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Ata da 75ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil (DPP), realizada em 4 de junho de 2019, na sala D-205, sob a 2 

presidência da professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima e com a 3 

presença dos membros: professor associado Camilo Zufelato, professora 4 

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

associada Maria Hemília Fonseca, professora associada Marta Rodrigues Maffeis 6 

Moreira, professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante 7 

discente Victória Maria Pereira. Com ausência justificada da professora doutora 8 

Emanuelle Urbano Maffioletti, em afastamento, e do professor doutor Jair 9 

Aparecido Cardoso, em licença-prêmio. Às 12 horas e 33 minutos, em terceira e 10 

última chamada, a senhora chefe declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE. 11 

1 – Atas. 1.1 - Aprovação da ata da 72ª sessão do Conselho do DPP, realizada em 12 

12/3/2019 e 1.2 - Aprovação da ata da 74ª sessão do Conselho do DPP, realizada 13 

em 7/5/2019. Retiradas de pauta para votação na próxima reunião, a pedido dos 14 

conselheiros. 2 - Comunicações da chefia e 3 - Palavra aos membros. Invertida a 15 

ordem da pauta, com os itens 2 e 3 deixados para o fim da reunião, a pedido da 16 

chefe e com o aceite dos demais conselheiros. II - ORDEM DO DIA. 1 - Para 17 

referendar. 1.1 - Autorização para realizar atividade simultânea. 19.5.286.89.0: 18 

1.1.1 - Interessada: Flavia Trentini. Solicita autorização para realizar assessoria na 19 

elaboração de Anteprojeto de Lei de Revisão de Plano Diretor e Anteprojeto de Lei 20 

de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano para a Prefeitura Municipal de 21 

Sacramento, com parecer favorável emitido pelo professor Paulo Eduardo Alves 22 

da Silva (aprovado ad rerefendum em 16/5/2019). 16.1.614.89.8: 1.1.2 - 23 

Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Solicita autorização para realizar 24 

assessoria em metodologias de pesquisa empírica para elaboração e 25 

desenvolvimento de levantamento, sistematização e análise de dados junto a 26 
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varas e cartórios judiciais, solicitada pelo Instituto Beth e Jacob Lafer, com 27 

parecer favorável emitido pela professora Marta Rodrigues Maffeis Moreira 28 

(aprovado ad referendum em 26/2/2019). Itens 1.1.1 e 1.1.2 referendados por 29 

unanimidade. 1.2 - Solicitação de apoio financeiro. 19.5.294.89.3: 1.2.1 - 30 

Interessada: Iara Pereira Ribeiro. Solicita verba para a realização da segunda 31 

etapa do Ciclo de Estudos em Direito e Literatura, com parecer favorável emitido 32 

pelo professor Gustavo Saad Diniz (aprovado ad referendum em 33 

20/5/2019). 19.5.195.89.5: 1.2.2 - Interessada: Faculdade de Direito de Ribeirão 34 

Preto. Solicita apoio financeiro ao desenvolvimento do Programa de Bem-Estar e 35 

Saúde Mental da FDRP, com parecer desfavorável emitido pelo professor 36 

Fernando da Fonseca Gajardoni (aprovado ad referendum em 15/5/2019). Itens 37 

1.2.1 e 1.2.2 referendados por unanimidade. 1.3 - Autorização para participação 38 

de docente em curso de extensão (atividade simultânea ao RDIDP). 1.3.1 - 39 

Autorização para participação dos docentes Camilo Zufelato, Flavia Trentini e Jair 40 

Aparecido Cardoso no curso de inverno "Desafios jurídicos para as empresas no 41 

Chile e no Brasil", a ser oferecido em convênio entre a Faculdade de Direito de 42 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP-USP) e a Facultad de Ciencias 43 

Jurídicas y Empresariales da Universidad de La Frontera do Chile no período de 44 

30/7/2019 a 3/8/2019 (aprovado ad referendum em 5/5/2019). 45 

 1.3.2 - Autorização para participação do docente Camilo Zufelato no curso de 46 

Especialização em Direito Tributário, a ser oferecido pela FDRP-USP no período de 47 

