ela consubstancia
as declarag6es que forum preferidas. Elas estfo em Ata. A Scl113Qia..Dlfelea pergunta a

Profa. Dra. Eliana Franco Neme qual 6 o seu pedido. A Profs. Dra. Eliana Franco Name

diz iSenhora Diretom que de encaminhamento de apuragao do que foi feito aqua A
Se!!!!ela,:Dilelea questions se, entio, a Profa. Dra. Eliana pede a apuragao sobre o que foi
aprovado aqua A ProEa, I)!a: Eli Fl4ncQ Nemc diz i Senhora Diretora que sim, do

que foi aprovado aqua na Ata. Linhas 646 a 650 da Ata, de posigao do professor quando ele
diz que "o comportamento dessa Escola 6 uma bl:incadeira". O Prof. Dr. G11slave..Asked

IEleneia diz que, na verdade, saiu um pouco antes desse momento na reuniio passada e

confessa que se espantou um pouco quando leu a Ata que foi aprovada, obviamente, nessa
reuniio. Antes da aprova$o da Ata nio pretendia fazer nenhuma mengao, porque nio sabia

se essa Ata syria aprovada. Mas, agog, com a Ata aprovada, de faso as linhas apontadas pda

Profa. Eliana merecem uma apuragio dos datos. E a apumgao dos datos Ihe parece que deve

ser realizada por Comissio Sindicante. Entao, acredita que esse seria o encaminhamento

devido, a partir do contetido grave em sua visio, que consta da declaragao das linhas exatas

646 a 650. Nio quer prejulgar ningu6m aqui, nem poderia faze-1o, longe disso. Mas, os datos
apontados merecem uma averiguagao ao que he parece. Acha que, talvez, o caminho fosse

encaminhar a uma Comissio Sindicante para tanto. A Prob: Dra: Eliana Flan Q N m

diz que tiveram um evento hf pouco tempo, um concurso em que uma dentlncia an6nima
foi levada a apuragao pda Senhora Diretora. (auer dizer que jf possuem jurisprudancia de

que a Senhora Diretora 6 uma pessoa que cuida dos interesses dessa Escola. Nio v6 porque

essa den6ncia nio ser apurada. A Se!!!!era.:Direlea questions a Profs. Dra. Eliana Franco
Neme, sobre qual 6 a den6ncia. Gostaria de saber qual 6, exatamente, a dentlncia. Comenta
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sobre lerem a Ata. Gostaria de ler, porque ipso vai ficar registrado. O problems 6 que nio

sabe, exatamente, o objeto. Nio entendeu o objeto sobre o vai recair a investigagao. E uma
professors, entao, 6 muito indefinido. A Blob: I)!a: Elia a Fl4QCQ Heme concorda em

lerem a Ata. Diz que podem apurar o objeto para ver se 6 definfvel. A Sc!!!!era..Dlielea
pede iProfa. Eliana para repetir as linhas. S6 es6 procurando o objeto, sobre o que vai
recair a investigagao. A Plofa: Dla: Elia a Flan Q Node diz que comega na linha 642,

ele comega falando que ele esb inconformado. L6 o trecho da Ata: ''... hf muitos anon, mats

de trinta anos e o professor que falta na eula, ele 6 mandado embora, em uma Universidade
como o Mackenzie, que 6 presbiteriana, profissional, tem uma tradigao enorme, faz
chamada, um rigor excessivo. Imaging um professor faltar a eula. Agora, aqui em uma
Universidade Publica. Participou de uma sindicfncia aqui de uma professora que,
simplesmente, faltava, nio vinha mats dar auld, trazendo atestados m6dicos. Ficou naquela

hist6ria. E o medo de todo mundo, dizendo que nio poderia colocar a mao. Demorou acha

que maid de ano esse sindicfncia. Para depois chegar e nio dar em nada, porque depots a
professors apresentou atestado. lsso 6 brincadeira, 6 falta de seriedade. Nio consegue

entender isso". A Se!!!!ora..Direlela:.diz que, entio, vai marcar esse trecho e vai colocar a

votos. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, primeiro um esclarecimento

sobre a fain da Profs. Eliana, esse fuse "Nio baste a mulher ser honesty.", nio 6 uma

declaragao machista. lsso 6 uma fuse hist6rica atribuida a (lucero. Nio tem nenhuma

conotagao. Entao, tamb&m nio echo que sega o faso. Diz a Senhora Diretora que, de
qualquer maneim, s6 gostaria de lembrar que, sem cntr&r no m6rito, mas que se houver

algum pedido de abertura de sindicancia, o que quer que sega, isso tem que ser enderegado i

Diretoria, at6 porque no experiente de qualquer reuniio de colegiado, nio hf delibera$o

sobre nada. Entio, sem entrar no m6rito, se algu6m quer propor sindicfncia que encaminhe

uma solicitagio a Diretoria. A Diretoria quem tem a compet6ncia regimental para proceder

ou nio. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que nio ia comentar esse assunto, at6 porque
entende a Profa. Eliana, uma colega, amiga. A chateagio. At& encontrou ela depois. Mas,
f ica numb d6vida se realmente as palavras e as manifestag6es numb Congregagao, se nio

tem um grau de liberdade, porque estio dentro da instincia delibemtiva da Unidade. Se
comegarem a se pautar por sodas as manifestag6es, porque isso abriria um precedente.

Entende do ponto de vista pessoal. Tem sua solidariedade, entende, se sentiu atingida. Mas,

es6 tentando pensar, se 6 que 6 possfvel. Se comegarem a today as manifestag6es aqui,

eventualmente, abrir sindicancias, nio vio parar nunca. Acha que isso 6 aquela busch

daquele "politicamente correto". Pede desculpas a quem pensa diferente. lsso vai ser um
desastre. Nio vio conseguir fazer mais nada no fmbito de deliberagao e no fmbito das
Unidades e da Universidade. Participou muitos anos do Conselho Universitfrio, quantas

manifestag6es viu, este o Prof. Ignacio ai, o Prof. Umberto, a Profa. Monica. Quantas e
quantas manifestag6es fazem ali. Se sodas as pessoas pedissem sindicancias, a Univcrsidade

trava nisso. Entio, entendeu, quer se solidarimr do ponto de vista pessoal, mas que a
Profa., talvez, fizesse uma reflexio nesse sentido. A Profs. Dra. Eliana Franco Name
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esclarece que a sua questao pessoal, ela nio esb sendo discutida. lsso vai ser apreciado pelo

Poder Judiciario. E que esse imputagao 6 contra essa Escola. Tem professor da Faculdade
de (-kiontologia, tem professor da Faculdade de Medicine que participaram desse processo,

e que seko chamados. Eles precisam saber o que esb acontecendo. A sua questao pessoal,
indenizagao, isso af este fora. Nio & isso que es6 na paula. E a questao institucional Foi

colocada uma sit:uagao de que sio criangas aqua, e que essa Combsio 6 uma Comissao, no

minimo equivocada. A Se!!!!ela..Direlea diz que s6 gostaria de diner o seguinte, nessa
situagao, e ela es6 aquia partir de setembro, e nio antes. Mas, desde que ela es6 aqui na

qualidade de Diretora, nio recebeu uma s6 representagao, uma s6 den6ncia. Entao, na
realidade, nio 6 contra a Escola. lsso envolve o Prof. Nuno, que comegou Ache que nio &

contra a Escola em si. Mas, jf entendeu o objeto e acha que o Prof. Ignacio tem mzio. Na

medida em que se exige uma investigagao e se df o objeto. O objeto 6 esse, exatamente qual

for o sentido das palavras utilizadas. Entio, basta fazer um requerimento e vai abrir, talvez

nio uma sindicancia, mas uma avenguagao preliminar para identificar o objeto da
investigagao. A PIQfa: Dla, Eliana Franco Heme diz que nio entende, para uma den6ncia

an6nima abriu uma sindicfncia. A Se!!!!efa:..Dilelea diz que nio foi uma dentincia
an6nima. At6, fora de qualquer assunto aqui, nio foi uma den6ncia an6nima. Foi uma

dentlncia an6nima, inserida em um envelope. O envelope nio era an6nimo. O envelope

tinha selo postal, tinha etiqueta, chegou aqui num dia, e em sua mesa apareceu cinco dias
depots. A PIQ&: Dla, Elia a Fla ce Heme diz que, entio, vai colocar essa Ata em um
envelope. A ata 6 um documento p6blico, mais imporunte do que um envelope. A Se!!!!ou

Dilelea diz que tcm absolute certeza. Nio hf qualquer necessidade. Diz iProfa. Eliana
que naga o requerimento, ela abre uma averiguagao preliminar para verificar e pegam todos

os processor. Nio tem o menor problema. O Prof. Dr. Umberto Cell Tudor diz que nio

vai entrar no m6rito da discussao, nio Ihe compete. (2ueria, apenas, fazer algumas reflex6es,
tentando verificar se podem serenizar os fnimos um pouco Ao bongo da sua gestao, teve

oportunidade de conversar muitas vezes com a Profa. Eliana. Acompanhou todo processo,
se sense obrigado a falar. Entao, acompanhou os processos. Por dever de oficio, abriu as

(1})miss6es Sindicantes, depots as Comiss6es Processantes. A Profa. Eliana, na tlltima
Comissio Sindicante, ela foi absolvida. Nada se apurou, enfim, foi uma decisio soberana da
Comissio Processante. A decisio da Comissio Processante tem que ser respeitada e, de fato

tem fido respeitada. Entio, durou bastante tempo. Nio foi uma Comissio Processante,

foram tr6s (;omiss6es Processantes. lsso trouxe problemas pessoais para Profa. Eliana,
reconhecidamente, e trouxe problemas para Faculdade tamb6m. Uma circunstancia, um

problems que a Profa. Eliana teve, nos autos trouxe provas dos seus problemas, que nio

shes compete discutir aqua Entao, isso ao longo da sua gestao, esse 6 uma esp6cie

depoimento e um pedido de reflexio para serenizar os fnimos. Trouxe problemas para a

Faculdade. De um lido a inquietagao de alguns alunos, professores, e ao sofrimento da

Profa. Entao, viveu muito isso. Se sense um pouco chateado, a Faculdade ter que enfrentar
uma situagao, novamente, como essa. A Profa. Eliana tem dodo direito, evidentemente,
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tomar as medidas judiciais que achar necessfrias. Enfim, tem dodo o direito. Mas, acha que

serra superada esse base, que foi uma fase diffcil para todos, evidentemente, pam a Profs.

Eliana. Talvez, nio fosse o caso de debaterem esse assunto, que certamente podeH trazer
mats desgastes emocionais para a Profa. Eliana. E sabe o quanto esse equilfbrio 6 frggil. Este

dizendo, porque 6 uma pessoa que acompanhou. Acompanhou todos os processor. Poded

frazer mais desgastes ainda para a Profa. Eliana. Talvez, nio fosse o caso, conhecendo o que
conhece do processo e, tamb6m, para os colegas, para os professores. Acho que serra frazer

um clima que, talvez, a Faculdade jf devesse ter superado. lsso aconteceu, if foi. Hf um

relat6rio de uma Comissio Processante. Entao, ponders ipso aos colegas que, talvez, nio
devessem, inclusive a pr6pria Profa., para o bem da pr6pria Profs., mexer mats com isso.

Esse 6 a ponderagio que gostaria de fazer, sem nenhum julgamento de m&rito. Gostaria que

os colegas pensassem um pouco sobre isso e, principalmente, a Profa. Eliana. Depois que se
tem a experi6ncia de gestao, de Diretor, acha que uma das maiores riquezas 6 o
aprendizado. Se falou kinda ha pouco, achou muito bom, at6 aproveita. Cumprimenta o
Prof. Claudio pda sugestio dada, sobre mediagao de conflitos entre professores e alunos. E
uma ideia muito boa, e de funcionfrios tamb6m. Gostaria at6 que o Prof. Claudio tivesse

proposto ipso durante a sua gestao, porque af terra, sinceramente, abragado esse ideia. Acha

que 6 muito importante. Gostou muito disso. Sio uma Faculdade pequena. Jf viveu muito
isso, conflitos etc. Como dizia, a experi6ncia de um Ex-Diretor 6 esse. Pede para fazerem o

possivel para tentar engalfinharem-se mais. Entao, o seu pedido aqui, para o Colegiado, 6 de

serenidade. Tentar ser serenos. Jf viu aqua com entusiasmo, ipso tamb6m df perspectivas de

diretores. Houve, como Prof. Ignacio deve ter passado por essa experi6ncia tamb6m, a
continuidade das coisas, o aperfeigoamento daquilo que fez, daquilo que nio fez. Ideias

surgindo, ideias novas. Entao, ficou satisfeito com que ele viu dos Presidentes das
Comiss6es etc. O seu pedido 6 esse, uma ponderagao dos colegas, para ver se vale a pena,
realmente, tocarem nesse assunto. Entende as raz6es da Profa. Eliana. Acompanha isso,

desde que veio pam cf Entao, s6 gostaria de fazer essa ponderagao. O Ef11f.Dt..Gllslaxe
:Assad-.!!erfeim diz que, antes de mais nada, tem acompanhado, acompanhou, as tr6s
gest6es dessa Diretoria: a do Prof. Poveda, a do Prof. Cellie a da Senhora Diretora desde

setembro. Sabe que, sempre que qualquer cato que fosse passivel de apuragao que tenha

surgido na Sale da Diretoria, de if nasceu uma sindicincia. Tem acompanhado de perto essa
gestao, sabe da corregao dessa gestao, nesse sentido. Aqui quer atestar que concordou

inteiramente com apuragao e com a Comissio Sindicante sobre o processo seletivo que

tiveram aqui. Porque para uma carta que aqui chegou, chegou as mios da Senhora Diretora
cinco dias depots, se nio se engana aberta. E 6bvio que 6 a Diretoria tinha que apurar esse
typo de procedimento. Quer aqua cumprimentar a Senhora Diretora pda atuagao lisa e reba

nesse sentido. Quando ifala do Prof. Ignacio, concorda com ela, porque de fato,
tecnicamente falando, 6 a Diretoria que fibre ou nio sindicincias. Apenas procurou
informar iDiretoria que ao ler a Ata, Ihe surgiu Gertz d6vida sobre o conte6do daquelas

linhas e Ihe causou cerro "pesar o coragao", sinceramente, porque Ihe pareceu um pouco
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pesado o conteQdo dessas linhas. Por isso, at6 aqui utiliza a fda do Prof. Cell Diz ao Prof.

Begak que nio possuem imunidade parlamentar aqua Precisam tcr bastante cuidado quando

colocam no Colegiado coma esse, ponderar as palavras, ponderar os pensamentos, amainar
o coragao. Nio podem, simplesmente, comegar a falar o que vem a cabega em momentos

de descontrole. lsso 6 muito imporunte na fungao que exercem como Conselheiros, homo
Membros desse Conselho. Entao, diz iSenhora Diretora que reitera aquio que havia dito

antes, causou-the cerro pesar as linhas dessa Qltima Ata, parece-he que tem um conte6do

relativamente grave e que deveriam ser minimamente apurados, sem que isso de cato
conduza um juizo preliminar sobre se uma Comissio Processante posterior deve ser trazido

i rona. E apenas uma (1})missio para averiguar datos, Comissio Sindicante. (Ihbe a Senhora

Diretora, e nio homo Presidente desse Colegiado, apurar, vulgar conveniente ou nio. Mas,
fica aqui sua colocagao iniciala partir da leitura da Ata, Ihe parecem os fatos apontados ali

passivek de mere apuragao. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que,
muito rapidamente, se sente ivontade de comentar o fato, porque ele foio primeiro a pedir
a parte na fda do Prof. Mannrich, na Sessio passada. At6 porque, foi aluno dole e, ele falava

do comportamento de vfrios professores, de faltar e nio faltar. Quis dizer que foi aluno

dele, e de outros varios, e que conhece o comportamento e o dia a dia de coda professor.
Ele, principalmente, Professor de Direito do Trabalho, fazer uma manifestagao no sentido

de que a pcssoa junta atestado de que csti doente e nio vem, achou um pouco conflitante

com que, na peoria, aprendia na auld dele. Entao, fez esse levantamento. Em relagao a Profs.

