
ATA DA 39ª REUNIÃO, ORDINÁRIA, DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL DA FACULDADE DE DIREITO DE

RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Ao segundo dia do mês de março

do ano de dois mil e quinze, às doze horas e trinta minutos, reuniu-se, na sala D-317, o Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo – FDRP/USP, sob a presidência do Prof. Dr. Camilo Zufelato, chefe do

DPP. Compareceram e assinaram a folha de presença os seguintes membros: Prof.ª Dr.ª Flavia

Trentini, Prof.ª Dr.ª Iara Pereira Ribeiro, Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso, Prof. Assoc. Luciano de

Camargo Penteado, Prof.ª Dr.ª Maria Hemília Fonseca, Prof.ª Dr.ª Marta Rodrigues Maffeis

Moreira, Prof. Dr. Rogério Alessandre de Oliveira Castro e o representante discente suplente Tulio

Belem de Andrade. Os professores doutores Benedito Cerezzo Pereira Filho, Cíntia Rosa Pereira de

Lima, Emanuelle Urbano Maffioletti e Gustavo Saad Diniz justificaram ausência. Em terceira e

última chamada, às doze horas e trinta e nove minutos, o Senhor Chefe declarou abertos os

trabalhos. I – EXPEDIENTE 1 -Discussão e votação da ata referente à 38ª sessão do

Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, ocorrida em

21/10/2014: a pedido dos conselheiros, item retirado de pauta para inserção na próxima reunião. 

2 - Comunicações do Senhor Chefe: o professor Camilo Zufelato informou a junção das

disciplinas optativas de graduação DPP9001 Responsabilidade Civil – Temas Atuais e DPP1104

Teoria dos Jogos, ambas de 2 créditos, ministradas no mesmo horário da disciplina de

pós-graduação DRP6001 Modelos e Figuras em Análise Econômica do Direito, pelo professor

associado Luciano de Camargo Penteado, junção aprovada pela Comissão de Pós-Graduação no Of.

CPG/FDRP/015, de 11 de novembro de 2014. Na sequência, comunicou a publicação, no D. O. de 4

de novembro de 2014, do afastamento do professor Luciano à Holanda, entre 17 e 19 de novembro
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de 2014, para participar de simpósio internacional. Também comunicou a publicação, no D. O. de

26 de novembro de 2014, do afastamento da professora Emanuelle à Alemanha, entre 8 de janeiro

de 2015 e 5 de fevereiro de 2015, para realização de pesquisa. Após, comunicou a publicação no D.

O. de 30 de janeiro de 2015, da correção do período de afastamento da professora Cíntia Rosa, de

183 para 153 dias, à Itália. Passou a palavra ao professor Jair para que este falasse sobre a avaliação

institucional da USP, do quadriênio 2011-2014, cujo prazo para entrega do formulário dos

departamentos é maio de 2015. São 85 páginas com questões cujas respostas não podem

ultrapassar 3.000 caracteres. Ressaltou que o preenchimento do formulário deve ser em conjunto

entre os três departamentos. Sugeriu reunião dos três chefes para organização do trabalho e

informou que a proposta é a criação de plano de metas. 3 – Palavra aos membros: Dada a

palavra ao professor Jair, que sugeriu alteração de dia de realização das reuniões do conselho e

pediu inserção do assunto na pauta de hoje. Autorizado pela chefia. II - ORDEM DO DIA

(Inversão de pauta autorizada pela chefia).  2 – PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO:

2.1 - Processo: 2014.1.717.89.0 Interessado: Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil. Assunto: Concurso de livre-docente, área de direito comercial. Após

sugestão advindas de vários professores, a banca para o concurso de livre-docente, área de direito

comercial, foi aprovada com a seguinte composição: TITULARES – Professor Titular Newton de

Lucca (FD-USP), Professor Titular Calixto Salomão Filho (FD-USP), Professor Catedrático João

Calvão da Silva (Universidade de Coimbra), Professor Titular Gustavo José Mendes Tepedino

