
Ata da 69ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e de Processo

Civil - DPP, realizada aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sala D-205,

sob a presidência do professor doutor Jair Aparecido Cardoso e com a presença dos membros:

professor doutor Camilo Zufelato, professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora

doutora Emanuelle Urbano Maffioletti, professora doutora Flavia Trentini, professor associado

Gustavo Saad Diniz, professora doutora Iara Pereira Ribeiro, professor doutor Paulo Eduardo Alves

da Silva, professor doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante discente

Gabriela Cortez Campos. Justificaram a ausência o professor doutor Benedito Cerezzo Pereira Filho

e a professora associada Maria Hemília Fonseca; esta, em licença-prêmio. Às 12 horas e 36

minutos, em terceira e última chamada, o chefe do departamento declarou abertos os trabalhos. I

– EXPEDIENTE 1 - Aprovação da ata da 68ª sessão, extraordinária, que ocorreu em 13/6/2018.

Aprovada com a abstenção dos professores Cíntia Rosa, Flavia e Gustavo, ausentes na sessão

anterior. 2 - Comunicações da Chefia. O professor Jair pediu a inclusão de itens na pauta:

equivalência de disciplina aprovadas pelos pareceristas, sendo aprovada a inclusão como item 2.7

da pauta; pediu também a inclusão, no item 2.2 da Ordem do Dia, do protocolado

2018.5.690.89.5. Aprovada a inclusão. Na sequência, o chefe comunicou ter recebido a

informação de que os dois próximos claros docentes que vierem para a FDRP são do DPP e, tão

logo essas vagas forem disponibilizadas, o departamento fará concursos docentes. Informou que o

credenciamento da professora Iara para a coordenação de curso de especialização foi autorizado

pela CERT, após o recurso do DPP, e que, a partir de setembro, ela assumirá a coordenação do

curso de especialização em Direito Civil: novos paradigmas hermenêuticos nas relações privadas,

ao lado do professor Nuno Coelho, do DFB. Depois, o professor Jair explicou a divisão de

descontos de verba — seis diárias internacionais e passagens aéreas para a Espanha, concedidas

em março de 2018 — da professora Cíntia Rosa entre seu saldo dos três cursos de especialização.

Também comunicou o informativo recebido da Comissão de Graduação da FDRP sobre alunos

cujos nomes não constam nas listas de presença e pediu aos professores para não incluir esses

nomes à mão, devendo encaminhar o aluno ao Serviço de Graduação para verificar a matrícula. O

professor Jair comunicou a publicação do calendário de atividades do segundo semestre de 2018

da FDRP. Após, informou que o professor doutor Rodrigo de Lima Vaz Sampaio foi o aprovado no

processo seletivo por prazo determinado, deliberado na sessão do CTA de 3/8/2018. Aproveitando

a informação da aprovação do professor Rodrigo, pediu aos conselheiros para ser incluído como

item de pauta a redação de uma carta de agradecimento à professora doutora Cláudia Berbert
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Campos, cujo contrato de trabalho se encerrara em 31/7/2018, proposta de inclusão aprovada.

Em seguida, o chefe leu a mensagem de despedida e agradecimento da professora Cláudia aos

demais conselheiros. Pediu aos docentes para verificarem seu saldo de férias no sistema

MarteWeb e agendarem as férias referentes ao ano de 2018 até o dia 31/12/2018. Comunicou a

aprovação dos professores Camilo Zufelato e Paulo Eduardo Alves da Silva no concurso de

livre-docência e parabenizou-os. Por fim, informou que o afastamento da professora Emanuelle

Urbano Maffioletti foi autorizado na sessão do CTA de 3/8/2018, aguardando, então, a publicação

no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 3 - Palavra aos membros. A professora Flavia Trentini

parabenizou os professores Gustavo Saad Diniz e Maria Hemília Fonseca pelo trabalho realizado na

banca examinadora do concurso de livredocência, em que fora aprovada, e também agradeceu

aos colegas que participaram das bancas dos professores Paulo e Camilo. II - ORDEM DO DIA 1 -

PARA REFERENDAR 1.1 - Pedidos de equivalência de disciplinas deferidos pelos professores

responsáveis: 18.5.492.89.9 – Ana Flávia Lopes de Moraes Toller– DPP5002 Direito Civil III -

Propriedade e Direitos Reais – parecer de Cláudia Berbert Campos; 12.1.3804.8.2 – Ana Flávia

Lopes de Moraes Toller – DPP5202 Direito Civil V – Obrigações – parecer de Cíntia Rosa Pereira de

Lima; 12.1.3804.8.2 – Ana Flávia Lopes de Moraes Toller – DPP6202 Direito Civil VI – Contratos –

parecer de Cíntia Rosa Pereira de Lima; 12.1.3804.8.2 – Ana Flávia Lopes de Moraes Toller –

DPP4204 Direito Civil IV - Fato e Negócio Jurídico – parecer de Iara Pereira Ribeiro; 18.5.567.89.9 –

Larissa Silva Fernandes – DPP2203 Direito Processual Civil I - Teoria Geral– parecer de Camilo