Eliana, queria dizer o seguinte. E contra que se abu investigagao, nio tem nada com isso,
van ]inha do Prof. Celli. Diz que nio tem nada com isso, em relagao de que nio 6 ele quem
recebe, nio este sendo feito, na linha do Prof. Cell para pacificar. Mas, queria dizer outr2

coisa, por exemplo, os conflitos que existem na Faculdade e, porque se solidarizou com a

Profa. Eliana. Sio aqui professores, uma das mats antigas, ela. O que des t6m visto
reiteradamente 6 que o que fazem 6 uma porcaria. Entio, vem o Professor aqui dizer "Ahl

Teve uma sindicfncia aqui que foi uma 'palhagada'l", esse palavra 6 literal. lsso, acha muito

grave. Quer dizer que judo o que fazem aqui nio vale. Endo, onde que se faz e as coisas
valem? No caso da Profa. Eliana, queiia dizer o seguinte, nio 6 defesa deja. Queria que

prestassem atengao para at6 quando ela vai pager pdas faltas m6dicas que ela apresentou,

por um prego politico na Faculdade. lsso este muito cerro, porque quantas vezes ele recebeu

den6ncia at6 de genre que este aqui, de que uma muller foi vitimizada porque foi ofendida

em determinado lugar, e tinham que abrir sindicfncia. Diz que o Prof. Rubens hf pouco

tempo arquivou uma sindicfncia contra ele, porque nio vinha assinada, apesar de ser
identificada, por causa de uma manifestagao que ele fez em saba de aula, absolutamente,

dentro da sua mat&ria. Diz isso, porque dentro do Departamento sofreu represflia porque

Ihe diziam: "Se eu nio fizer ipso com voc6, a Profa. Eliana vai continuar fazendo o que ela
este fazendo". Questions quem sio os funcionfrios que t6m o dinito a vicar deprimido.

Questions quem sio os funcionfrios que t6m direito de ter crise de panics. Questions quem
os funcionfrios que podem ter problemas de satide, e quem sio os que nio t6m. Acha que
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isso 6 um grande problema. A Praia. Eliana esb pagando at6 hole por ter tido um problems
que ela jf comprovou que ela teve e que, estio no meio de uma reuniio de Departamento

ou no meio da reuniio da Congregagao, aparece o exemplo dela, como se fosse tudo
armado por ela, at6 hoje, depots de ter sido arquivado o processo. Diz que a pergunta & at6

quando isso vail quem, dentro dessa Faculdade, tem direito de ser acolhido ou nio
acolhido. Numb semana como (hefe de Departamento, ele recebeu um professor, o Prof.

Cello estava, tiveram uma reuniio dele, e o professor estava numb crime, efetivamente, se
sentindo injustigado. S6 perguntou se tinha algum servigo aqua na Faculdade que consiga

acolher um professor que se sense injustigado e que este na sale dole, tendo um grande

problema de depressao. A resposta foi nio. S6 tcm para quem o este ofendendo, quem esb

se queixando contra ele. Entio, precisam ver os dois lados. Entende a Profa. Eliana no

sentido de perguntar at6 quando isso vai. Qual o navel de informagao que o Professor tinha

ou tem, para diner que a sindicincia contra ela foi uma verdadeka "palhagada". lsso ofende
a todos des. Mas, nio saba se devem lever ipso adiante. S6 queria que ficasse aquio alert.

O Plofl 1)!: Claudio do Prado Amaral diz que fica feliz de ver que estio percebendo
sobre a necessidade da instalagao de uma instincia de mediagio de conflitos. A Sc!!!!ea
Direlea diz que coda vez mais parece que este se confimlando a sua ideia, a sua proposta.

O aral diz que compreende e se solidariza com a Profa.
Eliana e, tamb6m, valoriza muito as ponderag6es do Prof. Victor e do Prof. Cello. Todavia, a

pessoa que sense ofendida, 6 uma ponderagao muito grave que ela tem que fazer. Por ter se
sentido, pessoalmente, ofendida. Teve um parente muito pr6ximo que sofria de depressao.

Foi uma situagao muito diffcil. Uma pessoa menos avisada, uma vez teceu uma critics sobre

esse seu parente e percebeu homo foi diffcil para esse seu parente aceitar. Nio foi nem uma
crftica, foi uma colocagao infeliz. Mas, enfim, ela se sentiu, pessoalmente, muito ofendida

com aquino. Entio, compreende a situagao da grave reflexio da Profa. Eliana e se solidariza
com ela. Ao mesmo tempo entende as pondemdas colocag6es dos Profs. Cellie Victor.

Mas, a parte essas ponderag6es, lendo a Ata maid uma vez, talvez tenha Ihe passado

despercebido a primeira leitura. O que consta 6 o seguinte, da Ata que jf este aprovada, do
panto de vista t6cnico, Ihe parece que as express6es aqui colocadas: ''lsso 6 brincadeim, 6

malta de seriedade". Quer repetir: ''lsso 6 bl:incadeira, 6 malta de sededade". Linha 650. Lhe

parece que, talvez, merega, at6 para o pr6prio resguardo, uma atengio da Congregagao. A
Se!!!!efa..Dilelea diz que, para encerrar esse capitulo, vai pedir para que votem. Vai
colocar em apreciagao da (-bngregagao, se instaura ou nio instaura uma averiguagao

preliminar para entender o alcance da fda. Ap6s esclarecimentos do Prof. Dr. Ignacio Maria

Poveda Velasco (inaudivel), diz que para isso, no expedience, nio tem esse possibilidade. A
4:w: :Abbe l:emo$ Rej$ Bianchini diz que gostaria de cumprimentar os demais Membros,
sendo esse sua primeira reuniio e assegurar seu compromisso e do seu suplente, hole
presente, para participar tamb6m do ritual de apresentagio. Tamb6m, deixar os fnimos mats
leves para poderem prosseguir a reuniio e assegurar o seu compromisso de trabalho em
conjunto. Esse 6 uma t6cnica que utilizam na mediagao, que 6 assegurar o compromisso
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comum, pda melhora da Faculdade. Jf & uma fda reiterada sua, 6 a segunda ou terceim vez

que consta em ata que alguma coisa nesse sentido. Pegando desse ponte, gostaria tamb6m

de ressaltar a importancia dos Representantes Discentes, na medida em que agradece o
respeito dessa Comissio pda Instituigao, tendo sido convidada e convocada, ap6s a

homologagao. Mas, em especial, gostaria de agradecer o esforgo da Escola, da Diretoria, em

apressar os tdmites, at6 da Assistente Acad6mica. Porque houve essa situagio dense lapso
de tempo entre a eleigao e a homologagao das candidaturas. Dentro desse periodo houve a

necessidade de realizagao de algumas Comiss6es. Entende a urg6ncia de deliberar sobre

alguns assuntos importantes e, tamb6m, gostaria de agradecer a posture dos Presidentes
Prof. Rubens e Prof. Hirata que, gentilmente, pemlitiram, apesar de nio homologados, a
participagao dos nossos RDs nessas Comiss6es. Ontem, a noite, teve uma reuniio informal
com a]guns Membros da A])G, dentre des a Presidente. Eles Ihe disseram que hf uma
demanda da APG nesse sentido, porque hf uma situagao que tem ocorrido endemicamente

dentro dos camp/ da USP. Hf esse lapso de tempo em que o RD nio 6 franqueada a sua

presenga dentro dos Colegiados. E isso 6 uma pauta que, a parter de agora, vio comegar a
ser um pouco mats rfgidos e mais s6rios. Fica suas homenagens e deus agradecimentos, e

tamb6m dos seus colegas, com relagao a esse respeito a essa celeridade, a essa boa vontade

com des. O Ac. Yan Bogado Funck diz que seu primeiro ponto 6 at6 sobre a discussio
que estava sendo feith. S6 pontuar que a questao psico16gica dentro da Universidade e da

Faculdade, o Centro Acad6mico inclusive, ano passado, fez uma pesquisa sobre esse tema e
identificou com as respostas, que inclusive passaram por anflise posterior, uma s6rie de
problemas psico16gicos que sio enfrentados cotidianamente palos discentes. Enfim, desde

depressao, passando por quest6es alimentares etc., que sio muitos devido a esse ambience

da Faculdade. Esse ambiente, muitas vezes, hostil. Muitas vezes de cobranga e de disputes
que veem nessa Congregagao, inclusive. Acredita que sega p6ssimo para qualquer ser
humano que viva aqui. Todos aqueles com quem conversa, sio desde docentes, discentes e

servidores t6cnico-administrativos, acabam sendo afetados por esse ambiente da

Universidade. Uma questao, na verdade, respondendo ao Prof. Claudio, em que ele
perguntou sobre a questao da mediagao em questao de g6nero, existe o Comity CEDAR.

Na Recomendagao Gem1 33, coloca que o Comity recomenda que os estados-panes no
itens "c", assegurem que os casos de vio16ncia contrd as mulheres, incluindo vio16ncia

dom6stica, sob nenhuma circunstincia sejam encaminhados para qualquer procedimento
altemativo de resolugao de disputas. Entao, af nesse procedimento esd, justamente a

mediagao, e que inviabiliza por ser questao de ganero, por ser uma vio16ncia de g6nero,

vio16ncia contra mulher, a mediagao. O Prof Dr. Claudio do Prado Amaral agmdece. ll.
ORDEM DO DIA. 1 - HOMOLOGAR: 1.1 - PROTOCOLAD0 2017.5.40.89.0 -

FACIJLD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Homologagao do Relat6rio
Final e do Resultado do Concurso para Professor Doutor junto ao Departamento de
Direito P6blico, Area de Direito Econ6mico e Finangas Piblicas e Orgamento,
Edital FDRP n ' 17/2017, fls. 251-256. - Candidato aprovado: Prof. Dr. Gabriel
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Loretto Lochagin.(l;olocado em votagao, a <1:xlilgregagaQ aprova. por maioria dos
)resentes (quinzeioto$ £wa6veis e dubs abstenc6es). o Relat6rio Final e homoloaa o

Rest ado do Concurso oars Professor Doutor -- RDIDP. iunt0 2i:L])c021t;8mentQdc
Direito P6blico. Area de Direito Econ6mico e Finances Ptiblicas e Orcamento. Edital
FDRP n ' 17/2017. aue teve como candidatos aorovados os Drs. Gabriel Lnretto Lochaein.

Daniel Freire e Almeida. Paula Ariane Freire e Rafael Madureira dos Adios e. como
candidato indicado. o Dr. Gabriel [nretto I..ochaein. 2 - CREDENCIAMENTO CERT:
2.1 - PROCESSO: 2012.1.82.89.2 -- EDUARDO SAAB DINIZ. Pedido de

recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho -- CERT,
apresentado pelo Prof. Dr. Eduardo Shad Diniz, fls.70. - Curriculo Lattes:

http://lattes.cnpq.for/8826346387648821. - Aprovado pelo Conseco do Departamento de
Direito Ptlblico, em 05/03/2018, com base no parecer favor5vel do relator Prof. Dr.
Alexandre Naoki Nishioka, fls. 94. - Parecer do relator pda Congregagio, Prof. Dr. Paulo

Eduardo Alves da Silva, opinando favoravelmente pda aprovagao do pedido de
recredenciamento junto iCERT, apresentado pelo interessado, fls. 95. Colorado em

votagao, a <llQilgregagaa 4provaLpor unanimidade, o parece
A[ves da Si[va, pena:Bprovacio do oedido de recredenciamento junta a CERN'-apresentado
)elo interessado. 2.2 - PROCESS0 2011.1.454.89.6. FABIANA CRISTINA SEVElil.

Pedido de recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho --
CERT, apresentado pda Profs. Dra. Fabiana Cristina Seven, fls.73. - CurHculo Lattes;

http://lattes.cnpq-for/6045031763154780. - Aprovado ad /!ien Zz//P/ do Conselho do
Departamento de Direito P6blico, em 19/03/2018, com base no parecer favodvel do
relator Prof. Dr. Sebastiio Sergio da Silveira, verso da fls.88. - Parecer da relatora pda

(.bngregagao, Profa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira, opinando favoravelmente

pda aprovagao do pedido de recredenciamento junto iCERT, com recomendagao,

apresentado pda interessada, fls.90. Colocado em votagao, a Jjbngregagao aprova, por
unanimidade. o oarecer da Profa. Dra. Cristina Godot Bemardo (]& Oliveira. £om

)ela interessada. 2.3 - PROCESSO: 2008.1.239.89.4 - RUBENS BEgAK. Pedido de
recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho -- CERT,
apresentado pelo Prof. Dr. Rubens Begak, fls. 206. - Curriculo Lattes:

http://lattes.cnpq.for/7461141539467509. - Aprovado pelo (:onselho do Departamento de
Direito Ptlblico, em 05/03/2018, com base no parecer favoHvel da relatora Profs. Dra.

onthia Soares Cameiro, fls.249. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Jair

Aparecido Cardoso, opinando favoravelmente pda aprovagio do pedido de
recredenciamento junto iCERT, apresentado pelo interessado, fls.250. Colorado em
votagao, a Congregagao aprova. por unanimidade dos presented (dezesseit memblns)-o
)arecer do Prof. Dr. lair Aoarecido Cardoso. pda aprovacio do pedido de

recredenciamento iunto a CERT. apresenuda Bela irltewssado. 3 - RELAT6RIO
BIEN'AL DE ATIVID.AI)ES DOCEN'TES: 3.1 - PROCESS0 2010.1.461.89.1.
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PAI.JLO EDU.ARDO .ELVES DA SILVA. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes.
referente ao periodo de 2015-2016 (2017), apresentado pelo interessado fls. 290-307. -

CurHcu[o ]l.antes: http://]attes.cnpq.for/8525107983606820. - Aprovado pe]o Conse]ho do
Depanamento de Direito Privado e de Processo Civil 20/02/2018, com base no parecer

favorfvel do relator, Prof. Dr. Gustavo Said Diniz, fls.311. - Parecer do relator pda
Congregagao, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, opinando
favoravelmente pda aprovagao do relat6rio apresentado peso interessado, fls.313. Colorado

em votagao, a Congregagao aprova:por unanimidade dos presences (dezesseis membros). o
)arecer do Prof. Dr. Nuno Manuel Moreadinho dos Santos (.belho. oela aorovacio do

relat6rio aoresentado oelo interessado. 4 - CARGO PA.RA PROFESSOR TITULAR: 4.1

- PROCESS0 2015.1.584.89.0 - FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO
PRETO. Relat6rio da ''Comissio de Estudos para Elaborar Crit&rios para
Distribuigao de Cargos de Professor Titular da FDRP". Definigao do Departamento
para o qual a vaga disponibilizada pda CAA seri alocada, fls. 50-54. - Relat6rio
apresentado pda referida Comissao, em 07/11/2017, fls.39-41. - A Congregagao em
lO/11/2017, aprovou a concessio de vistas ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, fls.42. -

Parecer do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares iE. (.bngregagao, com considerag6es, fls.43-
48. - A CongKgagao em 01/12/2017, considerando o parecer do Prof. Dr. Andre Ramos

Tavares, aprovou encaminhar os autos icon:lissio para reflexio mats ponderada do
assunto, fls.49. A Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que essa Comissio que
presidiu tinha decidido pelo coeficiente. O coeficiente, ele divide o ntlmero de Professores

Associados de coda Departamento pelo ntlmero de Professores do Departamento. O
coeficiente mats alto teria prefer6ncia para receber a vega. O DFB tem o coeficiente de 0,5,

que 6 o coeficiente mats alto. O DDP tem o coeficiente 0,352, por6m jf recebeu uma vaga

de Titular. O DPP tem o coeficiente 0,307. Por ipso, que a Comissio entendeu que o
primeiro crit6rio nas diretrizes da Universidade de Sio Paulo 6 a distribuigao das vagas de

Titular de maneira democrftica, para que um Departamento nio pique inchado em
detrimento dos outros Departamentos com relagao ao recebimento das vagas. Por ipso, a
Comissio entendeu que o DFB, por ter o coeficiente mais alto e ter os doin Professores

Associados mats antigos, um Professor defender a Livre Doc6ncia em 2008 e o outro em

2009, seria esse o Deparumento. Discutiram muito as considerag6es do ilustre parecer que

foi enviado pelo Prof. Andre, que foi muito bem escrito, ponderado. A Comissio avaliou e

o Prof. Andre, realmente, destacou muitos pontos que jf estio no perfil de Professor
Titular. Entao, por ipso, analisaram e debateram muito as considerag6es. A (.:omissao,
entao, na reuniio do dia 18/12/2017, is 16 horns, aprovou a ata da primeira reuniio e

discutiu as sugest6es do Prof. Andre, sends que muitas dessas sugest6es jf estgo, e ja
cstavam incorporadas, pda pr6pria para estabelecer o perfil. Entao, mantendo o relat6rio,
mantendo o entendimento da Comissao, para que elsa vaga seja destinada ao Departamento
de Filosofia e Disciplinas Bfsicas aqui da Unidade. Foi uma votagao uninime. Da reuniio
participaram, a16m deja, a Profa.oistina, o Prof. Gustavo, a Profa. Maria Hemilia e o Prof.
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Victor. O Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos diz que concorde, acha que tem que ser
dividido de maneira democr3tica, mas tem um preocupagao grande com o planejamento dos

cargos. At6 em seu Departamento quando houve a eleigao, o Prof. Gustavo, o Prof. Victor

e o Prof. Rubens, se lembram de que ele pediu para participar das reunites, mas nio
recebeu os convites. Diz que se lembram, fez esse pedido por expresso Diz a Profa. (bltia,

nenhum dem6rito do trabalho, mas queria, como ficou fora, nio consegui acompanhar,
pedir vistas dense processo para poder analisar essa proposta. Tamb6m queria fazer algum

tipo de sugestao como Prof. Associado. E s6 um pedido de vistas para poder analisar com
cdma, porque queria ter participado das reunites, at6 os seus tr6s colegas aqui do
Departamento sio testemunhas. A Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima diz ao Prof.