28/2/2020 a 28/8/2020 (aprovado ad referendum em 16/5/2019). Itens 1.3.1 e 48 

1.3.2 referendados por unanimidade. 1.4 - Equivalência de disciplinas. 49 

18.5.887.89.3: 1.4.1 - Interessada: Raíssa Araújo Rodrigues. Equivalência de 50 

Disciplina: DPP6004 – Direito Processual Civil IV, com parecer favorável emitido 51 

pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva (aprovado ad referendum em 52 
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16/5/2019). 18.5.547.89.8: 1.4.2 - Interessada: Raíssa Araújo Rodrigues. 53 

Equivalência de Disciplina: DPP6004 - Direito processual Civil IV, com parecer 54 

desfavorável emitido pelo professor Paulo Eduardo Alves da Silva (aprovado ad 55 

referendum em 16/5/2019). Itens 1.4.1 e 1.4.2 referendados por unanimidade. 2 -56 

 Para discutir e aprovar. 2.1 - Apoio financeiro para realização de eventos na 57 

FDRP. 19.5.292.89.0: 2.1.1 - Interessadas: Cíntia Rosa Pereira de Lima e Marta 58 

Rodrigues Maffeis Moreira. Pedido de verba para realização de congresso 59 

internacional intitulado "Desafios e perspectivas das autoridades de proteção de 60 

dados pessoais e privacidade (Challenges and perspectives of data protection 61 

authorities)", com parecer do professor Camilo Zufelato, favorável à concessão da 62 

verba, porém com observações. Após explicação do evento feita pela professora 63 

Cíntia Rosa, o professor Camilo parabenizou as organizadoras; a professora Flavia 64 

apontou que, para configurar evento de mestrado e assim pontuar, é necessário 65 

haver a possibilidade de participação dos pós-graduandos e que um dos fatores 66 

de análise do parecer da Capes é o impacto; na sequência, o professor Camilo 67 

sugeriu que as organizadoras conversem com a coordenação da pós para melhor 68 

adequar o evento, a fim de pontuar para a pós-graduação; depois, a professora 69 

Iara sugeriu que o DPP tivesse uma logomarca própria para divulgação desses 70 

eventos realizados pelo departamento. A chefe pediu à secretária para solicitar à 71 

seção de comunicação da unidade alguns modelos de logo do DPP. Foi aprovada, 72 

por unanimidade, a concessão de R$ 54.000,00 para a realização do evento. 73 

19.5.291.89.4: 2.1.2 - Interessados: Camilo Zufelato, Fernando da Fonseca 74 

Gajardoni e Paulo Eduardo Alves da Silva. Solicitação de verba para a realização 75 

do congresso internacional "As reformas processuais na América Latina e o 76 

desenvolvimento do sistema de justiça civil: um confronto com a experiência 77 

brasileira", com parecer da professora Flavia Trentini, favorável à concessão da 78 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
página 4 | 6 Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP 
 CEP 14040-906 Ribeirão Preto/SP 
  

 Tel.: 55 16 3315 0151 
 www.usp.br/fdrp 
 

verba, porém com observações. Após explicações feitas pelo professor Camilo, o 79 

conselho aprovou a concessão de R$ 18.000,00 para a realização do evento, por 80 

unanimidade. 19.5.290.89.8: 2.1.3 - Interessado: Camilo Zufelato. Solicitação de 81 

verba para realização de simpósio regional intitulado "Incidente de resolução de 82 

demandas repetitivas: um olhar empírico sobre a experiência recente no país", 83 

com parecer da professora Marta Rodrigues Maffeis Moreira, favorável à 84 

concessão de verba. Aprovada por unanimidade a concessão de R$ 3.297,00 85 

para a realização do evento. (Inserção de item aprovada por unanimidade dos 86 

conselheiros). 19.5.295.89.0: 2.1.4 - Solicitação de verba para a realização do 87 

evento "Food Law: informação e novas mídias no consumo de alimentos", 88 

apresentada pelas professoras Iara Pereira Ribeiro e Flavia Trentini. A professora 89 

