
ATA DA 40ª 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 quinto dia do mês de maio 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. Dr. Rogério Alessandre de Oliveira Castro e o representante discente

Pedro Augusto Lisboa Heck. Os professores doutores Cíntia Rosa Pereira de Lima e Marta

Rodrigues Maffeis Moreira tiveram ausência justificada. Em terceira e última chamada, às doze

horas e quarenta e dois minutos, o Senhor Chefe declarou abertos os trabalhos. I –

EXPEDIENTE 1 - Discussão e votação das atas referentes a 38ª e 39ª sessões do

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

21/10/2014 e 2/3/2015, respectivamente : aprovadas por unanimidade. 2 - Comunicações

do Senhor Chefe: o professor Camilo Zufelato informou a publicação no Diário Oficial de 30 de

abril de 2015 do afastamento do professor Paulo Eduardo Alves da Silva aos Estados Unidos entre

os dias 27 de maio de 2015 e 3 de junho de 2015. A professora Flavia Trentini cumprimenta o

professor em nome da Comissão de Pós-Graduação. Na sequência, o Senhor Chefe reiterou a

solicitação de vaga para o lugar da professora Lydia Neves Bastos Telles Nunes, com ofício enviado

à diretoria em 22 de abril de 2015. Sobre isso, a professora Flavia diz acreditar que as vagas de

professores temporários serão liberadas antes. O professor Paulo perguntou ao chefe qual a posição

do departamento sobre a contratação de professores temporários e o professor Camilo respondeu
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que em caráter excepcional, o departamento concorda com a contratação temporária. Então, o

professor Jair sugeriu que fossem abertos concursos para professores em regime RTP, entretanto,

neste momento nem para esse regime haverá concursos. Após, o professor Camilo comunicou que

seu mandato como chefe aproxima-se do fim, em 25 de agosto de 2015, e solicita aos demais

conselheiros começarem a pensar sobre a nova votação. 3 – Palavra aos membros: Dada a

palavra aos membros, o professor Rogério questionou sobre o livro em comemoração aos cinco

anos da FDRP, cuja responsável é a professora Cíntia Rosa, atualmente em afastamento. Ele

pergunta sobre a situação dos textos em espera de publicação, pois estão parados. Então, o

professor Luciano sugeriu à chefia para que, na Congregação, esta manifeste o descontentamento

com a não orientação por parte da Comissão de Pesquisa. Sugeriu, também, que seja enviado ofício

à diretoria solicitando esclarecimentos da Comissão de Pesquisa sobre prazo de publicação e, em

caso negativo, já retirando os textos para publicação em outros veículos. Então, o professor Jair

disse que o livro deveria ser rearranjado para os oito anos da FDRP. Finalizando o assunto, o

professor Rogério disse que a questão é ou publicar os artigos logo ou liberá-los para publicação.

Deliberou-se enviar ofício à diretoria sobre o assunto. Dada a palavra ao professor Luciano, que

informou ter saldo de 60 dias de férias acumulados e quer gozá-los em período letivo. Os

professores Camilo, Rogério e Jair disseram que a questão deve ser debatida com os professores da

área de direito civil. A professora Iara disse entender as razões do professor Luciano, entretanto,

julga que professores devem tirar férias em períodos de férias escolares. Na sequência, a professora

Flavia diz que o apoio dos demais é necessário, que pensa que as razões do professor Luciano são

válidas e a situação é de excepcionalidade. Após ampla discussão, o professor Camilo sugeriu ao

professor Luciano pedir formalmente as férias nos períodos que deseja. II - ORDEM DO DIA 1.

PARA REFERENDAR 1.1 Processo 10.1.315.89.5 Interessada: Flavia Trentini. Assunto:
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Recredenciamento. Trata-se de parecer favorável emitido pelo professor doutor Rogério Alessandre

de Oliveira Castro, aprovado ad referendum do conselho em 3/3/2015, acerca do pedido de

recredenciamento junto à CERT, apresentado pela interessada. Referendado por unanimidade. 1.2

Processo 15.1.142.89.8 Interessado: Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Assunto:

Projeto de grupo de estudos e pesquisa em direito e literatura. Trata-se de parecer favorável

emitido pelo professor doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, e aprovado ad referendum do

conselho em 10/3/2015, acerca do projeto de criação de grupo de estudo e pesquisa em direito e

literatura, apresentado pela professora doutora Iara Pereira Ribeiro. Referendado por

unanimidade. 1.3 Processo 10.1.446.89.2 Interessada: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.

Assunto: Relatório de atividades simultâneas DPP 2014. Trata-se de relatório de atividades

simultâneas realizadas pelos professores do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

em regime RDIDP no ano de 2014, aprovado ad referendum do conselho em 16/3/2015.