Dr. Thiago Marrara de Matos que em dezembro ele estava afastado. O BOLD!-l1111w
bfaffafa:..dc..:Maim diz que estava afastado. Diz que at6 poderia ter participado por
"Skype", mas ache que houve algum problems. Diz a Senhora Diretora que se Ihe
permitesse analisar o processo, gostaria de fazer uma proposta. A PIQb: I)!a: Cintia Roma

Edie!!a.llc..11:!!na diz que gostaria de destacar que, tamb6m, nas diretrizes de distribuigao de

cargos de Titular da Universidade de Sio Paulo, os Departamentos que t6m qulnze

professores, des t6m direito de ter duas vagus de titular cada um. Endo, 6 por isso que a
ideia 6 batalharem por dubs vegas de titular por dada Departamento. Entende dessa forma.

Inclusive, excepcionalmente, o Departamento de Filosofia que nio tem esse limite b5sico,

mas, af foi se informar, e algumas Unidades aqui do Cam@#i, que tamb6m tem
departamentos que nio t6m esse limite, esse n6mero mhimo de quince docentes, em razio

do contexto de restrigao orgamen6ria da Faculdade, que nio vem claros, que nio vem
cargos, nio fibre concurso, entao, excepcionalmente, tem-se refletido sobre esse ntimero

minimo para ter tamb6m Departamentos com uma produtividade relevance que, em raHo

dessa restrigao orgamentfria da Universidade, possa receber, porque se nio 6 penalizado
dubs vezes. O Departamento 6 penalizado uma vez, porque nio v6m claros e 6 penalizado a

segundo vez, porque nio atinge o nQmero minimo de docentes, para ter as vagas de Tit:ular.

A Se!!!!Qra..Dileleu diz ao Prof. Dr. Thiago Manara de Matos que gostaria de destacar que

este caso esb em deliberagao desde que assumiu a Diretoria, em setembro, e essa Escola s6

tem um Titular, com tr6s Departamentos. Enquanto coda um dos Departamentos nio tiver
um Titular e, enquanto este cargo nio for atribuido a um Departamento, provavelmente,

esse Esco[a nio teH o privi16gio de tcr outros cargos de Titu]ares atribuidos. O ]31121;.D!.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que essa 6 uma discussio muito
importante para des, profissionalmente, e para a Faculdade. E 6 muito dificil faze-la, porque

quake todos sio Professores Associados ou servo em breve. Com muita dif iculdade dario
essa divisao, a separagao entre o pr6prio interesse profissional e o interesse ptlblico. Entao,
acredita que devem ter um especial cuidado com o modo como esta questao seri

encaminhada nos pr6ximos anon. Jf manifestou aquia sua preocupagao e quer novamente

compartilhar com os colegas. Acredita que se utilizarem homo m6todo a de preenchimento
da vega de Titular, a destinagio para um Departamento ou para uma area, de cada vaga
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singularmente considerada, vem uma agora vai para tal lugar, vem outra vai pam tal lugar,
vem outr& vai para tal lugar. Sempre demo dificuldade em perspectivar a questio, desde o

ponto de vista do interesse pablico, e sempre tendedo a examine-la, 6 claro sempre 6
possivel mostd-la de qualquer fomla, mas sempre tenderio a perspective-la e a resolve-la
de acordo com os crit6rios da dispute politica que, inevitavelmente, marco essa questgo. E o

resultado seri uma total arbitrariedade, porque a cada dispute poHtica se vai resolver de

cern fomu, e o resultado vai ser um aleat6rio do conjunto de Titulares. Poderio ter, no
final das contas, tr6s ou quatro ou cinco ou leis Titulares em areas, as mats estapafardias,

sem que haja uma visio de conjunto govemando esta questao. A sua proposta 6 de que

fagam um diagn6stico e um requerimento a Reitoria, global, em relagao is vegas de Titular,
que considerando os servigos que esta Faculdade tem prestado a Universidade, os resultados

que t6m obtido, que sio expressivos, muito exprcssivos pam uma Faculdade pequena. A
velocidade com que titularam tantas pessoas em Livre Doc6ncia nesse periodo. A produgao

cientdica. Que n6s f adam uma proposta de conjunto para Reitoria, dizendo que este
Faculdade tendo em vista o seu projeto precisa de seis vegas de Titular ou precisa de oito
vegas de Titular ou de nove vagas de Titular. Que sentem com a Reitoria para discutirem

esse projeto global. Porque a parter de entao, tedo condig6es de fazerem um planejamento

mais rational e que todos se sintam confor6veis. E que ele, que este na mesma situagao de

todos, poderio se sentirem mais a vontade pam discutir essa questao. Porque participa dessa

discussio sendo candidato. Estio discutindo uma vaga, essa vaga vem para o DFB, 6

candidato a ela. E uma vega que pretende disputar. Questiona como pode discutir essa
questao assim. Nio se amma a discuti-la individualmente desta forma. Acredita que seja um

constrangimento que afetad a todos os colegas. Acredita que as vistas seja uma boa
opormnidade, mas que seja uma oportunidade para que enquadrem a questao de uma forma
maid global A Se!!!!efa..Dilelea diz ao Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos

Coelho que, jf no final do ano, acha que at6 antes disso, em outubro, quando kinda se tinha

a expectativa de que essa vaga serra atribuida a um Deparumento. Jf foi adotada esse

provid6ncia de solicitar cinco vagas de Titular, considerando que coda Departamento

deveria ter doin cargos de Titular. Como s6 tem um Deparumento com uma vaga, a FDRP

tem o direito, terra o direito a cinco. Foi solicitada, no entanto. A provid6ncia foi adotada.
Vio ver o que vem O problema 6 que o processo nio retoma enquanto este cargo nio 6

distribuido. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que gostaria de pedir licenga, tem que dar aura,
vai ter que sadr e depots volta. Pede a Sra. Marcia que Ihe avise quando ele tiver que ester

presence, no parecer sobre o processo de Livre Doc6ncia. Para endossar, 6 um pouquinho

diferente, se entendeu bem, a proposta do Prof. Nuno, que if manifestou outras vezes. Nio

6 s6 o pedido das vagus. E, realmente, a construgao de um projeto destas vegas, que tem a
ver com o Projeto Politico Pedag6gico. Acha que at6 jf conversaram Vfrias vezes foi dito

aqui na Congregagao. Endo, entende as co]ocag6es expostas pe]a Profa. (]ntia, parabeniza

a Comissio tamb6m. Mas, acha que esse crit6rio de democraticidade 6 um dos crit6rios, nio
6 um crit6rio que es6 sequer mencionado pda CAA Mas, acha vflido. Acha que 6 algo

Pfgina 24 1 49 Av. Bandeimntes , 3900 C#/#@//i da USP
1404&906 Ribeido Prego-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
xvww.diKitorp.usp for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assktancia qZcnica .Acad2mica

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972
973

974

975

976

977

978

979

980

981

982
983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

muito importante, que devem insert-lo numa proposta global da Faculdade. Por isso, que

acha que a oportunidade de vistas do Prof. Thago, at6 pediria tamb6m, mas, em
homenagem a celeridade que foi dada, acha que Prof. Thiago vai querer conversar com

aqueles interessados. Entio, s6 queria endossar ipso fair isso antes de ter que se retirar. A

Se!!!!eia..DiJ;Clara diz que seH registrado. A ])sofa. Dra. Cristina Godoy Bernardo de
Qlixeiu diz que queria fazer alguns apontamentos em relagao a essa situagao.

Primeiramente, em relagao a esse questao dos cargos de titularidade 6 argo que este se
prorrogando hf muito tempo Nio es6 falando que nio deva ser tratada de uma forma syria

e comprometida por esse Unidade. Mas, o problema 6 que jf foi discutido, foi elaborada, a
pedido da Senhora Diretora da Unidade, uma Comissio de Estudos, forum feitos os
trabalhos, depois foi realizado o pedido de vistas do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares, que

fez a sua manifestagao e trouxe maid alguns indicativos que pudessem agregar ao debate.

Reuniram-se novamente e foi feito um relat6rio final com crit6rios objetivos. Esse 6 a
questao. Tem, inclusive, o crit6rio objetivo para cflculo de um coeficiente. Entio, 6 algo
que 6 prejudicial a essa Unidade, prorrogar esse debate, sendo que a pr6pria Diretora da

Unidade, que represents os interesses dessa Unidade, jf iniciou, desde o momento que

tomou posse nests Unidade, as tratativas para conseguir novak Titularidades. Porque este
Unidade if completou mais de dez anos de Casa e s6 tem uma titularidade. T6m

Departamentos ac6falos, nio t&m Titulares. Vai prorrogar esse debate, sendo que t6m

crit6rios objetivos. Se nio tivessem crit6rios objetivos para analisar isso, se nio tivessem a
vista outras vagas para os outros Departamentos e iniciarem um rodizio, compreende esse

questao levantada peso Prof. Nunn. A questao 6 que l£ t6m os crit6rios objetivos. Fizeram as

reunites. Estenderam por mais de um ano esse debate e ipso que Ihe aponta esse
Congregagao, mesmo nessa situagao da Unidade, que nio tem capacidade nem de deliberar
uma tlnica vega de Titularidade para um dos Deparumentos, que nio possui. Na realidade

nio t&m Departamentos com Titulares e estio debatendo uma nova composigao. T6m
Departamentos sem Titularidade. S6 tem um e t6m Eras Departamentos. Com dodo respeito
ao Prof. Maim, sabe que sempre 6 muito comprometido com o debate da Faculdade, o

interesse da Faculdade. Mas, a questao 6 que jf tiveram um pedido de vista. Na realidade,

estava na pauta do Nereu todos os itens que forum levantados. Inclusive, sempre 6 possfvel

a participagao via Skype, babe que o Prof. Marmra estava, inclusive, realizando sua pesquisa
no exterior com uma bolsa da Capes. Mas, poderia ter participado por Skype, estavam

abertos. Ache que estenderem, gostaria de pedir uma reconsideragao por parte do Prof.
Mantra, com dodo respeito. Seri que nio podem ja deliberarem nests instance, ao inv6s de

pedir mats um pedido de vista. lsso nio vai comprometer em nada a Unidade, muito pelo

contdrio, precisam lugar pdas demais vagus. Exatamente, a composigao dessa Unidade com
Professores Titulares. Entao, na realidade, 6, inclusive, uma solicitagao e, tamb6m, uma

exposigao da situagao dessa Unidade, que acaba sendo algo que 6, em seu posicionamento, 6

inc6modo nio conseguirem deliberar sobre uma Qnica vaga de Titularidade e demorar por

tanto tempo- O ]'111fl D!: Thiago Marrara de Matos diz que mant6m o pedido de vista.
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Diz iProfa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveim que esclarece, homo disse, os Profs.

Gustavo, Vhtor e Rubens sio testemunhas desse seu pedido, que consta de ata do

Departamento e nio foi convidado para nenhuma reuniao, embora estivesse disponfvel,
inclusive, por Skype. Fez in6meras bancas por Skype. Fez vfrias atividades por Skype. lsso

nio 6 uma critics iProfa. Cintia de modo algum Mas, nio v6 sentido, sabe que a Unidade

precisa de Titulares, e todos os Departamentos t&m que ter dots, ipso este previsto. Ent5o,

isso 6 inevitfvel que acontega. Mas, sendo Associado, tem interesse nesse assunto. T&m
Professores Doutores que estavam na Comissao, e homo Associado nio pode se manifestar.

Diz a Profa. Dm. Crbtina Godoy Bemardo de Oliveira, que ela mesma, por exemplo, como
Professora Doutora estava na Comissio. Agora, ele como Associado, que gostaria de

participar dos debates, nio foi chamado. Entao, pediu, regbtrei no seu Departamento.
Entao, s6 queria fazer uma anflise. lsso nio impede que o processo volte, e vai voltar
mesmo porque regimentalmente, tem que devolver o processo rapidamente. Entao, nio v6

motivo para de diner que "um motivo tio delicado como esse". Esse 6 o assunto que tem

levado a uma destruigao do ambience de algumas Unidades da Universidade. Entao, se nio
chegarem a um consenso minimo sobre esse assunto, e quer participar da construgao desse

consenso minimo, nio vio conseguir resolver esse problema. A cada nova vaga, vio ter

uma nova discussio. Endo, queria pensar nesse assunto com cdma. Queria olhar a
proposta. Ohou aquio que tinha, mas queria propor alguma coisa, ver em que pode

colaborar para tentar chegar a um consenso mhimo. Todos os Departamentos tergo
naturalmente a sua Titularidade, mas o faso de se atrasar um m6s, nio parece que seja um

motivo de "vida ou monte" para continuidade das fung6es na Unidade. Entao, por isso que
mant6m o seu pedido de vista. Nio v6 isso, como um m6s possa ser um motivo de prejuizo
ao interesse ptiblico, e nio 6, porque nada vai parar, judo vai continuar da maneira como

esb. Estio falando aqui nio s6 de um cargo, est5o falando aqui de uma situagao de
harmonia na Unidade. Acha que 6 isso que precisam pensar, num planejamento, numb

situagao que cree previsibilidade pam todos e nio numa situagao que jf viu acontecer aqui de
telefonemas de amigos pedindo vega para um ou outro colega, que 6 bastante grave. O que

6 bastante grave. Entao, quer contribuir para a construgao de um Plano de Unidade, para
que d6 previsibilidade a todos aqui que sio Associados: Prof. Claudio, Prof. Hirata, Prof.

Gustavo, Professor Vktor, Prof. Nuno, Professor Paulo brevemente. A todos que sio

Associados para que possum decider ou nio se vio concorrer a uma vaga e quando isso
aconteced. A Profs. Dra: Cljsdna {jiQdoyBemardo de Oliveira diz que gostaria de pedir
uma parte em relagao ao que foi colorado, principalmente, o faso de, por exemplo, no faso

de ser uma Professora Doutora que estava presente. A questio 6 que estava presence,

praticamente, todos os (hefes de Dcpartamento nessa Comissio. A Profa. (:intia 6 Vice

(hefe de Departamento, ou sega, o interesse de todos os Departamentos. Em segundo

lugar, na realidade, foi uma Comissio instaurada pda Diretoria, que foi composta por ela
exatamente para discutir isso, e foi solicitado para coda Departamento que o indicasse tr6s
membros. Entao, na realidade, teve viabilidade dos Professores Associados. Os Professores
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Associados de cada Departamento souberam da reuniio. Absolutamente, pelo menos no

seu Departamento ningu6m se manifestou que gostaria de, tamb6m, participar das
discuss6es durante a Comissio e indicaram tr6s membros em coda um dos Departamentos.