(UERJ) e Professor Associado Luciano de Camargo Penteado (FDRP-USP) – esta indicação com

abstenção do próprio docente. SUPLENTES – Professor Associado Erasmo Valladão Azevedo e

Novaes França (FD-USP), Professor Associado Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa (FD-USP),

Professor Titular Luiz Edson Fachin (UFPR), Professor Titular Nelson Nery Junior (PUC-SP) e
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Professora Associada Ana Carla Bliacheriene (FDRP-USP). Aprovada por unanimidade. 2.2

Processo: 2008.1.12.89.0 Interessada: Marta Rodrigues Maffeis Moreira. Assunto:

Relatório bienal de atividades. Trata-se de parecer CERT 2729/2014, de folha 252 do referido

processo, cujo teor indica que o “relatório e demais elementos apresentados pela interessada [...]

não são suficientes para sua aprovação.”. O mesmo parecer devolve o processo à FDRP para

conhecimento e providências da Diretoria e do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil. Dada a palavra à interessada, ela explicou que o parecer da CERT não foi pela aprovação nem

pela reprovação do relatório. Pediu novo prazo para apresentar complemento do documento e

justificou que assumiu o cargo em RTC logo no início do curso e teve que ministrar disciplinas que

não são de direito civil ao longo desses seis anos e meio de curso. A carga horária das disciplinas de

direito civil é a mais alta e sempre consumiu bastante devido, muitas vezes, à ausência de docentes

da área. A alta carga horária e os diferentes assuntos consumiram-na sobremaneira. Além disso, há

as atividades de extensão cobradas desde a época em que o diretor era o professor Ignácio Poveda

Velasco. A criação da disciplina Prática de Conciliação demandou muitas horas de reunião. O setor

de prática de conciliação está provisoriamente suspenso, mas já há reuniões com o diretor,

Professor Associado Umberto Celli Junior, a respeito. Disse, ainda, que não deixou de realizar

pesquisa, entretanto as demais atividades consumiram muito. Não deixou de fazer, mas o

perfeccionismo a impediu de enviar muitos trabalhos. Disse que talvez devesse primar pela

quantidade e que não sabe quantos trabalhos a CERT exige. Agradeceu o departamento pela

aprovação da licença-prêmio e declarou que fez questão de mantê-la para dedicar-se à pesquisa.

Informou que ficará 15 dias na Alemanha, em uma universidade correlata a sua área de pesquisa.

Disse que não houve displicência de sua parte, porém seu outro cargo também a consome muito.

Falo que, embora a CERT possa não levar em consideração, sua atividade na magistratura contribui
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em suas aulas e que deseja manter-se no RTC, por isso, gostaria muito de contar com o apoio e

compreensão dos colegas. Na sequência, o Senhor Chefe pediu à professora Marta para juntar neste

novo relatório que apresentará várias coisas de que falou, mas que não constam no relatório

apresentado e negado pela CERT. Afirmou que é preciso juntar mais trabalhos para o relatório

ganhar força. O professor Jair citou a implantação do setor de conciliação e outros trabalhos a

caminho, declarou que a CERT está começando a ser mais criteriosa na avaliação dos relatórios

bienais e citou o número mínimo de horas/aula. Passada a palavra ao professor Luciano, ele disse

que não é de hoje que os professores conhecem a professora Marta e que as sugestões são para

auxiliá-la, pois o departamento foi instado a posicionar-se. Então, o professor Jair disse que, no

caso da professora Marta, o departamento está tranquilo, sabe que há o que ser apresentado, mas

serve de alerta a todos os colegas. A professora Flavia comentou que na graduação é preciso

mostrar o que foi feito, ainda que não publicado, o que foi corroborado pelo professor Luciano, que

disse ser possível esclarecer que o trabalho foi objeto de pesquisa analisado pelo departamento.

