
Ata da 45ª sessão (extraordinária) do Conselho do Departamento de Direito Privado e de

Processo Civil, realizada aos 16/12/2015, na sala D-205, sob a presidência do professor doutor

Jair Aparecido Cardoso e com a presença dos membros: Camilo Zufelato, Cíntia Rosa Pereira de

Lima, Emanuelle Urbano Maffioletti, Flavia Trentini e do representante discente Pedro Augusto

Lisboa Heck. Os membros Benedito Cerezzo Pereira Filho, Fernando da Fonseca Gajardoni,

Gustavo Saad Diniz, Iara Pereira Ribeiro, Maria Hemília Fonseca, Marta Rodrigues Maffeis

Moreira, Paulo Eduardo Alves da Silva e Rogério Alessandre de Oliveira Castro tiveram ausência

justificada. Com início às 10 horas e vinte e cinco minutos, em terceira e última chamada, o

professor Jair declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE 1 - Discussão e votação da ata

referente à 44ª sessão do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil,

ocorrida em 6/10/2015. Aprovada por unanimidade. 2 - Comunicações do Senhor Chefe. O

professor Jair comunicou a publicação no Diário Oficial do Estado de 6/10/2015, da

licença-maternidade das professoras Maria Hemília Fonseca e Marta Rodrigues Maffeis Moreira,

ambas de 180 dias a partir de 14/9/2015; comunicou o afastamento da professora Emanuelle ao

Chile para participação em congresso, com publicação no D.O. de 26/11/2015 e registrou os

cumprimentos à professora pelo trabalho; parabenizou o professor Camilo pelo trabalho

realizado entre os meses de outubro e novembro no exterior; comunicou que solicitou à

Assistência Administrativa e à Diretoria que a sala D-205 fosse transformada num espaço

multiúso para os professores, com sofá, café, lousa eletrônica; na sequência, pediu que todos os

professores que não puderem participar das reuniões justifiquem ausência por e-mail, com

comprovante; falou ainda sobre o jornal Ócios do Ofício, dos alunos da FDRP, cuja edição

contou com homenagem ao professor Luciano e parabenizou o C.A. por isso; sobre o evento que

o professor Luciano organizava quando de seu falecimento, explicou que será em 2016 e contará

com as professoras Flavia e Iara como representantes do DPP. A professora Flavia esclareceu que

será realizada uma jornada com descerramento de placa em homenagem a ele e participação de

pessoas com quem o professor tinha afinidade, além da realização de um concurso de método de

caso. Ainda sobre o professor Luciano, o chefe informou que questões administrativas foram

cuidadas e que a sala fora destinada ao professor Assed, por decisão consensual dos professores
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do departamento. 3 - Palavra aos membros. A professora Cíntia Rosa falou sobre disciplinas que

apresentam pré-requisitos para a matrícula dos alunos, disse que para ela, em algumas disciplinas

eles são necessários. O RD Pedro argumentou que em alguns casos pontuais a exigência de

pré-requisitos pode prejudicar os alunos, porém os demais conselheiros discordaram e disseram

que a decisão de se incluir pré-requisitos em algumas disciplinas fora discutida em todos os

âmbitos da faculdade e que deve ser mantida. II - ORDEM DO DIA 1 - PARA

REFERENDAR 1.1 - Abertura de claro de professor doutor em direito civil para substituir vaga

do professor associado Luciano de Camargo Penteado, falecido em 16/9/2015. Referendado por

unanimidade. 1.2 - Ofício 031/2015/FDRP-DPP, que complementa o ofício

024/2015/FDRP-DPP, sobre oferecimento das disciplinas DPP9004 Tutela dos Direitos Difusos

e Coletivos e DPP1101 Laboratório de Direito Privado, no primeiro semestre de 2016.