Diz ao Prof. Dr. Thago Marrara de Matos que cr6 que no Departamento dele nio foi muito
diferente e poderia ter participado por Skype. O Prof Dr. Thiago Marrara de Matos diz a

Profs. Dra. Cristina Godoy Bernardo de Oliveira que houve a indicagao, que ela nio estava

na reuniio do Departamento dele. Entao, que Ihe pemlita que ele fate sobre o
Departamento dele e que a Profa.Cristina tale sobre o deja. Entao, em seu Departamento

houve uma reuniao, havia tr6s presentes: Prof. Gustavo, Prof. Victor e Prof. Begak Chegou

um pouquinho atrasado, ji tinham eleito os tr6s membros, e disse que gostaria de ter se
manifestado, o Prof. Gustavo lembra. O Prof. Victor perguntou se ele queria it em seu lugar
e o Prof. Marrara respondeu que nao, que o Prof. Victor poderia it, mas vai acompanhar,

que queria ser convidado como ouvinte. Pediu para que se lembrassem disso if, por favor,

por ele. Diz que o Prof. Gustavo e o Prof. Victor sabem, nio este dizendo nada aqui de
novo. Entio, por isso, gostaria de manter seu pedido de vista. Lembrando que ele 6
Associado e tamb6m tem interesse nessa questio, e gostaria que fosse respeitado o direito

das pessoas que t6m interesse desses typos de progressao na carreim. Que tivessem respeito

em poder analisar o processo para concluir um plano para Unidade em favor de todos. Seu

interesse nio 6 atrasar por atrasar o processo. Seu interesse 6 pensar no que es6 sendo

debatido, porque esse 6 um assunto que vai shes acompanhar at6 a aposentadoria. A Efflb.
1)!a: Cintia Roma P ! ila de tina diz que sobre a constituigao da Comissao, e para isso

foi pesquisar em outras Unidades. A Comissio que discute para onde vio os claros, ela 6

eleita e aquia Congregagao decidiu tr6s integrantes por cada Departamento. Nio viu em

nenhuma outra Unidade a participagao de professores como ouvintes, porque o resultado
que 6 o relat6rio, tudo isso, 6 divulgado, 6 publicado. Senao, por exemplo, pods correr o

risco de um Departamento ter if tr6s professores e mais cinco ouvintes e outro

departamento com tr6s professores. Entio, por isso, que a Comissio 6 institucional, ela 6
votada, eleita polos sous paras, coda Departamento indicou at6 tr6s professores e af ela tem

esse autonomic no seu imbito de deliberar. Por isso, at6 a Sra. Marcia enviou a convocagao

para os integrantes da Comissio. O PIQf: 1)!: Guilbe! e Adolfb dQ$ $a !Q$ blended diz
que queria fazer somente uma sugestao de encaminhamento para o Colegiado e pam a
Senhora Diretora. No seu outro oficio tamb6m julga de forma colegiada e, gemlmente,

quando hf pedidos sucessivos de vista, a vista sega concedida de forma coletiva para que seja
a dltima vista. Entao, queria fazer a sugestao de acatar o pedido do Prof. Thiago, mas de

uma forma coletiva para o Colegiado, de tal forma que denham a deliberar definitivamente

no pr6ximo m6s. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que seu pedido era nesse

sentido. Fazer a mem6ria hist6rica, corroborar o Prof. Thiago aqui. Na verdade, o Prof.
'rhiago chegou um pouco atrasado na reuniio e, por uma coincid6ncia do destino, os tr6s

membros que estavam presences se elegeram a si mesmos. O que 6 bastante coincidence. A

partir daf, o Prof. Tlliago, o Prof. Vttor, gentilmente, Ihe deixou a vega. O Prof. sempre
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tem essa caracterbtica da gentileza, como uma caracterfstica peculiar a ele. lsso kinda foi na

ges6o do Prof. Began Nio pode fRIar por ele, mas nio saba se ele teve caminhos, homo
disse a Profa.(]ntia, de colocar o Prof. Thiago como ouvinte na Comissio, porque de faso

nessas comiss6es o ouvinte fda. Parece estranho, mas o ouvinte fda. Ele dialoga na
Comissao, ainda que nio tenha voto. Acha que ainda foi na gestio do Prof. Rubens, ele

pode dizer, mas nio sabe se ele terra condigao de faze-1o. Quer aqui fazer a defesa do Prof.
Begak nesse sentido, homo colega de Departamento e antecessor na (hefia. De dodo modo,

sua colocagao aqui6 um pouco a colocagio do Prof. Guilherme. (2ue esta vista seja vista
homo uma vista coletiva. Que todos aqueles que t6m interesse ainda de se manifestar nesse

processo que o fagam em um m6s. Se ano passado o tcma passava de m6s a m6s dizendo
que ele ainda esb imaturo, verde e tal, esse fema caiu de maduro. Este na hora de
entregarem essa vaga a um Departamento. Diz ao Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho que houve uma Comissio que avaliou, o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares de

um competence parecer, pr6ximo at6 o que dizia a Comissio. Agora, vio ter mais um m6s
para essa avaliagio. Acha que, com as vistas dadas coletivamente, podergo chegar a maio,

m6s das noivas, a uma solugao final, um casamento desse processo, com a sua indicagao. A

Senhora Diretora pergunta ao Colegiado se podem adotar, entao, esse sugestao do Prof.
Guilherme e do Prof. Gustavo e dar vistas coletiva. :A <lbnerceac Q aprovl: PQr
unanimidade dos Drescntes (dezesseis membros), a concessio de vistas dos autos ao Prof.

Dr. Thiaeo Marrara de Matos, expandindo-se a concessio de vistas oletiva, retomanda3
:AssisEf!!d& .[6cnica Acad6mica. para aoreciacio na pr6xima reuniio do Co]eaiado. em

Q4ZQ5Z2Q1.8. A Sc!!1lQia..Diielea diz que no dia 04/05/2018 o processo deverf estar aqui

com o parecer ou nio. 5 - CONCURSO DE LIVRE-DOCENTE: 5.1 - PROCESSO:
2018.1.143.89.7 - DEP.ARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO. Anflise da

inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia junto ao
Departamento de Direito Piblico, Area de Direito Penal, nos termos do Edital
FDRP n ' 030/2017. - Ca!!didale..!nscfilQ: Prof. Dr. Elcio Arruda, fls.16. - Sugestao de

Banca..Exa!!!!aadea aprovada polo Conselho do Departamcnto de Direito Pablico, em
05/03/2018, fk.17: .!=ialJalw: Prof. Titular Umberto Cell Junior (FDRP/USP); Prof.
Associado Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (FDRP/USP); Prof. Titular Sergio Salomio
Shecaira (FD/USP); Prof. Associado .Alamiro VeUudo Salvador Netto (FD/USP); Profa.

Associada Ana Elba Liberatore Silva Bechara (FD/USP). S11111e!!!w: Prof. Associado

Rubens Begak (FDRP/USP); Prof. Associado Claudio do Prado Amaral (FDRP/USP);

Prof. Titular Miguel Reale Junior(FD/USP); Prof. Titular Renato de Mello Jorge Silveira
(FD/USP); Profa. Associada Mariangela Gama Magalhaes Gomes (FD/USP). - Parecer do

relator pda Congregagao, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho,

opinando favoravelmente, com sugest6es, pelo deferimento da Banca sugerida pelo
Conselho do Departamento de Direito P6blico, fk.18. O Poof. D!: Nuno Manuel
Morgadinho dot Sa!!tQ$: (;Qe!!w diz que tem aqui uma banca proposta pelo

Departamento, com professores da mais alta respeitabilidade acad6mica, professores
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liderangas nas suas respectivas areas, professores experiences. Constituido uma composigao

com a qual, no entanto, nio concorde. Pessoalmente olha para a banca e nio acha que a
banca deveria ter um peso tio grande de Associados, por exemplo. Acha que deveriam
utilizar como crit6rio ter sempre Professores Titulares majoritariamente, senio

prioritariamente, por exemplo. Acredita nisso. Pessoalmente, acredita que nem todos os

professores sio professores da area do concurso. Mas, se abst6m de langar essas

observag6es homo sendo conducentes a uma proposta de alteragao da banca, porque

acredita que acabam por fazer discuss6es muito pobres na Congregagio. Quando recebem
essay bancas que sio discutidas longamente nos Departamentos e que chegam aqui para

mim como relator, quem & ele, Professor de Filosofia do Direito para fazer ou propor uma
modificagao da banca do Departamento de Direito P6blico. Normalmente, considerando

que nio tem para a Congregagao, nio tem para a Unidade nenhum crit6rio estabelecido
pr6prio ligado is subs pr6prias peculiaridades e cxig6ncias para composigao de bancas desta
natureza. Por isso, o seu parecer foi no seguinte sentido, 6 a sua sugestao para esta banca e

6 a sugestao para sodas as demais bancas, que nio substituam as decis6es que os
Departamentos tomaram nesse e nos outros concursos, por uma r6pida e eventual
delibemgao majoritfria neste momento. Que respeitem os Departamentos, porque a falta de
crit6rios estabelecidos sobre como as bancas devem se estabelecer, no faso a cano, deverio

pressupor que os Departamentos afetos a area sejam competentes, mats do que des, para

tomarem uma decisio desse tipo. Mas, faz um adendo a essa sugestao. Sugere a Senhom

Diretora que construe uma comissio ou come julgar convenience para que estabelegam

regras sabre a composigao dessas bancas para que essas bancas no futuro sejam sempre
compostas pelos Departamentos e depois pda Congregagao, tendo em vista algumas

quest6es, alguns crit6rios. Como, por exemplo, defenders no memento em que esse regra

for proposta, ela deve ser composta, exclusivamente, por Titulares. Ele defenders. Deva ser
feita por pessoas que denham Doutorado ou Livre-Doc6ncia naquela area, defended. Mas,

estari para ser convencido neste debate. A partir do momento que tiverem essas regrm, ele

e qualquer relator desta Congregagao, poderio fazer um parecer fundado na regra,
propondo: ''Olha, eu echo que a banca que v6m do Departamento deve ser alterada, porque

nio respeita a regra". E nio fazer, o que se recuse a fazer agora, a banca deve ser alterada

porque ache que o Departamento nio escolheu bem Entao, com o maior respeito a todos e
aos Departamentos todos, faz esse encaminhamento. O Prof '. Dr. Umberto Cell Junior

diz que queria manifestar a sua concordincia com as ponderag6es do Prof. Nuno. Acha
necessfrio, realmente, que se estabelegam crit6rios. E se for estabelecido o crit6rio da
especialidade, que ele seja adotado. Entao, acha que as pondemg6es sio muito importantes.

Gostaria de agmdecer aos seus colegas do Departamento por ter indicado o seu nome e

dizer que nio se sente muito confortfvel, realmente, em participar dessa banca, porque de
cato nio conhece muito da area do Direito Penal. Em outras oportunidades, jf se
manifestou aqui, os colegas sabem, terra de bom grado participado no outro concurso que

houve do Departamento. Terra participado, porque se sentia confortfvel. Porque era algo
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que insiste em dizer, como disse na reuniio do dia lO/ 11/2017, argo relacionado a sua area.

Insiste que fez coda uma ponderagao sobre o que 6 o Direito Econ6mico e o Direito
Intemacional Econ6mico 6 o Direito Econ6mico, do ponto de vista intemo. E a sua area de

especialidade 6 o Direito Intemacional Econ6mico, entao, naquela outra banca se sentia
confortfvel em participar. Nio foia vontade do Departamento, nem a vontade do
Colegiado, e o respeita absolutamente. Nbsse caso especial, estad ao lado do Prof. Alamiro

Velludo, da Profa. Bechara, do Prof. Victor, do Prof. Shecaira, que sio todos sio todos

Especialistas da area. Serra imponante, talvez, at6 como curiosidade sua, estaria ali para
aprender. Entao, acredita que muito provavelmente serif diffcil que desse algurna
contribuigio. Queria deixar, portanto, o Colegiado, mais uma vez agradecendo o
Deparumento pda indicagao, ivontade. Muito em linha com o que ponderou o Prof.
Nuno, se retirar coma membro titular, porque, realmente, nio se sente muito confor6vel
Eventualmente, como suplente, mas acha que t6m pessoas ali da area, respeitadas, que

podem dar sua contribuigao. Neste momento, o Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral retira-
se da sale. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que ache que as ponderag6es

do Prof. Nuno sio oportunas. Considerando, tamb6m, a realidade concreta da Faculdade,

ou deja, como l£ outras vezes tiveram a oportunidade de comentar, ao compor uma banca
precisam olhar sempre em primeiro lugar o interesse maior acad6mico da Faculdade.

Escolher, sugerir e aprovar a mellor banca possivel, sega do ponto de vista da ader6ncia ao

fema, seja do panto de vista da compet6ncia do examinador. Por outro lado, tamb6m, existe
esse questao, mas af falando em tess mesmo, que 6 a de eventual, quem sabe, possfvel,

futuro, conflito de interesse. La na Faculdade do Largo Sio Francisco, porque t6m maid
docentes, tem uma orientagao de evitar, nio esb escrito, nio 6 que nio pode, na medida do

possivel, numa banca de Livre Doc6ncia, Professores Associados, da Casa pam, em sese,

homo possibilidade, quem sabe, evitar algum tipo de conflito de interesse. Agora, aqui, esse
situagao 6 um pouco diferente, porque a Faculdade 6 nova. Estio, justamente, fomlando o

coco docente e a titulagao correspondente. Entao, a ponderagao do Prof. Nuno 6
relevance, que a Faculdade, com coda serenidade, reflita quaid os padmetros que seriam
interessantes. Acha que, por exemplo, esse crit6rio de nio colocar livre Docentes na banca,

para esta Faculdade, nio vale, porque, se nio nunca tenant O Prof. Cell 6 Titular, mas,
enfim, teria que vicar participando de sodas essas bancas e ele acaba de dizer que nio se

sense ivontade nessa materia em questao. Mas, acha que 6 importance essa sugestao e a

Profa. Monica conduzid a maneira que achar mais oportuna. S6 para refletir. Em concreto,

como esse item 5.1 da pauta e dianne da manifcstagao do Prof. Cell, sugeriria, talvez, o Prof.
Miguel Reale Jtlnior. Nio sabe se teng disponibilidade de tempo. Estio dizendo que o Prof.

Umberto Cell Junior esb declinando. Entao, ida sugerir o Prof. Renato Silveira que 6
Titular. Como sugestao, homo proposta. A Se!!!!lila:111ileloa diz que o problema da banca
6 que sio todos Titulares, entao, questions se para presidir vai colocar um Livre Docente.

Por ipso, gostaria que o Prof. Ce]]i finesse esse sacrifiCio, porque s6 t&m Titu]ares. O ])!11f

Dr. Umberto Celli Tudor diz que nio tcm problems algum Se o (})legiado assim
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engender, ele participa. Na qualidade de Titular, de Qnico Titular, nio terra problems algum
Como salientou antes, queria deixar o Colegiado e os seus colegas de Departamento

inteiramente a vontade. S6 fez essa ressalva, porque o Prof. Nuno trouxe uma discussio que

precisam, efetivamente, realizar, quais sio os crit6rios. Diz a Senhora Diretora que,

portanto, nio 6 que nio tenha gostado. Coloca-se a disposigao. S6 quer deixar o Colegiado a
vontade. Porque se for o entendimento do Colegiado de que nio deva participar
especialistas, como notoriamente nio 6 em Direito Penal, nio se sentiria ofendido. S6 isso.
O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira RodligxJez diz que gostaria de fazer algumas

considerag6es com muita liberdade e avocando o fim da mod6stia de ser o mais antigo da
area aqui dentro da Faculdade, na area do Direito Penal. Primeiro, sem nenhum dem&rito,

quer colocar algumas colocag6es prgticas do concurso. Nio conhece o candidato e nio teve
acesso ao trabalho. Nio este prejulgando. Acha que nio conhecer um candidato a Livre
Doc6ncia, nessa altura da carreira, nio foi s6 ele, os demais da area nio o conhecent Nio

teve acesso ao trabalho, tomara que seja excepcional. Entao, com relagao ipreocupagao

com algum typo de favorecimento ou desk avorecimento acha que nio existe. Segundo lugar,
Diz ao Prof. Nuno, em relagao a questao de nio haver Titulares, queria ressaltar dubs coisas.

Primeiro, vai falar homo o Prof. Poveda falou, aqui possuem somente um Titular, e nio

conseguem nem passar um concurso para vir um pr6ximo. Entao, pelo visio, vai demorar a
ter maid um. Entao, vio ter que aceitar os Livres Docentes. Depois, a experi6ncia aqui, nio

foi, com dodo respeito, tomara que seja diferente da Sio Francisco, mas nio foi de que os
Livres Docentes prejudiquem aos Doutores que estejam vindo, muito peso contrgrio. O que

tem visto 6, um pouco, tomar cuidado na situagio contrgria. Endo, tamb6m, acha que nio

tem esse problems especffico. E quanto ao faso do Livre Docente, a sua Livre Doc6ncia foi
presidida pelo Professor Rubens, bem presidida acredita ele, homo Livre Docente, com tr6s

Titulares na banca, inclusive um Cateddtico, que foi por doze anos Reitor da Universidade

de Salamanca. At6 acha que se sentiu confortfvel. A presid6ncia era da pessoa da Casa. Mas,

para que nio imaginem que ele quer presidir esse concurso cano nio tenha Titular, acha que
serra o interessante. Mas, acha mesmo que, o Prof. Celli esteja, porque 6 importance a

participagao do Deparumento, para poderem ter o Titular exercendo a Presid6ncia. Quando
aos demais candidatos e por isso coloca, sem dem6rito ao candidato, ache que nio 6 um

caso de ser uma especializagao tremenda em Direito Penal, que vai impedir o Prof. Cell de
fazer uma excelente condugio aqui. Nio estava na reuniio do Departamento, mas quando
aos demais membros, nio tem nada a se manifestar, sio todos equivalentes, todos muito

bona. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, apenas para pontuar, quando ifala do

Prof. Nuno, algumas Unidades, inclusive, que t&m uma comissio intema a (:ongregagao
adversa. Algumas Unidades da USP t6m uma esp6cie de comissio intema a Congregagao

para passar o crivo das bancas que sio indicadas pelos Departamentos. Talvez, esse posse

ser um caminho para terem uma major homogeneidade de crit6rios para avaliagao. Nio babe
se isso seria o melhor, sinceramente falando. S6 este falando imargem hist6rica disco.