Assim, com aprovação unânime do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil, o professor Camilo Zufelato deu o prazo de vinte dias a contar da data desta reunião para que

a professora Marta apresentasse novo relatório e sugeriu que o foco seja as atividades de extensão

e, principalmente, de pesquisa realizadas. 2.3 – Processo: 2010.1.461.89.1 Interessado:

Paulo Eduardo Alves da Silva. Assunto: Nomeação. Trata-se de parecer favorável emitido

pelo Professor Doutor Sebastião Sérgio da Silveira (DDP) acerca do relatório bienal de atividades

apresentado pelo interessado. Aprovado por unanimidade. 2.4 – Processo: 2010.1.311.89.0

Interessado: Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Assunto: Nomeação. Trata-se de

parecer favorável emitido pela Professora Doutora Fabiana Cristina Severi (DDP) acerca do

relatório bienal de atividades apresentado pelo interessado. Aprovado por unanimidade. 2.5 –
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Alteração de dia para realização das sessões do Conselho do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil. Após discussão, os conselheiros deliberaram pela

alteração de dia – das primeiras segundas-feiras do mês para as primeiras terças-feiras, mantendo

o horário das 12 horas e 30 minutos. (Retorno ao item 1 da pauta): 1 - PARA

REFERENDAR: 1.1 – Transferência de férias: i) 10 dias do ano exercício de 2013 para 21/1/2015,

aprovada ad referendum do conselho do departamento em 29/10/2014; ii) Emanuelle Urbano

Maffioletti: 30 dias do ano exercício de 2013, sendo 15 a partir de 8/12/2014, e os outros 15 a partir

de 15/6/2015, aprovada ad referendum do conselho do departamento em 29/10/2014; iii) Jair

Aparecido Cardoso: 30 dias do ano exercício de 2014 para 5/1/2015, aprovada ad referendum do

conselho do departamento em 29/10/2014. Todas referendadas por unanimidade. 1.2 – Processo:

2010.1.330.89.4 Interessada: Cíntia Rosa Pereira de Lima. Assunto: Recredenciamento CERT.

Trata-se de parecer favorável emitido pela professora doutora Maria Hemília Fonseca sobre pedido

de recredenciamento CERT apresentado pela interessada, com aprovação ad referendum do

conselho do departamento em 24/11/2014. Referendado por unanimidade. 1.3 – Processo:

2014.5.457.89.5 Interessada: Cíntia Rosa Pereira de Lima. Assunto: Afastamento de 1º/12/2014 a

1º/6/2015, a Camerino e Roma, Itália. Trata-se de parecer favorável emitido pelo professor doutor

Fernando da Fonseca Gajardoni sobre o pedido de afastamento à Itália apresentado pela

interessada, aprovado ad referendum do conselho do departamento em 17/11/2014. O professor

Camilo ressaltou o apoio dos professores Flavia e Alessandro Hirata (DFB). A professora Flavia

agradeceu o apoio dos demais docentes, em nome do departamento, que darão aulas de direito do

consumidor. O professor Luciano disse que gostaria que o professor que se afasta comunicasse com

maior antecedência o afastamento, pois não atendeu ao pedido dos alunos para ministrar Direito

Civil II – Obrigações à turma em respeito ao que a professora Cíntia Rosa havia escolhido.
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Referendado por unanimidade. 1.4 - Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Assunto:

Afastamento de 1º/2/2016 a 1º/8/2016 aos EUA. Trata-se afastamento já autorizado por este

conselho em momento anterior, cujo período foi postergado. Por isso, aprovado ad referendum do

conselho do departamento em 20/2/2015. Referendado por unanimidade. 1.5 – Processo:

2008.1.288.89.5 Interessado: Camilo Zufelato. Assunto: Nomeação. Trata-se de parecer favorável

emitido pelo professor doutor Sergio Nojiri (DFB) acerca do relatório bienal de atividades CERT

apresentado pelo interessado, aprovado ad referendum do conselho do departamento em

10/2/2015. Referendado por unanimidade, com abstenção do interessado. Nada mais havendo a

tratar, o Senhor Chefe agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião às catorze horas e catorze

minutos, da qual, para constar, eu, Daniela Veríssimo Gomes, secretária do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil, lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros

presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim assinada...........................

Ribeirão Preto, 26 de março de 2015.
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