Referendado por unanimidade. 1.4 Processo 15.1.29.89.7 Interessada: Iara Pereira Ribeiro.

Assunto: Credenciamento. Trata-se de parecer favorável emitido pelo professor doutor Fernando

da Fonseca Gajardoni, e aprovado ad referendum do conselho em 16/3/2015, acerca do pedido de

credenciamento à CERT apresentado pela interessada. Referendado por unanimidade. 1.5

Processo 15.5.135.81.3 Interessada: Ingrid Caroline Simielli de Araujo Alves. Assunto:

Aproveitamento de estudos - DPP3002 Direito Comercial I - Teoria Geral e Sociedades

Empresárias e 1.8 Processo 15.5.136.81.0 Interessada: Ingrid Caroline Simielli de Araujo Alves.

Assunto: Aproveitamento de estudos – DPP4002 Direito Comercial II – Sociedade Limitada e

Sociedade por Ações. Retirados de pauta para vista, a pedido do representante discente. 1.6

Processo 08.1.289.89.1 Interessada: Maria Hemília Fonseca. Assunto: Relatório bienal de

atividades. Trata-se de parecer favorável emitido pelo professor associado Márcio Henrique Pereira
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Ponzilacqua (DFB), e aprovado ad referendum do conselho em 24/3/2015, acerca do relatório

bienal de atividades apresentado pela interessada. Referendado por unanimidade. 1.7 Of.

004/2015/FDRP-DPP - Atribuição das disciplinas do 2º semestre de 2015, com aprovação ad

referendum do conselho em 22/4/2015. O professor Luciano lembrou que a professora Marta sairá

em licença-maternidade em setembro. Assim, pergunta quem ficará responsável pela disciplina

DPP6002 Direito Civil IV – Família e Sucessões quando ela sair. O Senhor Chefe entende que deve

ser resolvido entre os pares. Professor Luciano entende que cabe ao Colegiado resolver a questão.

Então, o professor Camilo diz que, infelizmente, não há consenso entre os professores da área.

Professor Luciano diz que mais que entre professores da área, a questão é do departamento e que

acha que a professora Marta deveria assumir as aulas até setembro e, após sua saída em

licença-maternidade, a professora Cíntia Rosa assume as aulas restantes. Professora Iara sugere

que a professora Marta assuma Direito do Consumidor II. Quanto a isso, o professor Camilo sugere

que as aulas sejam concentradas nos dois primeiros meses do semestre. Professora Flavia sugeriu

que seja cancelado o oferecimento da disciplina optativa que a professora Cíntia ministraria.

Deliberou-se que o professor Camilo conversará com as professoras Cíntia Rosa e Marta para

resolverem a questão. Professor Paulo perguntou se professor Cerezzo sairá de licença-prêmio.

Professor Camilo respondeu que ele ainda não apresentou o pedido. 1.9 Interessado: Jair

Aparecido Cardoso. Assunto: Relatório bienal de atividades. Trata-se de parecer favorável emitido

pelo professor doutor Raul Miguel de Oliveira Freitas (DDP) acerca do relatório bienal de

atividades apresentado pelo interessado, com aprovação ad referendum do conselho em

10/4/2015. Referendado por unanimidade. 2 - PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO. 2.1

Interessada: Marta Rodrigues Maffeis Moreira. Assunto: Relatório bienal de atividades. Trata-se de

reapresentação do relatório bienal de atividades, conforme deliberado pelo Conselho do
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Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em sua 39ª sessão ordinária, com parecer

favorável emitido pelo professor associado Alessandro Hirata (DFB). O professor Rogério disse que

leu o parecer e viu o material. Destacou o não saber por que a professora Marta não juntou o

material antes, pois está devidamente comprovado o que a CERT solicita como comprovantes e que

vota pela aprovação do material. O Senhor Chefe concorda com os comentários do professor

Rogério e segue seu voto. Na sequência, o professor Jair diz concordar com o professor Rogério em

relação à quantidade de comprovantes das atividades destacadas no relatório, entretanto, aponta

problemas no parecer emitido pelo professor Alessandro Hirata. Após ampla discussão, e tendo em

vista os debates ocorridos na reunião e a semelhança entre o material apresentado e a tese de

doutorado da interessada, o Conselho deliberou encaminhar o relatório bienal da professora Marta

ao professor Luciano para análise do conteúdo. Item retirado de pauta para nova análise. 3 -

PARA DISCUSSÃO. 3.1 Justificativas de ausência nas reuniões do Conselho do Departamento

de Direito Privado e de Processo Civil. Retirado de pauta dado o avançar do horário, será incluído

na pauta da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Chefe agradeceu a todos e deu

por encerrada a reunião às catorze horas e onze 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, 3 de junho de 2015.
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