Talvez crit6rios objetivos sem que passem por uma comissao, porque tamb&m precisam
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preserver o Departamento. Por fim, gostaria de dizer que estio dianne de uma banca de
"Hist6ria do Direito Penal". O fema 6 a hist6ria do Direito Penal. Entao, ipso suaviza um

pouch as subs distancias, se coloca no partido do Prof. Celli quanto a elsa distfncia do
Direito Penal em si Por ipso, gostaria que aceitasse esse convite do Departamento. Coma

(hefe do Deparumento, pede para que o Prof. Cell que ficasse na banca. Altemativamente,
poderiam tcr na banca o proprio Prof. Ignacio Poveda, o Prof. Alessandro Hirata, o Prof.

Claudio Amaral serra um 6timo nome para ser o Titular. Precisam ter um membro apenas
do Departamento. Mas, gostaria de pedir ao Prof. Cello que continuasse na banca,

solenemente aqua, para poder presidir. A Se!!!!efa..Difelea diz que gostaria de propor ao

Prof. Nuno, que nio este, para que ele apresente uma minuta a ser depots apreciada. lsso vai
f icar constando. A hora que a Ata estiver pronto, vio mandir ipso ao Prof. Nuno e af ele

apresenta uma minuta. Acha que, realmente, vale a pena atender a crit6rios objetivos na

composigao das bancas. Colorado em votagao, a Congregagao aprova. por maioria dos
Dresentes (doze votos favorfveis e uma abstencio). o Darecer do Prof. Dr. Nuno Manuel
Moreadinhu.douSantos (bello. fawrgwLI &sclida daiandidata. bemiomai
comoosicio da Banca Examinadora aoresentada oslo Departamento de Direito Ptlblico. ao
Concurso de Livre Docente - Edital FDRP n ' 030/2017 -- Area de Direito Pena!,
conforme seaue: Candidate inscrito: Prof. Dr. Elcio Arruda. Banca Examinadora:
Titulares: Prof. Titular Umberto Celli Tudor (FDRP/USP) -- Presidente; Prof. Associado
Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez (FDRP/USP): Prof. Titular S6raio Salomio Shecaim
rFD/USPS; Prof. Titular Alamiro VeHudo Salvador Netto rFD/USP); Profa. Titular Ana
Elba Liberatore Silva Bechara #D/USPS. Suolentes: Prof. Associado Rubens Becak
#DRP/USP): Prof. Associado Claudio do Prado Amaral (FDRP/USP): Prof. Titular
Mieue[ ]Rea]e 16nior (FD/USP - aDosentado); Prof. Titu]ar Renato de Me]]o forge Si]veira

;D/USP): Profa. Associada Marifneela Game de Maealhies Gomes aD/USP). 5.2 -
PROCESS0: 2018.1.142.89.0 - DEPARTAMEN'TO DE DIREITO PtIBLICO.

Anflise da inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia
junto ao Departamento de Direito Piiblico, Area de Criminologia, nos termos do
Edital FDRP n ' 034/2017. - Ca!!didale..i!!scrilo: Prof. Dr. Eduardo Said Diniz, fls.15. -

Sugestao de Banca..Exa!!!inadea aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito
Ptlblico, em 05/03/2018, fls.16; .11i!!!!alw: Prof. Associado Vhtor Gabriel de Oliveira
Rodriguez (FDRP/USP); Prof. Associado Claudio do Prado Amaral (FDRP/USP); Prof.

Dr. Adan Nieto Martin(Universidad de Castilla-La Manchu/I.X:LM); Prof. Livre-Docente
Nilo Batista (UERD; Profa. Associada Maria Cristina Cacciamali(FEA/USP). S!!plc!!!u:
Prof. Titular Umberto Cello Junior (FDRP/USP); Prof. Associado Rubens Begak
(FDRP/USP); Prof. Titular Miguel Reale Junior (FD/USP); Prof. Associado AJamiro

Velludo Salvador Netto (FD/USP); Profs. Associada Mariangela Gama de Magalhaes
Gomes (FD/USP). - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira

de Lima, opinando favoravelmente pele deferimento da inscrigao do candidato Prof. Dr.

Eduardo Saad Diniz, bem homo pda aprovagao e manutengao da Banca sugerida peso
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Conselho do Departamento de Direito Pablico, fls.17-21. A Se!!!!ela..D!!bleu diz que

devagar aprende tudo. Precisam aprovar nio apenas a composigao da banca, mas a
presid6ncia tamb6m, e a inscrigio. Sio tr6s pontos diferentes. A Profa. Dra. Cintia Rosa

Pefeila...dc..]l:inu diz que nesse parecer tinha feito uma anflise da inscrigao, tinico
candidato, Professor da Casa, Prof. Eduado Saad Diniz. Tendo em vista os elementos

necessfrios para inscrigao no concurso, ele preencheu todos os requisitos, inclusive, a
comprovagao documental desses requisitos. Porunto, foi favoravelmente a inscrigao do

candidato. Com relagao a banca, Ihe pareceu, tamb6m, uma banca pertinente no temp da
area do concurso. Precisam tomar cuidado, porque deve ser uma banca da area do
concurso. Pede para imaginarem que tenha mais de um candidato inscrito e teses
diferentes. Esse tem um s6. Mas, if que foi falado aqui, ache que tem que ser na area do
concurso. Pede para imaginarem que em seu Deparumento, por exemplo, Direito
Existencial, uma sese sobre "Bio6tica", uma tese sabre "Dkeito Contratual", e ouUa tess

sobre "Consumidor". Entao, tem que ser na area do concurso, e nio da sese a ser
defendida, porque o concurso admite vfrias inscrig6es com teses de Livre Doc&ncia com

temps diferentes. Por isso, ache que tem que ser na area fim, na area gerd de concentragao

do concurso. Nesse caso, analisou os integrantes, tendo em vista esse crit6rio da area que
tcm pertin6ncia com relagio is linhas de pesquisa dos Professores: Victor, Claudio, Aden,

Nico e Maria Cristina. Viu que pecos curHculos Lattes dos integrantes e, por ipso, opinou

favoravelmente a indicagao do Departamento dos membros titulares e suplentes. S6 nio

mencionou a questao da presid&ncia, porque nio tinha conhecimento dessa regra. Inclusive,
quer lembrar aqui que no concurso de ingresso do saudoso Prof. Luciano, que foi integrante

da banca, ela presidiu o concurso, at6 por ser a mais antiga da Casa na banca. Inclusive,

tinha professores da Sio Francisco muito mais titulados e antigos. Entao, nio gabe agora.
Precisam definir esses crit6rios da presid6ncia. Nesses crit6rios vai ser o mais antigo e
titulado da Casa ou mais antigo e titulado de todos os integrantes. Entao, 6 da Casa, isso jf
es6 cerro. O Prof. Dr. Paulo Eduardo :AlvetdzSilva diz iProfa. Cintia que se6
obrigado a discordar dela, num tinico ponto. Pede licenga, nio tem nada a ver com a area

ali. Mas, if que iniciaram uma proposta de discussio de crit6rios, acha que o crit6rio da

area, data v6nia iposigao, 6 um crit6rio mais deficiente, limitado, limitador, do que o crit6rio
da pertinencia temftica com trabalho. Por uma razio muito simples as areas forum definidas

a partir de uma organizagao pedag6gica disciplinar que nio df conte da complexidade dos

problemas jurfdicos que as pessoas estudam hoje. Diz a Profa. (-hua que ela mesma estuda

uma s6rie de temps que nio dizem respeito exclusivamente a Direito Civil duro. Entao, ao
elaborar uma Livre Doc6ncia sente necessidade de dialogar com outros pesquisadores que

conversem com o seu problems, com seu temp de pesquisa, e nio necessariamente da sua

area, e gostaria de ser citado por des. Ent3o, fica imaginando. Acha que o seu ponto, assim,
nio 6 nem relacionado a banca, mas relacionada iproposta de discussio de crit6rios,

iniciada pelo Prof. Nuno, que a questao da pertin&ncia temftica deja um crit6rio mats bem
avaliado, que tenha peso maior do que uma adequagao formal a uma area que, enfim, nio
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diz muito. O risco 6 que denham membros da banca, da area especifica do concurso, mas
que nio entendam o que esd sendo discutido no trabalho. A Profs. Da. Cintia Rosa

Eereila..dc..]l:!ma diz que gostaria de saber qual serra a sugestao do Prof. Paulo se tivessem,

por exemplo, Eras candidatos na mesma area que & Direito Civil, uma sese em Consumidor,
uma em Bio6tica e uma em Direito em Intemet. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da

Si!% diz a Profa. Cintia que um membro da banca em Consumidor, um em Bio6tica e um

em Direito em Intemet, outro da Unidade e algum outro da area. A Erflb-.Da-.fi!!!ia
Rosa Pereira de Lima diz ao Prof. Dr. Paulo Eduardo .Alves da Silva se, entao, ele nio

concorda que tem quer ser na area do concurso. Porque na area do concurso vai abarcar

esses temas. Porque o Direito Civil nas areas Existencial e Patrimonial t6m sodas essas
linhas. Por isso que acha que uma tese totalmente desassociada dessa area de pesquisa nio

deveria nem estar escrita naquele concurso. Deveria ser em outro concurso, se nio tcm
afinidade. O Prof. Dr. Paulo Eduardo .hives da Silva diz nio necessariamente. Teriam

que tcr concursos especificos para cada uma das areas. Mais ffcil manger como estio as

areas e na composigao da banca, tem uma banca afim, dialogue com trabaho. Nio precisa
ser ningu6m especif icamente, mas que dialogue. Porque um dos pontos pelos quais nio

avaliados em P6s-Graduagao 6 o impacto. Se ele produz uma sese que 6 avaliada por uma

banca que nio estuda o que ele est:uda, ela fatalmente nio Ihe citaH. Ent5o, sua produgao
nio teri impacto Entio, & s6 nesse sentido. Mas, concorda com a Profa. Cintia. A Ef11b.

Da. Cintia Rosa Pereira de Lima diz que nao, imaging. Ela que 6 obrigada a data mfxima

v6nia a discordar com o Prof. Paulo. Porque esse questao de citar o impacto 6 mlportante

mesmo. Mas, acha que nio 6 o integrante da banca que vai definir isso. Porque se
dependerem de at6 cinco integrantes de uma banca para citar o trabalho, entao, por
exemplo, o Direito em Intemet, que coordenou junto com outros colegas, 6 citado pelo
S'l], ac6rdios do TI de Sio Paulo, e nenhum dos Desembargadores participaram de sua

banca. Da mesma forma a sua participagao na audi6ncia ptlblica no S'lF que o Ministro

Dias Toffoli deferiu o seu pedido de participagao na audi&ncia ptlblica. lsso nio dependeu
em nada da banca da composigao da sua Livre Doc6ncia. lsso 6 o impacto da pesquisa.

Entao, acha que o impacto da pesquisa 6 natural desde que seja um temp em destaque na

sociedade, desde que o trabalho tenha relevancia, sim, qualidade que aqui todos os trabalhos
tanta Se!!!!eJ;a..Dilelea diz que o Presidente da banca sed o Prof. Victor. Colocado em

votagao, a Congregagao aprova, por unanimidade dos oresentes (auinze membros). o
!mawr da::Pmfa.]Dra. (]ntia Rosa Pereira de Lima, favorgvel a inscricio do candidato. bem

coma a comoosicio da Banca Examinadora aoresentada oelo Deoartamento de Direito
PQblico ao Concurso de Livre Docente - Edital FDRP n ' 034/201 7 -- .Area de Grin)inoloaia.
conforme seaue: Candidato inscrito: Prof. Dr. Eduardo Said Diniz. Banca

Examinadora: Titulares: Prof. Associado Vktol Gabriel de Oliveira Rodriguez
!DRP/USP) -- Presidente: Prof. Associado Claudio do Prado Amaral (FDRP/USl?);:hof,

Catedrgtico Adan Nieto Martin rUniversidad de Castilla-La Mancha/tK=LM)= Prof. Titular
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aposentada).SuDlentes: Prof. Titular Umberto Cell Tudor {FI)

Prof. Titular Alamiro Velludo Salvador Netto (FD/USP): Profs. Associada Marifneela

Game de Naga f$ Gomes (FD/USP). 5.3 - PROCESS0 2018.1.140.89.8.

DEPART.AMENTO DE DIREITO PRIV.ADO E DE PROCESSO CIVIL. Anflise
da inscrigao e da Banca Examinadora do concurso para Livre-Doc&ncia junto ao
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, Area de Direito Processual
Civil, nos termos do Edital FDRP n ' 042/2017. - fa!!didal11s..jnsclilQs: Prof. Dr.
Camilo Zufelato e Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva. - Sugestao de Baku
Exa!!!i!!adorn aprovada pelo Conselho do Deparumento de Direito Privado e de Processo
Civil, em 21/02/2018: 1111i!!ilalw: Prof. Michele Taruffo - University degli Saudi di Paiva
(Italia); Prof. Titular Nelson Nery Junior - PUC/SP; Prof. Associado Carlos Alberto de
Salles - FD/USP; Prof. Titular Celso Fernandes Campilongo - FD/USP; Prof. Associado
Gustavo Shad Diniz - FDRP/USP. S!!idle!!!u: Prof. Titu]ar F]fvio Luiz Yarshe]] -
FD/USP; Profa. Associada Maria Paula Costa Bertran Mufioz - FDRP/USP; Profa.
Associada Fabiana oistina Seven- FDRP/USP; Prof. Livre-Docente Cassio Scarpinella
Bueno - PUC/SP; Prof. Associado Rodolfo de Camargo Mancuso - FD/USP. - Parecer do
relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak, opinando favoravelmente, com
sugest6es, pelo deferimento da Banca sugerida pelo Conselho do Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil. A Se!!!!ela !)ilelem diz que todos receberam o parecer. L6 o

parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Rubens Begak: ''Recebidos, para nossa
incumb6ncia, o presence processo, com a determinagao de parecer acerca da banca sugerida

pelo C DPP. O parecer 6 encaminhado somente agora, considerado o excesso de
incumb6ncias institucionais. Preliminarmente, diga-se que os nomes sugeridos peso

Departamento, conforme informagao de seu I. (hehe, o Professor Jair Aparecido (Ihrdoso
sio do mais alto relevo, sendo todos possfveis de somar em bancas de exames.

Inobstantemente, temps, SMI, que numb banca de litre-doc6ncia, a idealidade serra a sua

formagao com nomes expertos na area em disputa, claro que respeitados sempre os
tradicionais crit6rios de nossa Faculdade em privilegiar nomes de nossa unidade nestes
certames, independentemente de tal assertiva, para assegurar o n6mero mhimo de

integrantes intemos. Destarte, sugeriHamos, para exame da (-bngregagao, a inclusio dos is.
Profs. Flfvio Luiz Yarshell e Rodolfo de (hmargo Mancuso homo membros titulares e nio

homo membros suplentes. Na lists dos suplentes, pensamos na inclusio da D. Profa. Maria
Hemilia Fonseca, com desembarago para tal. E o nosso parecer, sub censure". O Pf11f.D!.

Unlbea11.fe!!i.J!!!!ia diz que viu o parecer do Prof. Rubens e achou interessante passar o
Prof. Flfvio Luiz Yarshell passer como membro Titular da banca. Acha que 6 uma boa
sugestao esse do Prof. Rubens. Todos conhecem o Prof. Yarshell. Acompanha o relat6rio

do Prof. Rubens no tocante ao Prof. Yarshell. Acompanha o relat6rio do Prof. Rubens no
tocante ao Prof. Yarshell. O Prof. Dr. Gustavo Asked Felreim diz que gostaria apenas de

relembrar que a banca, em que pele o Prof. Yarshell, as propostas feitas pelo Prof. Rubens
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que de cato, sio extremamente relevantes, mas 6 uma banca que tem 6timos docentes;
docentes conhecidos. E uma banca bastante s61ida. Ache que se fossem homenagear alguns

dos suplentes, preferiHa homenagear alguma das dubs mulheres indicadas homo suplentes:

Profs. Maria Paula ou Profa. Fabiana. Mas, nio cn que seja o cano, na verdade. Acha que

serra o faso de m&ntcr a banca em que pese esse colocagao, que t6m poucas mulheres nas

bancas. Tiveram uma apenas em Direito Ptiblico em dez nomes. Nio possui mulher
nenhuma na banca. Nio este discutindo, este a favor da banca. Este apenas citando que jf

possuem quinze nomes e uma tlnica mulher em banca. Fora esse comentfrio importante,

que julga relevante, nio acredita que nio hajj mulheres extremamente preparadas em
Processo Civil para que pudessem compor essa banca ou em Direito Penal. Gostaria de

pedir pda manutengao da banca como foi deliberada pelo Departamento de Direito
Privado. Esse 6 seu voto que adianta aqui. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz

que para ele, tamb6m, acha que a banca este bem. Apenas, uma dQvida no parecer do Prof.