Zufelato; 18.5.560.89.4 – Luiza Neves Silveira – DPP1201 Direito Civil I - Pessoas e Bens – parecer

de Iara Pereira Ribeiro; 18.5.605.89.8 – Marcos Vinícius Lima – DPP6205 Direito do

Consumidor – parecer de Flavia Trentini; 18.5.596.89.9 – Marcos Vinícius Lima – DPP4204 Direito

Civil IV - Fato e Negócio Jurídico – parecer de Iara Pereira Ribeiro; 18.5.559.89.6 – Melissa

Berggren Martins – DPP9201 Direito Comercial V – Falências – parecer de Rogério Alessandre de

Oliveira Castro; 18.5.558.89.0 – Melissa Berggren Martins – DPP4203 Direito do Trabalho II -

Direito Coletivo – parecer de Jair Aparecido Cardoso; 18.5.424.89.3 – Melissa Berggren Martins –

DPP3203 Direito do Trabalho I - Teoria Geral – parecer de Maria Hemília Fonseca; 18.5.545.89.5 –

Pedro Leopoldo Borges de Paula Ferreira – DPP4006 Direito do Trabalho II – parecer de Maria

Hemília Fonseca; 18.5.435.89.5 – Pedro Leopoldo Borges de Paula Ferreira – DPP4203 Direito do

Trabalho II - Direito Coletivo – parecer de Maria Hemília Fonseca; 18.5.591.89.7 – Raíssa

Araújo Rodrigues – DPP4204 Direito Civil IV - Fato e Negócio Jurídico – parecer de Iara

Pereira Ribeiro; 18.5.696.89.3 – Tássia Camila Luniére Dias Ferreira – DPP3202 Direito Processual
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Civil II – parecer de Camilo Zufelato; 18.5.697.89.0 – Tássia Camila Luniére Dias Ferreira –

DPP2203 Direito Processual Civil I - Teoria Geral – parecer de Camilo Zufelato; 18.5.689.89.7 –

Tássia Camila Luniére Dias Ferreira – DPP6201 Direito Comercial III - Títulos de Crédito – parecer

de Rogério Alessandre de Oliveira Castro. Todos os itens referendados por unanimidade. 1.2 -

Aproveitamento de estudos. Aluna Melissa Berggren Martins. Solicitou equivalência de estudos

das disciplinas DPP5202 Direito Civil V - Obrigações e DPP6202 Direito Civil VI - Contratos, com

parecer favorável da professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima; e da disciplina DPP4204

Direito Civil IV - Fato e Negócio Jurídico, com parecer favorável da professora doutora Iara Pereira

Ribeiro. Referendado por unanimidade. 1.3 - Pedidos de verba, conforme a Deliberação

DPP-FDRP de 14 de junho de 2016: 18.5.613.89.0: Pedido de uso de verba para participação de

evento e pesquisa na Polônia apresentado pela professora doutora Flavia Trentini (sete diárias

internacionais e passagens aéreas), com parecer favorável do professor doutor Camilo Zufelato.

Referendado por unanimidade; 18.5.669.89.6: Solicitação verba referente à Deliberação DPP-FDRP,

14/06/2016, apresentada pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso, para realização do III

Seminário Internacional de Pesquisa (Re)pensando o Trabalho Contemporâneo: avanços e

retrocessos contexto do trabalho, com parecer favorável da professora doutora Iara Pereira

Ribeiro. Referendado por unanimidade; 18.5.619.89.9: Solicitação de verba apresentada pelo

professor doutor Benedito Cerezzo Pereira Filho (doze diárias internacionais), para participar de

eventos no exterior (Espanha e Portugal), em setembro de 2018, com parecer favorável emitido

pela professora associada Maria Hemília Fonseca. Referendado por unanimidade; 18.5.674.89.0:

Solicitação de verba apresentada pela professora doutora Iara Pereira Ribeiro, de acordo com a

Deliberação DPP-FDRP de 14 de junho de 2016, para participação em evento na cidade de Juiz de

Fora/MG, na condição de quatro diárias nacionais e passagens aéreas, com parecer favorável

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

Conselho do departamento em 31 de julho de 2018. Referendado por unanimidade;

18.5.670.89.4: Solicitação verba, Deliberação DPP-FDRP 14/06/2016, participação em evento

internacional II Conferência Internacional & XXVI Jornadas Iberoamericanas Derecho Procesal,

apresentada pelo professor doutor Camilo Zufelato, com parecer favorável emitido pelo professor

doutor Benedito Cerezzo Pereira Filho, aprovado ad referendum do Conselho do departamento

em 2 de agosto de 2018. Referendado por unanimidade. 1.4 - Atribuição da disciplina DPP4002

Direito Comercial II - Sociedade Limitada e Sociedade por Ações, no segundo semestre de 2018,

para o professor doutor Jair Aparecido Cardoso. Referendado por unanimidade. 1.5 -
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18.1.407.89.4: Proposta de criação da terceira edição do curso de especialização em Direito do

Trabalho, proposta pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso, com parecer favorável do

professor associado Gustavo Saad Diniz. Referendado por unanimidade. 1.6 - 14.1.128.89.4:

Relatório bienal apresentado pela professora doutora Iara Pereira Ribeiro, com parecer favorável

emitido pelo professor doutor Alexandre Naoki Nishioka (DDP) e aprovação ad referendum em 31

de julho de 2018. Referendado por unanimidade. 1.7 - Projeto Acadêmico do Departamento de

Direito Privado e de Processo Civil. Referendado por unanimidade. 2 - PARA DISCUTIR E APROVAR

2.1 - 18.5.495.89.8: Pedido de uso de verba conforme Deliberação FDRP-DPP de 14 de junho de

2016, art. 3º, apresentado pela mestranda Emanuele Pezati Franco de Moraes: trata-se de recurso

ao parecer do professor doutor Fernando da Fonseca Gajardoni, que indeferiu o pedido da

pós-graduanda, aprovado na 68ª sessão do Conselho do DPP. Após amplo debate, o professor Jair

pôs o parecer do professor Gajardoni em votação, sendo aprovado pela maioria dos conselheiros,

com o voto contrário da professora Cíntia Rosa. 2.2 - Pedidos de equivalência de disciplinas

indeferidos pelos professores responsáveis: trata-se de dois protocolados retirados da pauta da

68ª sessão do Conselho do DPP a pedido da representante discente. 18.5.475.89.7 – Ana Flávia

Lopes de Moraes Toller – DPP3203 Direito do Trabalho I - Teoria Geral – relator: Jair Aparecido

Cardoso. A representante discente, Gabriela, disse que, há dois anos, um pedido idêntico a esse

fora aprovado pelo conselho. O professor Camilo sugeriu a aplicação de prova de habilitação. No

entanto, após debate, os conselheiros aprovaram o parecer do professor Jair Cardoso, com voto

contrário da RD. 18.5.241.89.6 – Larissa Silva Fernandes – DPP3203 Direito do Trabalho I - Teoria

Geral – relator: Jair Aparecido Cardoso. Aprovado o parecer do professor Jair Cardoso, com voto

contrário da RD. 18.5.690.89.5 – Tássia Camila Luniére Dias Ferreira – equivalência da disciplina

DPP5201 Direito Comercial II – Sociedades Anônimas, indeferida pelo professor Gustavo Diniz

(item incluído com a aprovação do conselho). Aprovado o parecer do professor Gustavo Diniz por

unanimidade. 2.3 - Proposta de edital de auxílio a reuniões científicas, apresentada pela

professora associada Cíntia Rosa Pereira de Lima, em complemento à Deliberação FDRP-DPP de 14

de junho de 2016. Item retirado de pauta para ser tratado em reunião extraordinária específica

para esse assunto. 2.4 - Relatório de atividades simultâneas do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil referente ao ano de 2017. Aprovado por unanimidade. 2.5 - 18.1.407.89.4:

Criação da terceira edição do curso de especialização em Direito do Trabalho, proposta pelo

professor doutor Jair Aparecido Cardoso. Aprovação da Minuta do Convênio com a FADEP.

Aprovada por unanimidade a minuta de convênio com a FADEP. 2.6 - Contratação de estagiário. O
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professor Jair propôs ao conselho a solicitação de um estagiário, a ser contratado pela diretoria,

para auxiliar os professores do DPP na atualização dos currículos lattes. Aprovado por

unanimidade. 2.7 (incluído na pauta) - 18.5.218.89.4 – Kaio Henrique Zanin Vieira – prova de

habilitação para equivalência da disciplina DPP9203 Direito Civil VIII – Sucessões (professora Iara)

realizada. Aluno aprovado; 18.5.597.89.5 – Marcos Vinícius Lima – DPP6202 Direito Civil VI –

Contratos – professora Cíntia Rosa; 18.5.599.89.8 – Marcos Vinícius Lima – DPP5202 Direito Civil V

– Obrigações – professora Cíntia Rosa; 18.5.600.89.6 – Marcos Vinícius Lima – DPP7202 Direito

Civil VII – Responsabilidade Civil – professora Cíntia Rosa; 18.5.691.89.1 – Tássia Camila Luniére

Dias Ferreira - DPP6202 Direito Civil VI – Contratos – professora Cíntia Rosa. Todas as equivalências

aprovadas por unanimidade. 2.8 (incluído na pauta) – O professor Jair Cardoso disse que iria

redigir uma carta de agradecimento à professora Cláudia Berbert pela dedicação e

comprometimento durante os dois anos em que fez parte do Departamento de Direito Privado e

de Processo Civil como professora contratada. Iniciativa aprovada por unanimidade. No

encerramento da reunião, a professora Iara pediu a palavra para registrar que, embora conste, no

item 1.3 da pauta, que solicitara quatro diárias, na verdade solicitou apenas três. Nada mais

havendo tratar, o professor doutor Jair Aparecido deu por encerrada a reunião às 13 horas e 57

minutos, da qual, para constar, eu ..............................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e digitei

esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião em que for discutida, aprovada

e por mim assinada. Ribeirão Preto, 12 de setembro de 2018.
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