Flavia explicou que o evento tem previsão para o mês de novembro de 2019 e 90 

pediu a inserção de duas diárias, além das passagens solicitadas. O conselho 91 

deliberou, por unanimidade, a aprovação da concessão de R$ 4.000,00, desde 92 

que as organizadoras complementassem a solicitação. 2.2 - 93 

19.5.179.12.1: Interessada: Débora Alexandrini Mare. Aproveitamento de estudos 94 

das disciplinas: DPP1201 (deferido pela professora Iara Pereira Ribeiro); DPP3001 95 

(deferido pela professora Cíntia Rosa Pereira de Lima); DPP4001 (deferido pela 96 

professora Cíntia Rosa Pereira de Lima) DPP5202 (deferido pela professora Marta 97 

Rodrigues Maffeis Moreira); DPP4204 (deferido pela professora Iara Pereira 98 

Ribeiro) e DPP7202 (deferido pela professora Cíntia Rosa Pereira de 99 

Lima). Aprovado por unanimidade. 2.3 - 19.5.277.89.1: Interessada: Ana Flávia 100 

Lopes de Moraes Toller. Equivalência de Disciplina: DPP6202 - Direito Civil VI - 101 

Contratos. Solicitação deferida pela professora Cíntia Rosa Pereira de 102 

Lima. Aprovada por unanimidade. (Inserção de item aprovada por unanimidade 103 

dos conselheiros). 2.4 – Interessada: Victoria Teles Manhaes Barreto. 104 
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Equivalência de disciplina DPP9262 Procedimentos Especiais de Legislação 105 

Extravagante (Processo Civil) indeferida pelo professor Fernando Gajardoni. 106 

Aprovado o parecer do professor Gajardoni por unanimidade. Retorno da pauta 107 

ao Expediente, item 3 – Palavra aos membros: Vitória, a RD, explicou que não 108 

compareceu às duas reuniões anteriores porque a convocação foi para o lixo 109 

eletrônico do e-mail. Depois, a professora Flavia questionou sobre o andamento 110 

do processo referente à anulação da eleição da CoC; a professora Cíntia explicou 111 

que o processo está em consulta na Procuradoria Geral; o professor Camilo disse 112 

entender que o regimento é claro e que a eleição contou com participação de 113 

docente que não pode votar (professor Rodrigo, contratado do DPP). Após esse 114 

debate, a professora Flavia alegou estar satisfeita com a resposta. Passada a 115 

palavra à professora Iara, que registrou seu descontentamento em relação à Feira 116 

de Profissões da USP, na qual o stand da FDRP era pequeno, faltou material de 117 

divulgação justo na feira que aconteceu em Ribeirão Preto (sede da FDRP), o que 118 

considerou um desprestígio. Citou que os alunos não recebem auxílio financeiro 119 

para comer, só recebem créditos pela participação na feira; registrou que ou a 120 

FDRP deveria dar mais infraestrutura, ou não participar; pediu, por fim, que essa 121 

reclamação fosse transmitida à diretoria. A respeito disso, os professores Camilo 122 

e Flavia disseram que a Comissão de Cultura e Extensão deveria participar da 123 

Feira de Profissões (FP). Após, a professora Cíntia explicou como foi a 124 

organização da FP deste ano. Os demais professores pediram que essa fala da 125 

professora Iara fosse citada na Congregação da unidade, dando ênfase que os 126 

alunos precisam, pelo menos, de ajuda de custo, créditos de extensão e material 127 

para divulgação. Passado para o item 2 – Comunicações da Chefia: a professora 128 

Cíntia comunicou que a licença-prêmio do professor Jair Cardoso acabaria em 8 129 

de junho de 2019, portanto, ele retornaria à chefia do DPP; lembrou que em agosto 130 
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acontecerá a eleição para chefe e vice-chefe do DPP, cujas orientações a 131 

secretaria faria mais próximo da data de eleição; falou sobre o início da semana 132 

das provas finais do primeiro semestre de 2019, em 12 de junho de 2019 e, por 133 

fim, comunicou que recebeu o processo sobre cargo de professor titular em 29 de 134 

maio de 2019, já encaminhado a parecerista do conselho do departamento. Nada 135 

mais havendo a tratar, a professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima deu 136 

por encerrada a reunião às 13 horas e 50 minutos, da qual, para constar, eu 137 

.................................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei esta ata, 138 

que será examinada pelos membros presentes à reunião em que for discutida, 139 

aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 29 de julho de 2019. 140 