Begak e agora, tamb6m com a sugestao do Prof. Dr. Umberto Celli. O Prof. Begak sugere
que os Profs. Flfvio Luiz Yarshell e Rodolf o de Camargo Mancuso sejam membros
titulares, s6 que nio diz quem que desceria. E, tamb6m, a questio de inclusio de suplente;

nio 6 por falta de suplente af. Questions se algu6m tem alguma ideia de quem que desceria.
A Se111111fa..Difelea diz que gostaria de colocar em votagao a banca do jeito que esb. A

Profs. Dra: Cintia Reba Pereira d Lima diz que as bancas, em seu Departamento,
foram numa reuniio extraordinfria, s6 para define bancas, um m6s e meio antes da reuniio
da Congregagio. Ent5o, realmente, nio p6de participar, muito embora, tenha enviado as

subs sugest6es por e-mail. Mas, ja que estavam discutindo tanto sobre a pertin6ncia

temftica, com todo respeito, Ihe parece que nos suplentes nio tem ningu6m do
Departamento. E a Profs. Fabiana Ihe parece que nio tem tanta pertin6ncia temftica com

Processo como, por exemplo, a Profa. Marta. A Profa. Mara, tamb6m, 6 do Departamento
e parece que, realmente, no Departamento, e tem destacado ipso, porque ache importante o

Deparmmento criar uma identidade e prestigiar os docentes do Departamento. Assustou-se,

porque nio tem nenhum docents do Departamento. Se o Prof. Gustavo nio puder
participar, questions quem participarg pelo Departamento. Por ipso, que, muito embora o
Prof. Begak tenha sugerido a Profa. Maria Henndia parece-the que, pda pertin6ncia temftica,

a Profa. Marta, at6 pda atuagio profissional deja, terra mats relagao com o fema para
integrar os suplentes. Esse serra a sua sugestao. O Prof. Dr. Rubens Begak diz que queria

se manifestar, porque teve que se ausentar para dar eula. Assim que chamado veio. Explica

que tomou o cuidado de fazer uma sugestao e nio a proposigao de outr2 banca. lsso de

forma proposital. Porque quando recebeu o processo e pode fazer a anflise e o parecer, nio
conseguiu infomlag6es vindas do Departamento que justificassem, na sua maneira de ver o

porqu& de uma banca, com todos os m6ritos dos professores, que todos ai t6m At&
procurou deixar isso muito claro, mas entendeu que nio havia muita 16gica na montagent

Num momento posterior, em que jf tinha submetido este parecer, foi procurado, at6
porque sio colegas todos aqui, pelos doin inscritos no sentido de mostrarem os trabalhos, as
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pertin6ncias. At6 falou que entende a necessidade de as bancas serem e estarem compostas
peta questao da pertin&ncia. Parece que a Profa. Cintia estava exatamente falando isso agora

que entrou, s6 pegou o final da sua manifestagao. Entao, realmente, nio ha como fugir
disso. Entao, se ficar claro que realmente qualquer dos membros que estio ali indicados,
tem uma pertin6ncia temftica maior na sua produgao cientdica, na sua produgao acad6mica

do que os outros nomes que estavam af como suplentes, a Congregagao, at6 no seu parecer,

deu coda liberdade a Congregagao deliberar. Por isso, que nio trouxe uma proposta de
banca fechada. Agora, lembrou tamb6m algo que, mesmo sem pertin6ncia temftica, des t6m

privilegiado sempre a composigao de um professor do Departamento. At6 por obrigagio

normative da USP, o Departamento de Direito P6blico tem at6 ido a16m nisso, e tem uma
tradigao, rompida uma tlnica vez, de sempre dois componentes, mesmo que sem pertin6ncia

i temftica adstrita, estarem ali presentes. No faso, com dodo o m6rito do Prof. Gustavo
Shad Diniz, sugeriu tamb6m a Profa. Maria Hemdia. Mas, he parece que ela nem tem
interesse, ela at6 se manifestou. Ela esb doente e teve que fair hoje, mas, ela o procurou

antes. Entao, endossa a manifestagao de que at6 parece que a Profa. Maria Hemilia nio se

sente habilitada. Mas, foi uma mera lembranga de outra colega. Poderia at6 ter lembrado
tamb6m da Profs. Marta com todos os m6ritos deli. Mas, queria dizer que algo que Ihe

chamou atengao realmente foi, depots foi explicado, que o Professor Titular, com o brilho

do Prof. F]fvio Luiz Yarshe]], ester como suplente. Disseram que 6 porque o Prof. Taruffo
parece que nio vai poder ester no Brasil nests 6poca, se nio for em abril. Entio, jf se
pensou no Prof. F]fvio Luiz Yarshe]]. Tudo bem. Mas, e se nio acontecer isso, ficarg uma

situagao um pouco chata. Sua proposta serra, entao, tirar, o Prof. Yarshell de suplente. Serif

uma situagao inde]icada deixi-]o assim. O ]'rof: Dr. Umberto Cell Tudor diz que s6 para
vicar bem claro, que sugeriu o nome do Prof. Yarshell, mas ficou faltando s6 complementar

isso. Passaria para suplente o Prof. Salles. Essa 6 a sugestao. O Prof. Dr. Gustavo Assad

Ecifela diz que precisam ter um nome do Departamento na sup16ncia, para o faso do
Prof. Shad nio poder comparecer. Entio, precisariam aderir aos cincos ou substituir um

nome do Departamento como suplente, que 6 o suplente do Prof. Said. A banca nio pode

ser realizada sem um ou dois membros do Departamento. Poderiam aderir um sexto nome.

Nio precisariam tirar ningu6m, em homenagem aos professores que foram indicados.

Indica a Profs. Marta Maffeis. A Sc!!!!Qra..Dilclea peigunta se podem aprovar assim a
banca. Por enquanto, nio. Pelo que entendeu, nio. Porque hf uma suposta possibilidade,
eventual, future, do Prof. Michele nio vir. Questiona se nio 6 isso. Diz que nio conhece o

Prof. Michele. Se foi indicado pelo Departamento. O Pr( f. Dr. Thiago Marrata de Matos

diz que 6 o que a Profa. (bitia mencionou. Se nio se engana, o Prof. Saves tem muita
atuagio sobre o funcionamento do Poder Judicifrio, que 6 a linha mats ou menos de
pesquisa que desenvolvem aqui. Muito desse mapeamento do papel do Judicifrio, por isso,

que o Prof. Sa]]es este af e Prof. Yarshe]] ficou como suplente. Tamb6m, queria reforgar,
apesar do risco, com todo respeito ao Prof. Rubens, tentarem intemacionalbar um pouco
tamb6m a banca na medida do possivel. Acha que 6 uma iniciativa importante. Ache
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compreensivel a sugest5o da Profs. Cintia, ter algu6m do Deparumento. Mas, tamb6m, s6
agngaria. Porque, mesmo a Profa. Fabiana ela tcm at& um hist6rico em processo, em

atuagao e avaliagao do Judicifrio. S6 para esclarecer. Mas, concorde. Acha importante ter

algu6m do Departamento na sup16ncia. Somente aderiria um nome na vista de suplentes. O
Prof Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria de ponderar

que o Prof. Yarshe]] esb como Titular, tamb6m, de outro Professor Titular, um grande
nome do Direito Processual. Entao, nio acredita que hajj nenhum dem6rito no faso de ele

ser suplente, nessa hip6tese, do Prof. Taruffo. Acredita, como disse antes, que deveriam

mexer o millimo possivel na banca aprovada pelo Departamento; agregando, entao, o nome
da Profa. Marta para atender essa exig6ncia regimental A Se!!!!er& Dilelea coloca em

votagao a Banca Examinadora com a inclusio da Profa. Marta Rodrigues Maffeis Moreira

homo membro suplente. A Congregagao aprova. por unanimidade (15 membros). o parecer
do rel81Q!=qwDIQ ifhscric6es dos ca!!didams Profs. Drs. Camino Zufelato e Paulo Eduardo
.hives da Silva. Aorova ainda a manutencio da comoosicio da Banca Examinadora oars o

Concurso de Livre-Docents, Edita] FDRP n ' 042/2017 Area de Direito Processua] Civil,

encanli!!Lada.nebJ)emaamento de Direito Privado e de Processo Civil. bem CQ113QB

inclusio da Profa. Associada Marta Rodriaues Maffeis Moreira como membro suEllflw:
conforme segue: Candidatos inscritos: Prof: Dr. Camilo Zufelato e Prof. Dr. Paulo
Eduardo Alves da Silva. Banca Examinadora: Titulares: Prof. Associado Gustavo Shad

Diniz (FDRP/USP) Presidente: Prof. Dr. Michele Taruff o - University deen Saudi di
Paiva (Itflia0; Prof. Titular Nelson Nerd junior (PUC/SPn; Prof. Associado Carlos Alberto
de Salles (FD/USP): Prof. Titular Celso Femandes Campiloneo (FD/USP). Suolentes:
Prof. Titular Flfvio Luiz YarsheH (FD/USPS; Profa. Associada Maria Paula Costa Bertran
Mufioz (FDRP/USP): Profa. Associada Fabiana oistina Seven (FDRP/USP): Prof. LivreD-
ocente Cassio Scarpinella Bueno rPUC/SPa; Prof. Associado Rodolfo de (hmargo
Mancuso (FD/USP - aDosentado): Profa. Associada Marta Rodriaues Maffeis Moreira

lull)11111?ZllJSl3. 5.4 - PROCESS0: 2018.i1.141.89.4 - DEP.ARTAMEN'TO DE DIREITO
PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Anflise da inscrigao e da Banca

Examinadora do concurso para Livre-Doc6ncia junto ao Departamento de Direito
Ptivado e Processo Civil, Area de Direito Agrario, nos termos do Edital FDRP n '
44/2017. - fa!!didala..iascdla: Profa. Dra. Flfvia Trentini, fls.17. - Sugestio de Ba!!ca

Exa!!!i!!adel aprovada pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e Processo

Civil, em 21/02/201 8, fls.1 8: .11.il111arw: Prof. Titular Fernando Campos Scoff (FD/USP);

Profs. Associada Ana Maria de Oliveira Nusdeo (FD/USP); Profa. Associada Maria Hemdia

Fonseca (FDRP/USP); Profa. Livre-Docente Elisabete Maniglia (UNESP); Prof. Titular
Rabah Belaidi(UFG). S11plc!!!w: Prof. Associado Thiago Marrara de Matos (FDRP/USP);

Prof. livre-Docente Roberto Grassi Neto (FMU); Profa. Associada Patricia Faga lglecias

Lemos (FD/USP); Prof. Titular Maria (:ristina Vidotte Blanco Tfrrega (UFG); Profa.
Associada (bltia Rosa Pereira de Lima (FDRP/USP). - Parecer do relator pda

Congregagao, Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, opinando favoravelmente
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pda manutengao integral da Banca Examinadora sugerida pelo (-bnselho do Deparumento
de Direito Privado e Processo Civil, fls. 20. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira
Bedlig!!u diz que o seu parecer 6 curio. Fez uma anflise no sentido de manter, enfim, &

em Direito Agrgrio, a candidata 6 a professors da Casa, Profs. Flfvia Trentini. Cumpriu o
seu offcio de observar rapidamente o curHculo de dada um Marcou um pouco, dizendo que

s6 6 um pouco diferente do seu Departamento, que s6 tinha uma professora do
Departamento. Mas, demais, opinou pda manutengio do que havia sido deferido pelo
Departamento. Bastante ou totalmente na linha do Prof. Nunn, de nio ser uma pessoa que

pode agregar, salvo em algum faso de grande suspeigio, que nio 6 o caso. De agregar ao
Departamento, principalmente, nessa area de Direito Agrgrio que nem na Faculdade, nio 6

dessa 6poca. Nio teve isso. Entao, respeita o Departamento. E esse o seu voto, sem
nenhuma sugestio. O mfximo que fez foi dar uma olhada no curriculo de coda um dos
professores af e mostrar que havia alguma especialidade em cada um deles. A Ei!!b-.Dia.
Eba!!a..Elanc11.Nemc diz que achou estranho a composigio da banca com a participagao

de uma professora de Trabalho em detrimento de dubs livres-docentes que t6m no
Departamento, a Profs. Marta e a Profa. Chiba, que sio da materia de Direito Civil
Questiona se algu6m consegue Ihe diner o que aconteceu para que ipso fosse formado dessa

maneira. O PIQf D!: P4ulQ Eduardo Alves da Silva diz que esteve na reuniio do
Departamento e, por ipso, a sua faIR anterior com a Profa. Chua. Pensaram num crit6rio.
Houve uma discussao, vfrios nomes forum sugeridos. Os professores presented e ausentes

sugeriram Homes. Um dos crit6rios sugeridos, foi sua proposta, pertin6ncia temftica, e foi

acolhido pelo Departamento. A ideia de indicarem nomes que denham trabalhos, pesquisas
relacionadas ao objeto do que estava sendo apresentado. Entio, nesse sentido, foi feita uma

avaliagao. Levantaram na ocasiao, o sumfrio, e af tinha if dois ou tr6s temas que dizem

respeito a produgao que a Profa. Maria Emilia tinha. Se lembra at6 porque, assim que surgiu

a proposta, parou e foi ver o trabalho para saber se tinha alguma relagao ou pertin6ncia
temftica. At6 para manter o crit6rio que havia proposto A Profs. Dra. Eliana Franco
Ncmc diz que parece que 6 Profs. Cfntia trabalha com a comunidade europeia ha bastante

tempo. O Prof: 1)!: Paulo EldualdQ AJve$ d4 Silva diz que s6 esb relatando. O Chefe do
Departamento at6 comentou que de certo modo todos sio amigos e tem certs proximidade.

De alguma maneira, algu6m conhecido estarg na banca. Seguiram o crit6rio que,
relativamente, era objetivo, e o da pertin6ncia temftica foi. A Profs. Cintia foi indicada, a
ideia era traz6-la, mas a{ tinha uma questio de Direito Agrgrio, que inclusive 6 a area do

edital. O edital 6 especilfico nisso. O Prof. Rog6rio, por exemplo, que 6 professor de Direito
Agrgrio, tamb6m fez subs sugest6es. Entao, foi numb linha de pertin6ncia temftica. Ache,

sem d6vida nenhuma, ele foi um dos que defendeu o nome da Profs. Chua, comentou com
ela para o ingresso, o que contou com pleno apoio tamb6m. Entao, nio era algo proposital

de tirar alguma coisa. Mas, foi na linha da pertinencia temftica. Acha que nem era uma
grande questio assim esse sugestao. A Prob: I)!a: Elian FlanuQ Neme diz que faz sua

sugestao de substituigao da Profa. Maria Hemlia pda Profa.(;intia. O EfflLD!-.Ea!!b

P£gim 39 1 49 Av. Bandeirantes , 3900 Gaap/ri da USP
14040-906 Ribeido Proto-SP

T F 55 (16) 3315-4954

xwmv.direitorp.usp.for



gl@g qi &#Nl\@
UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

.Assist2n.cia qZcnka .Acad2mica

1561

1562

1563

1564

1565

1566
1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580
1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592
1593

1594

1595

1596

1597
1598

1599

1600

EdualdQ Alves da Silva diz que baseado no crit6rio de pertin&ncia temftica com Direito
Civil de modo gerd. A PIQb: Dra: Cjntia Rosa Pereira de Lima diz que sobre a sua
participagao at6 "abtii-ia mio '' para prestlgiar a Profs. Marta, que ela tcm tamb6m alguns
trabalhos escritos sobre essa linha de Direito Agririo. Vai confimlar no currfculo Lattes
deja. Porque ela tamb6m foia primeira professors de Direito Civil Ela e a Profa. Lydia, que

isso tcm que ser levado em consideragao. Como disse, se tivesse outra sese relacionada a

contrato agdrio, questiona homo que seria discutida a questio. Enfim, at6 nem faz questao
de participar. Diz para ficarem bem a vontade. Gostaria de frazer aquio nome da Profs.
Giselda. Para contribuir com a fda do Prof. Gustavo, de aumentar a participagao feminine

nas bancas e por ela ter uma pesquisa muito imporunte nessa area de Direito Agrgrio e a

pertin6ncia temftica para completar o crit6rio sugerido peso Prof. Paulo, e ela 6 Professors
Titular, crit6rio sugerido pelo Prof. Nuno. Parece um nome que tcm relagao com todos
esses crit6rios aqui aventados. .N&m, de ter sido Vice-Diretora da Casa, Membro da