Referendado por unanimidade o oferecimento das disciplinas. 1.3 - 15.5.403.86.9: Interessado:

Ahmad Samir Nobrega Abder Rahman. Assunto: solicitação de aproveitamento de estudos da

disciplina DPP6002 Direito Civil IV - Família e Sucessões como optativa livre. Trata-se de

parecer desfavorável ao pedido do interessado emitido pela professora doutora Iara Pereira

Ribeiro. Parecer desfavorável referendado por unanimidade. 1.4 - 15.5.442.89.9: Interessada:

Francine Falone. Solicita equivalência de estudos da disciplina DDP3003 Direito Processual Civil

I - Teoria Geral. Trata-se de parecer favorável emitido pelo professor doutor Camilo Zufelato

sobre o pedido de equivalência de estudos apresentado pela interessada. Referendado por

unanimidade. 1.5 - Interessado: Luís Antônio Carvalho Vaz de Lima. Trata-se de pedido de

aproveitamento de estudos das disciplinas DPP5001 Direito Comercial III - Títulos de Crédito,

com parecer favorável do professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro; e DPP5002

Direito Civil III - Propriedade e Direitos Reais, com parecer favorável da professora doutora

Cíntia Rosa Pereira de Lima, ambas como optativas livres. Referendado por unanimidade. 2 -

PARA DELIBERAÇÃO Alteração de pauta aprovada pelo Conselho. Início pelo item 2.2

- OFERECIMENTO DA DISCIPLINA PRÁTICA DA CONCILIAÇÃO. Atribuição/indicação

de professor responsável. O professor Jair explicou ao Conselho que foi aprovada a instalação do

CEJUSC e que o servidor administrativo Daniel foi realocado para ficar em tempo integral no

página 2 | 4 Av Bandeirantes  3900  Campus da USP

14040 906  Ribeirão Preto  SP

T | F 55  16 3315 0151

www.usp.br/fdrp



setor. Deliberou-se que oferecimento da Prática de Conciliação aos alunos deve ser feito como

Estágio Curricular Obrigatório, e não como disciplina optativa. Verificar-se-ia com a Assistência

Acadêmica a possibilidade de ser ECO I e ECO II. Como proposta, a professora Flavia disse que

para otimizar o atendimento, as triagens deveriam acontecer no período da tarde para que,

durante a manhã, o servidor administrativo cumpra funções dessa ordem relativas ao CEJUSC.

Para a deliberação do professor responsável, serão adotados os seguintes critérios: seguir a

deliberação 02/2013, verificar professor com menor carga horária no DPP, atribuir

responsabilidade aos docentes com carga horária inferior e funcionar como ECO. De volta ao

item 2.1 - 15.1.683.89.9: PARA DISCUSSÃO E INDICAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

DE CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA EM DIREITO CIVIL PATRIMONIAL E

EXISTENCIAL, candidata professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Foram deliberados

os seguintes nomes: MEMBROS TITULARES: Gustavo Saad Diniz (FDRP-USP); Cláudia Lima

Marques (UFRGS); Maria Celina Bodin de Moraes (UERJ)/ Maria Cristina de Cicco

(Universidade de Camerino); Newton de Lucca (FD-USP) e Claudio Luiz Bueno de Godoy

(FD-USP). MEMBROS SUPLENTES: Umberto Celli Júnior (FDRP-USP); Nelson Nery Júnior

(PUC-SP); Augusto Tavares Rosa Marcacini (FMU); Patrícia Faga Iglecias Lemos (FD-USP) e

José Luiz Gavião de Almeida (FD-USP). 2.3 - DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO

DEPARTAMENTO. Definição de critérios objetivos para utilização dos recursos do

departamento. O chefe informou que em 18/10/2015 o departamento tinha a verba de

359.173,15 reais, em razão do curso de especialização do professor Camilo. A professora Flavia

sugeriu que o uso da verba seja feito a partir do que a pós-graduação faz. Então, o professor

Camilo sugeriu que, dada o alto valor, a verba seja separada por rubricas para a biblioteca e

projetos de pesquisa. Deliberou-se criar uma comissão para tratar o assunto, composta pelos

professores Flavia, Camilo e Emanuelle, que apresentará material para ser discutido na reunião do

Conselho de março de 2016. Nada mais havendo a tratar, o professor Jair agradeceu a todos e

deu por encerrada a reunião às 12 horas e 26 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
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aprovada, e por mim assinada................................................................. Ribeirão Preto, 12 de fevereiro

de 2015.
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