Congregagao. S6 era essa sua colocagao. Este plenamente satisfeita com a sup16ncia. O
Prof. Dr. Rubens Begak diz que a Profa. Maria Hemilia este doente e teve que se afastar,

mas 6 questao de tr6s a quatro dias, uma semana no mfximo. Para a banca, acha que ela
estaria a postos com muito gosto. Lembrando que a Profa. Maria Hemlia nunca participou

de uma banca e ela tem trabalhos na area, jf foi dito pelo Prof. Paulo aquiA Profs. (-hua e

a Profa. Marta sio brilhantes. A Profa. Cintia falou que nem tem interesse. Entendeu a
sugest5o da Profa. Giselda. Mas, a Profa. Maria Hemilia tem condigao. O BrIlL.D!..N11nQ

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz que gostaria que observassem mats uma vez
a banca sugerida peso Deparumento. Mats uma vez, estio fazendo pondemg6es no

momento, pensadas aqui, para serem discutidas numb instfncia que nio acredita que esteja

capaz de substituir ao Departamento. Viram os processos, viram os pareceres, o Direito

Agdrio & uma area interdisciplinar, dificilmente se pode conceber hole homo simplesmente
uma area do Direito Civil. Ela tem interfaces imporuntksimas com a area do Direito
Econ6mico, com o Direito Empresarial, com o Direito Ambiental etc. Por bso, o
Departamento teve essa preocupagao de montar a banca com professores que vem de coda
area. A Profa. Giselda 6 uma grande Professora. Mas, o que quer dizer 6 que vio fazer

ponderag6es "ad hoc", para modificar a banca do Departamento, que em sua opiniao esb
muito bem composta. Apela pda sua manutengao. A Ac: Alin€ Lemon Reis Bianchini diz
que, com relagao ao Mestrado, essa questio foi citada por uma aluna que prestou atengao na

paula e levantou justamente esse ques6o da substituigao. Ela foi deliberada pelo alunos,
inclusive no grupo que tem de consulta. Vfrios alunos se manifestaram Ela pediu que fosse

fixado um entendimento de voto para pautar os deus futuros votos e seus futuros
posicionamentos. O que o Mestrado decide, o entendimento gerd dos alunos 6 que vio
respeitar a soberania das discuss6es feitas nos Departamentos. At6, porque essas quest6es

sio muito mais profundas, homo proprio Prof. Nuno vem apontando aqui, do que as

discuss6es do Colegiado. A nio ser um erro muito patente ou algo muito esdr6xulo, o seu
voto 6 para manutengao da banca. Colocado em votagfo, a Congregagao aprova. por
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maioria dos oresentes (oito votos favorgveis e sete votos contr5rios). o oarecer do Prof. Dr.

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. favorfvel a inscricio da candidate. bem leona i
comoosicio da Banca Exanriinadora do Concurso de livre-docente. Edital FDRP n '

044/2017 -- Area de Direito Aergrio. apresentada oelo Departamento de Direito Privado e
Processo Civil. conforme seaue: Candidata inscrita: Profa. Dra. Flavin Trentini. TitulalB;
Profa: Associada Mana Hemdia Fonseca (FDRP/USP) - Presidents; Prof. Titular Femando

Campos Scoff (FD/USP): Profa. Associada Ana Maria de Oliveira Nusdeo (FD/USP):
Plofa. Libre:Do ent Elisabeth.Madglia I.UNESPl; Prof: Titular Rabah Belaidi (IJFG),
Suolentes: Prof. Associado Thabo Marrara de Matos (FDRP/USP): Prof. Livre-Docente
Roberto Grassi Nero (FMU): Profs. Associada PatHcia Faea lelecias Lemos (FD/USP '

Prof. Titular Maria Cristina Vidotte Blanco Tfrreaa (UFG): Profa. Associada Cintia Rosa

Pereira de Lima (FDRP/USP). 6 - REPRESENTAgAO DISCENTE NA
CON'GREGAgA0: 6.1 PROCESS0: 2017.1.545.89.7 -- FACULDADE DE
DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Consulta sobre o percentual da representagao
discente na Congregagao da FDRP, apresentado pelos Representantes Discentes da
Congregagao da FDRP, fls.03-07. - Parecer do relator pda (-bngregagao, Prof. Dr.
Ignacio Maria Poveda Velasco, opinando favoravelmente a Portaria Intema n ' 039/2017,

por obedecer ao que preceitua o Estatuto da Universidade, Art. 45, inciso Vlll, com

sugest6es, fls.ll. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que seu parecer foi
encaminhado a t(xios os Membros da Congregagao. Apenas gostaria de contextualizar, jf o
fez tamb6m nio parecer, que o seu posicionamento corresponde aquilo que 6 a normative

da Universidade de Sio Paulo. Sem prejubo de que se posse pensar e at6 discutir outra

realidade possfvel. Mas, ipso o que colocou aqui no parecer 6 que extrapolaria o fmbito
especdico da Unidade, da Congregagao. Hair vista que a Unidade tem que seguir a

normativa, sem prejuizo de que esse assunto sega discutido. E o que entende. A Portaria
Intema obedeceu ao que preceitua o Estatuto da Universidade sobre a proporgao das

representag6es, o artigo 45 do Estatuto. Entende que eventuais questionamentos quanto a

observfncia ou nio peta Universidade de Sio Paulo, na proporgao da representagao

estudantil nos 6rgios colegiados, tal homo estabelecida na normative federal, extrapola o
fmbito da Faculdade, devendo, se faso, ser objeto de consulta aos 6rgaos centrais da

Universidade, notadamente iProcuradoria-GerRI e, talvez, a pr6pria Comissio de
Legislagao e Recursos. O Ac. Yan Bogado Funck diz que apresentaram um parecer

anterior que suscita que o percentual de representagio discente apresentado no fmbito da
Universidade de Sio Paulo 6 ilegal, porque viola a Lei de Diretrizes e Bases quando prev6

que 70% que a representagio de docentes deve ser de no mfximo 70% de docentes nas

comiss6es, uma vez que no f@#/ desse mesmo artigo isso 6 definido no S lol no f@#/ ,desse
mesmo artigo da LDB. Prev6 a representagao democrgtica dentro da Universidade. A

deliberagio democrgtica. Enquanto isso, a Universidade de Sio Paulo, viola esse dispositivo

quando adota para os seus 6rgaos colegiados o percentual de 80% de professores e na
(]ongregagao 85% de professores. Entio, no faso da Congregagao, a representagao discente
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fica apenas em 10%, o que viola a gestio democrgtica da Universidade. Ent5o, o pedido 6

justamente para que se adote esse percentual limitando os docentes a 70%, e uma vez que a

Lei Federal prevalece sobre a norma da USP. O Prof: D!:Jhiago Marrara de Matos diz

que gostaria de se solidarizar ao pedido, at6 peso seu hist6rico de representagao discente. Foi
quatro anos representante discente. Pode parecer estranho para os colegas docentes que ele
se manifeste nessa situagao. Mas, sempre acreditou na importancia da representagao

discente. A LDB, realmente, axa um valor de 70% e deixa 30% para as outras categorias, o

que tamb6m j£ 6, por si s6, um valor baixo, em sua opiniao. Inclusive, tcm um problems

maior, que nio tem at6 hoje, representante dos antigos alunos, que terra que ester aqui

representando a comunidade fom)ada, at6 os egressos. Para terem informag6es dos
egressos. Entao, independentemente do contexto intemo da Universidade, acha que segue,

faz uma interpretagao mais literal da LI)B, segue os alunos nesse aspecto. O BELIED!.
Gustavo Assed Ferreira diz que acompanha a posigao avengada pelo Prof. Thiago. O

uel Morgadinho dos Santos Coelho diz que tamb6m gostaria de
solidarizar com o pedido, destacando a importancia e a qualidade da atuagao da

representagao discente em today as instancias, em todos os 6rgaos dessa Faculdade nesses
dez anos de exist6ncia. lsso tem sido absolutamente centrais para o sucesso que tem fido
aqui. Estio sempre presences, as cadeiras nunca estio vazias. Clam ag6es comprometidas e

inteligentes, com votos preparados. Entio, s6 tem a ganhar com o aumento dessa

representagao. A LDB 6 uma lei Nacional, devem observe-la. Agora, tem uma questio de

que isto precisa ser enfrentado pda USP como um dodo. Gostaria de sugerir o
encaminhamento do parecer do Prof. Ignacio, na parte que ele fda, que ele champ atenQao

para a provocagao das instfncias do Conselho Universi6rio acerca dessa questao. Vio
chamar a atengao dessa questao. Entio, que os Senhores Conselheiros Universi6rios, que

esdo aqui presences, levem esse questao a Universidade para que possam a partir daqui, da

Faculdade de Direito, colocarem em vig&ncia o princfpio da LDB, que 6 um princfpio
constitucional, e que a LDB jf colocou em vig6ncia. O Prof. Dr. Umberto Cell Junior diz

que a sua posigao quando a manutengao da acha que a sua posigao quando a maior

representatividade dos alunos & conhecida. Entio, nio precisa mais repeti-la aqui. Durante
os quatro anos da sua gestio, sempre acolheu aos pedidos dos alunos, inclusive, para

participarem como suplentes ou nio suplentes aqua Porque, mesmo como nio membros,
ache que a participagao 6 sempre muito importance. Acha que, em vista dos argumentos

bem fundamentados trazidos pelos Representantes Discentes, que t6m que ser levados em

consideragao. Esse assunto extrapola a compet6ncia da pr6pria Congregagao, em decide

sobre esse assunto. E um assunto que precisa ser resolvido em definitivo. Tem a ver com
uma discussio no fmbito maior, at& quem sabe, no Conselho Universidrio. Portanto, af

ache que a sugestao dada peso Prof. Ignacio no parecer, de se encaminhar isso para a
Procuradoria-Gerd, serif mesmo o mellor caminho para que esse assunto sega suscitado,
depois ele vi para CLR, e af sega discutido no Conseco Universi6rio. Porque a seu ver,

realmente, a compet6ncia, isso extrapola a compet6ncia da pr6pria Congregagao. E & uma
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materia que precisaria ser apreciada polo 6rgao mfximo da Universidade. (2ueria se
manifestar ncsse sentido tamb6m O Aw-VAIL BQgado Funck diz que tem a ver com a
representagao discente, mas nio diretamente com relagao a esse parecer. Gostaria de

perguntar sobre a questio da eleigao dos representantes discentes de algumas comiss6es que

nio houveram candidatos. No ano passado e, tamb6m, no mesmo sentido da eleigao da

representagao dos Servidores T6cnicos e Administrativos, que tamb6m nio houve
candidatos para Congregagao. A Sc!!bef&.!)ilelQa diz ao Ac. Yan Bogado Funck que
precisaria fazer uma consulta, pois isso faz parte dos registros administrativos. A
convocagao das eleig6es, eventual nio realizagao das eleig6es, eventual nio candidature,

deixando "in albis". Questions qual das quest6es, dos funcionarios, das comiss6es,

representantes discentes nas comiss6es. O Ac Yan Bogado Funck diz que 6 s6 uma
questao. Dessas eleig6es que nio house candidatos, de representagao discente e de
representagio dos funcionfrios. A $e!!!!ela..DilelQU diz ao Ac. Yan Bogado Funck pam
fazerem um requerimento, para saberem se houve ou se nio houve, o que houve, se teve o

edital. O Ac. Yan Bogado Funck diz que teve o edital. Nio tiveram inscritos para essay

quest6es. Diz iSenhora Diretora que no ano passado, pede desculpas, pois nio sage se,
realmente, foia Senhora Diretora que falou. Algu6m falou, o Centro Acad6mico foi at6 ele

falar, que serif realizada esse eleigao agora, no comego desse ano. No mesmo sentido, a

Senhora Diretora , atom sim, falou na 61tima Congregagao que abriria um novo edital para a
representagio dos servidores t6cnicos e administrativos. Representagao discente tamb6m

Os dois sio a mesma situagao. A Se!!!!ora.DilelQa diz que 6 melhor verificar, porque isso

formou um processo. No processo, tcm os despachos. Entao, 6 mellor perguntar. O Af.
].aa..Bflgad11.E1111ck diz iSenhora Diretora que na l31tima Congregagao disse que abriria
novo edital. A Se!!!!ela. 111iielou questions se nio foi aberto novo edital. (2ue, entao, 6 s6

questionar. Porque isso tem um processo. Este tudo dentro do processo. A Ac-.:A!!ae
Lemon Reid Bia bmi diz que hf duas colocag6es que precisam ser feitas com relagao ao

parecer. Para facilitar votagao seriam decompostas em dubs panes. A primeira parte ele

deliberar pelo nio acoHlimento do pedido e pda manutengao das vagus atuais. A segunda

parte do parecer ele delibera peta consulta aos 6rgaos centrais. O Prof. Dr. Ignacio Mari:
P!!diva.yelascQ diz que s6 comentou o que diz respeito a Portaria Intema. S6 isso. A AL

Acne Lemos Rej$ Bianghini diz que, sim A Sugestao do Prof. Poveda serra de
manutengao, enfim das vagas e pda manutengao da Portaria. Mas, hf uma segundo parte no

parecer que faIR sabre a remessa desse processo aos 6rgaos centrais. A Senhora Diretora diz

que, nio 6 nem adentro. Mas, dentro do parecer, se deliberarem pda aprovagao do parecer,

sio as dubs provid&ncias. A Ac. Anne Lemon Reis Bianchini diz a Senhora Diretora que
gostaria de chegar ao seguinte ponto, ela vote com o Prof. Tliago, mas ela tem pedido
subsidifrio. Vote pelo aumento das vegas. Em faso de nio acolhimento, gostaria que fosse

feith a consults aos 6rgaos centrais da Universidade. A Sc!!!!Qra..Dileleu diz que isso nio

esd em votagio. O que esb em votagao 6 o parecer. A Au: Ab e Lenox Rwi$ Biancbini
diz que faz parte do parecer a parte final. A Sc!!!!Qra..DilelQa diz que o que faz parte do
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parecer & o encaminhamento para uma consulta. Uma sugestio de encaminhamento para
uma consulta. O aumento das vegas, nio. A Ac: Anne Limos Reid Bianchini diz,
perfeitamente. O pedido do Ac. Yan foi para 0 2umento das vegas. A Sc!!!!era:.D!!elba diz

que no parecer do Prof. Ignacio, nio. A Aw: Ailing Lemos Reid Bianchini diz que o que
esd querendo dizer 6 que em caso de nio acolhimento do pedido dos Representantes

Discentes de Graduagio, gostaria que fosse enviado a consulta aos 6rgaos centrais. Nio

gostaria que houvesse o encerramento desse debate, imediatamente, com o nio
acolhimento. Syria isso. O Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho diz

que cr6 que hf uma dif iculdade aqui em votar o parecer, porque, simplesmente, ele vai

encerrar a discussio. Administrativamente, nio podem declarar aquia ilegalidade ou a
inconstitucionalidade do regulamento. lsso levaria a problemas de validade das suas

decis6es. Entao, ao mesmo tempo, nio podem deixar de enfrentar a questao identificando a
exist6ncia de um vicio no Regimento da Universidade, no Regimento da Unidade. Entao,

essas dubs quest6es, acredita que das precisam ser enquadradas de um modo diferente. Para

que o Colegiado possa voter de um modo diferente. Entao, pedindo muitas desculpas,

gostaria de pedir o acatamento a esse solicitagao. Para que posse tentar apresentar outra

perspectiva de encaminhamento, tanto da discussio e de respeito, enquanto se dispute das

regras, para que nio caiam, nio enterrem a discussio, e nio desrespeitem as regras, pede

vistas do processo, tentando, ent5o, nesses trinta dias outro enquadmmento para a
deliberagao que vierem a tomar. A Congregagao aprova. por unanimidade. a concessio de
vistas dos autos ao Prof, Dr, Nulla Manuel lb®raadinhu do! Santos Q)elba, oan

lila!!!£e£!agee. 7 - CIJRSO DE ESPKCIAtlZAgAO (COMPLEMEN'TAR): 7.1 -
PROCESSO: 2017.1.553.89.0 -- DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE

PROCESSO CIVIL. Proposta de criagao do curio de especializagao LLM em
Direito Civil -- 2' edigao, sob a coordenagao do Prof. Dr. Alessandro Hirata. -
Solicitagao de realizagao do curio de especializagao exclusivamente pda Faculdade
de Direito de Ribeirio Preto, retirando o conv&nio com a F-ADEP, apresentada peso
coordenador do curso, fls.335. - Aprovagio ad referendum do Conselho T6cnico
Administrativo, em 04/01/2018, fls. 357. - Informagao sobre a orientagao junto a PRCEU,

obtida pda Comissio de Culture e Extensio Universitfria, sobre a necessidade de retomo
da presente proposta ao Conselho do Departamento, (l:Ex e Congregagao, para
aprovagao, fls.378. - Aprovagao peso Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, com base no parecer favoigvel da relatora, Profa. Dra. Maria Hemilia
Fonseca, em 06/03/2018, fls.380. - Aprovagao da Comissio de Culture e Extensio
Universitfria, em 13/03/2018, fls.381. - Infomlag6es do coordenador do curso sobre a

(Ihracterizagao Financeira, pedodo de realizagao e m6dulos, fls.382-393. - Parecer do relator
pda Congregagio, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando favoravelmente pda
aprovagao do curio, em 03/04/2018. A $c!!1lefz.!)ilelea esclarece que 6 um Curso de

Especializagao, jf aprovado. Nio hf que se discutir o m6rito do curso, porque ipso nio es6
em discussio. Ele if esb aprovado. Jf foi aprovado. Ji passou pda Cbngregagao. O
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problems 6 que depois de quatro meses este Curio de Especializagao foi tirado da Fundagao
e vinculado novamente a Faculdade, ou seja, 6 uma questio formal. Ele foi transferido da

Fundagao para a Faculdade. Jf passou pda a Congregagao, foi aprovado. Deveria ter,
inclusive, a reuniio em que esse Curso foi aprovado. Nem no relat6rio exists isso. O Ef11f

D!: Gustavo Assed Ferreira diz que, na verdade, acha que 6 um acaso do destino, esse

processo ter vindo, justamente, para ele que, nesse momento, cumpre a fungao de
Presidente da Fundagao de Apoio, da FADEP. Como Presidente da Fundagao, sem dQvida
nenhuma, laments imensamente que o curio, a declsio dos coordenadores, jf expos isso a

des, sio deus amigos, mas, tem que dizer, de retirar o curio do conv6nio com Fundagao.

Entende, 16gico. Hole, tiveram uma reuniio. Sabem bem das quest6es que atingem, hoje, o

bom funcionamento da querida Fundagao. Entao, entende a posigio dos colegas que, de
cato, permanecer na Fundagao nesse momento, pode de faso gerar um prejuizo para o bom
andamento do Curio, para os interesses desses coordenadores e interesses pessoais. Em que

pele saibam que des sao, is vezes exagerados. Nesse caso, nio sio exagerados fungao, sao,

sim, leghimos. Porque ha uma questao de fundo, um padrao de tributagao bastante delet6rio
para manter isso na Fundagao de Apoio. Hbje, acha que ningu6m vai negar que cinquenta e

oito e meio por cento 6 um padrio cubano de tributagao. Quanto ao pedido em si, a
questio nio 6 esse. A questao 6 se des podem ou nio voltar atrgs na decisio que tomaram e
desejar fazer o Curso diretamente pda Diretoria, como aconteceu nas gest6es anteriores,

tanto na do Prof. Ignacio quando na do Prof. Umberto. Ester na Fundagio ou realizar o

curso fora dcla, pda Diretoria, 6 uma liberalidade que os coordenadores t6m O Prof. Nunn

tem uma proposta que nio 6 pda Fundagao, e 6 membro do Conselho Curador. O Prof.

Jair, tamb6m, faz parte da Fundagao e nio fez uma proposta pda Fundagao. Voltar atr5s,
em que pese, de fato, lamente profundamente, porque saba o impacto positive que isso maria

aos cofres da Fundagao de Apoio, 6 uma liberalidade dos docentes. Procurou pessoalmente

as Atas de Congregagao anteriores, essa Casa em um dado momento quando um dos
cursor, disse que serif preference, serif melhor que os cursos saissem pda Fundagao. Mas,
isso foi um comentfrio que nem de Ata consta. Entio, ele nio 6 vinculante de maneira

nenhuma. Em momento nenhum a Congregagao decidiu isso. E vai mais longe, a
Congregagao nio poderia decidir, obrigar o docente a realizar curios de especializagao por
uma Fundagao de Direito Privado. Se ele decide que vai faze-1o pda Diretoria da Unidade,

recebendo no seu holerite, respeitado o veto do Govemador, imposto peso salfrio do
Governador, ele tem todo direito de faze-1o. At6 a{ a Unidade 6 competente para atender

esse Curio. Entio, esse 6 seu parecer. Em que pese, de novo, entende a sobrecaqa do

Setor. Acha e gostaria de pedir em nome pessoal, nio como Presidente da FADEP, mas
homo Professor da FDRP e colega Servidor dos T6cnicos Administrativos que tmbalham
junto a (X.Ex e a CPq, que trabalham unidos, na mesma sala, que os pr6ximos cursor sejam

oferecidos pda FADEP. A FADEP vem buscar, vem buscando solug6es, tiveram hoje

uma proficua reuniao, na Sale 205, na hora do almogo, sobre isso. Estio perto de ter uma
solugio definitive e perene para essa situagao da tributagao excessive. Pede que daqui pra
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frente, pede iSenhora Diretora que conste em Ata, como colega dos Servidores T6cnicos
Administrativos, sio todos Servidores, na vedade, homo Docente da Unidade, como

Presidente da Fundagio, neste momento, que os pr6ximos cursos sejam encaminhados via

Fundagao de Apoio, via FADEP. O Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos
Cedln questiona se a primeira edigao do Curio foi pda Faculdade ou pda Fundagao de

Apoio. Confimla que foi pda Faculdade. Gostaria de dar um testemunho, coordena

tamb6m um Curso de Especializagao em Direito Civil, e por causa disso tem muitas
refer6ncias sobre o funcionamento do Curso de Direito Civil, coordenado pelos Profs.

Hirata e Cintia. As refer6ncias sio excelentes, foi um curso de altksima qualidade. Foi um
curio que funcionou muito bem Gostaria de dizer que tendo funcionado bem na sua
primeim edigao na Faculdade, tem condig6es de funcionar novamente bem na sua segundo

edigao. E c]aro que devem homenagear os Servidores desse Setor e ]embrarem de que
devem, continuum devendo uma resposta a elsa dificuldade. Ewes estio extremamente

sobrecarregados. Mas, nio hf motivo para, no entanto, apesar disco e sem esquecerem-se

disso, deixar de reconhecer que o trabalho tcm sido bem feith pda Faculdade, poded e

deveH continuar assim. A AW: Anne LemQ$ Reid Bianwbini diz que nio gostaria que sua

fda fosse tomada de jeito nenhum como censura a Assist6ncia Acad6mica ou qualquer outra
coisa. At6 entende que teve uma situagao excepcional com relagao is eleig6es, como

mencionou em sua faIR inicial. Mas, s6 tomou conhecimento da paula, ontem, is IOh30min,
da manhi. Entende que esse 6 uma situagao delicada. Ontem tivcram villas dtlvidas
suscitadas polo corpo discente. A Se!!!!ola. !)irelea pergunta se academicamente. A :A&
Allinf l:emQ$ Reid Bianwbini responde que formais tamb6m .Ngumas quest6es

interessantes ligadas ao Mestrado. A Se!!!!or& Direlea esclarece que nio 6 curio de
Mestrado. Nio 6 curso de P6s-Graduagao .r//7c/a .re/,,,,. E L.z/a Jedi//. A :Ac..:Anne..Lenlos

Boa.Biaacldli diz que entendeu. T6m algumas quest6es fomlais com relagao a criagio ou

passar por Fundagao etc., que os alunos do Mestrado gostariam de mats tempo e maid

espago para se atualizarem, para interarem-se mais das quest6es, at6 porque gostaria de
organizar essas quest6es. De poder passar para os alunos e fazer uma consulta adequada.

Para ipso gostaria de pedir vista, com o devido respeito. A Se!!!!efa..DilelQa diz que o

pedido de vista es6 negado, porque o m6rito do curio ja foi apreciado, unx Dais, se a Ac.
Amine Lemos Reis Bianchini s6 tomou conhecimento ontem, isso aqui if esb na paula hf

uma semana. A Ac. Anne Limos Reis BjangH!!i diz que a pauta nio Ihe foi
disporibilizada. Foi convocada ontem O Prof. Dr. Gujlherme Adele do$ Santos

Me!!dw pede uma parte nessa questao. Esse questao, ela passe por um ponto que vem
reiterando na Congregagao. Se recorda de um processo de interesse do Prof. Gustavo

Assed, que era de um concurso Livre Doc6ncia dele. E que foi solicitado vista, teve uma
s6rie de quest6es, se tem Titular, se nio tem Titular, sobre as quest6es gen6ricas, regras
gerais sobre o caso dele. Acha que regras gemis t6m que deliberar em momentos pr6prios

de regras gerais, e nio paralisar processos individuals para rediscutir regras gerais. Entao,
por conta disso, com todo respeito ao pedido da Ac. Anne, a posigao & da Presid6ncia, nio 6
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sua, nem como Conselheiro. Mas, queria ratificar a posigao da Presid6ncia de que o
processo foi deliberado. Possuem regras para fazerem ipso hoje. Ache bastante pertinente

que os Representantes Discentes estudem e tragam isso, quem sabe rediscutirem e
reelaborarem regras, porque t6m regras sobre isso, em elaborar essas regras. Mas, nio
paralisarem um processo individual. Acha que essa praxe nio pode ter na (1})ngregagao em

nenhum dos cason. A Ac. Acne Limos Reis Bianchini diz que nio hf pamlisagio. Hf
uma aprovagao aZ /?#?m#dxav. Acha que seu pedido de vista nio paralisaria. A Sf!!!!ea
Dileleu diz que para ter conhecimento maior para passar aos sous co]egas, ]he desculpem,

o problems 6 pegar a regulamentagao pr6pria. A Senhora Diretora diz que af passaria aos

colegas a regulamentagao de reg&ncia e que discipline a materia, em primeirksimo lugar.
Este curio, em primeiro lugar, ele ja foi aprovado. Por uma questao formal, ela 6 a primeira

a conceder vista. Mas, com essa justificativa, acha que malta legitimidade para pedir o seu

pedido de vista. A Ac. .Anne Lemos Rej$ Bj4ncHQi diz que, se nio fosse importante o
tempo de deliberagio, o pr6prio Regimento nio dada uma anterioridade para disponibilizar

a paula de cinco dias. Nio teve nem vince e quatro horns para ler uma pauta, absolutamente,

extensa, com processos administrativos de oitenta folhas. A Se!!!!ela..Dileleu questiona se
nio publicaram no tempo certo. Publicaram no tempo certo. A Ac. Arne Lemon Reid

Bia!!cldli diz eu nio foi disponibilizada. A Assistente T&cnica Acad6mica, Sra. Marcia

Aparecida Cmz de Oliveira Bianco, diz que, s6 a titulo de esclarecimento, a pauta foi
encaminhada, disponibilizada no sistema para todos os Membros no dia 28/03/2018. Para

os Representantes Discentes de P6s-Graduagao foi disponibilizada somente ontem, porque

o processo de eleigao chegou da Procuradoria Juridica para que fosse feith a homologagao.
Somente apes a homologagao que os Membros, os Representantes no cano, poderiam ser

convocados. A Poruria de homologagio saiu ontem Por isso, somente que tiveram acesso

ontem. Mas, a pauta foi disponibilizada para todos os demais Membros no dia 28/03/2018.

O Prof. Dr. Ignacio Maria Podeva Velasco diz que, primeiramente, 6 favorgvel ao
pedido, mas fa& tr6s ponderag6es. Em relagao a ter que ler oitenta pfginas, ele, tamb6m, leu

ontem a noite, mas leu tudo. Enfim, sabe que nio 6 o ideal, sabe que exige, mas a vida, is

vezes, t6m dessas coisas. Ache que desde o primeiro momento quando era Diretor dessa
Faculdade deixou muito claro que os curios de especializagao sio importantes para a
Faculdade. Representam uma atividade de extensio a comunidade, representam tamb6m

uma atividade importance para o compo docente sobre vfrios aspectos etc. No comego,
faziam os primeiros curios de especializagao pda Faculdade. Aquilo, de fato, comegou a

sobrecarregar os funcionirios, por forma das normas da pr6pria UrHversidade, des nio
podiam receber pelo trabalho, assim como os docentes recebem. Elem acabavam tendo uma

sobrecarga. Daf surgiu a ideia de fazerem uma Fundagao, que 6 o que foi feito com a
colaboragao de todos. Houve um problema pontual na Fundagio, hf umas quest6es

juddicas que o Prof. Gustavo Asked colocou. Acha que judo isso vai ser resolvido. No

tocante a solicitagao, como muito bem lembrou a Senhora Diretora, esse curio jf este
aprovado, at6 porque 6 uma segundo edigao. Quanto ao m6rito nio hf o que se discutir. A
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questao especdica 6 que se a proposta inicial era para ser realizado em conv&nio com a
Fundagao, que agora, entao, ele nio sega mais feito em conv6nio com a Fundagao, mas sega

feito aqui pda Faculdade. E af a ques6o que se coloca 6 que se ipso nio vaisobrecanegar os

funcionfrios etc. Mas, o coordenador do curse, Prof. .Nessandro Hirata, em oficio que esb
is fohas 352, de 3 de janeiro, ele deixa muito claro. Assim como na sua primeira edigao,

finalizada com grande sucesso, a Coordenadoria do curio juntamente com deus monitores

assumirfo as atividades necessfrias para o bom andamento de mais essa edigao. Entao, nio
v6 nenhum problems. Se kso pudesse ter sido feito com a FADEP, terra sido interessante.

Nio pode, pda razio que for, tudo beni Jf fizeram a primeira, fazem a segunda. Nio v6
motivo para que essa proposta nio seja aprovada. A Profs: Dra. Eliana Franco Neme diz

que, s6 para finalizar aqua, endossando o posicionamento da Senhora Diretora e do Prof.

Ignacio. Ainda que fosse concedida vista, a manifestagao da Representagao Discente nio
terra o poder de interferir de qualquer maneira aqui. Apenas demoraria mats para aprovagao

do curso. Nio hf mais em que se falar em termos de m6rito. Es6 preclusa a questio de
m6rito. Portanto, nio v& sentido na concessio de vista. O ProLDr. Thiago Marrara de

Maim diz que tamb6m & a favor da aprovagao. Jf se manifestou com o Prof. Hirata e com
a Profa. (3ntia. E este aprovado efetivamente. S6 que s6 esb para referendo. Entao, es6

aprovado. O cato de des olharem, acha que nem a volta iquestao. Se quiserem ver o

processo 6 s6 isso. Acha que & simples. De ter o acesso, independentemente. Es6 resolvido,

porque esb aprovado. Sem retirar. Vista no sentido de anflise dos autos. Disse vista, nio de
retirada, mas de anflise do processo. A Sc!!!!erz Dilelea diz que, na realidade, a questao

coda se resume a passagem da Fundagio para a Faculdade. O retomo a Casa. O retomo, na
verdade, 6 uma questao mcr&mentc formal A materia if foi decidida. A Ac:.A;line..!:emw
Eels..:Biaacldli diz que com respeito ao procedimento nomule a boa-f6. A Sc!!!!Qa
DilelQa questiona a fda da Ac. Anne sobre "boa-f6'' e se algu6m tem m£-f6 aquiA A&

:AJinw Lwno$ R i$ Bianwbid diz que nio. Mas, vince e quatro horas de puzo para anflbe

de um processo dessa magnitude nio 6 tempo habil A Sf!!1leia..DilelQa questiona se o
resto foi, por que este nio 6. O restante roto tempo material foi suficiente para ver judo,

menos esse. A Aw: Abbe l:emQ$ Reid Bj4nchini diz quer o restante foi deliberado, foi

colocado idisposigao dos Membros. Sio diferentes. V& o seguinte, a discricionariedade de

dar o direito a vista ou nio, 6 6bvio, que a decisio & da Senhora Diretora. Mas, se nio pode
deliberar se nio foi Ihe dado tempo habit para isso. Se abst6m da votagao. Vai solicitor

depois a abertura. A Se!!!!o!& DirelQa coloca em votagao a passagem do curio, na
realidade, o retomo do curio iCasa antiga. E com a expectativa de que a Fundagao venha a
ser atuante para poder absorver estes curios de especializagao e tem visio sendo oferecidos

com muito sucesso aqui. Colocado em votagao, a Congregagao aprova. por maioria dos
)resentes (treze votos favodveb e:dw&abstenc6es). o oarecer do Prof. Dr. Gustavo Assad

Ferreira favorfvel a aorovacio do curso de esoecializacio LLM em I)ireito Civil. sob a

coordenacio do Prof. Dr. .Alessandro Hirata, pe]a Facu]dade deDhe]o de ]Ribeida:PKm.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece a presenga de todos e di por
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cinquenta e sese minutos. Do que, para constar, eu,
Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente

este Ata, que seng examinada pelos Senhores

Conselheiros presentes a Sessio em que for discutida e aprovada, e por mim assinada.

Ribeirio Preto, seis de abril de dois mil e dezoito.
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