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Ata da 69a sessão (Ordinária) do Conselho do Departamento de Direito Público, realizada aos 1 

14/06/2017, na Sala D-205, sob a presidência do Prof. Assoc. Rubens Beçak e com a presença dos 2 

membros: Claudia Elias Valente, Cynthia Soares Carneiro, Fabiana Cristina Severi, Gustavo Assed 3 

Ferreira, Juliana Oliveira Domingues, Thiago Marrara de Matos, Victor Gabriel de Oliveira 4 

Rodriguez e ausência justificada de Juliana Oliveira Domingues. I – Expediente: Prof. Rubens: foi 5 

preciso marcar a reunião neste horário porque esse é o dia, como esses dias todos, de defesa dos 6 

projetos e eu tinha banca a semana toda, todos os horários, desde as nove meia, então, foi a forma 7 

de conseguir fazer, nós precisávamos fazer uma reunião ordinária esse mês, até por conta da 8 

exigência normativa e porque depois vamos entrar em feriados, semanas de provas, tanto no pós 9 

como na graduação, então, vi que tinha uma série de assuntos e para não ter que chamar uma 10 

reunião extraordinária, fizemos essa. 1 - Aprovação das atas das reuniões realizadas em 30/03/2017 11 

e 05/05/2017: As atas, eu quero agradecer à Josi, como sempre, mas como não foram postas no 12 

sistema, então eu estou tirando da questão de expediente, para a gente depois ter tempo de 13 

examinar e deixar para a próxima reunião. Agradeço ao Prof. Gustavo, aqui, e se chegar alguém a 14 

gente vai somando. 2 - Comunicações do Chefe: Muito resumidamente, o Prof. Eduardo, eu não 15 

vou ler tudo, em homenagem ao tempo de todos aqui, ele nos dá um relato mostrando quatro 16 

importantes atividades que ele tem realizado no semestre, aliás, programadas para o próximo 17 

semestre, então, mesmo estando fora, nos Estados Unidos, já está mostrando atividades em agosto, 18 

atividades em julho, em novembro, então, estamos dando ciência formal a todas. Eu não teria 19 

outras comunicações e me reservo então para hora do expediente em si, voltar a falar novamente 20 

quando for a questão da indicação da comissão. 3 - Palavra aos membros: Prof. Gustavo: apenas 21 

para registrar, a realização do I Seminário Direito e Saúde Suplementar, que eu tive a honra de 22 

coordenar, nós tínhamos aqui especialistas da região e também da MS, que trataram do tema, foi 23 

muito interessante, quero agradecer a presença maciça dos nossos colegas docentes da FDRP. II - 24 

Ordem do dia. 1 - Para referendar: 1.1 - Recredenciamento: Juliana Oliveira Domingues. 1.2 - 25 
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Recredenciamento: Prof. Caio Gracco Pinheiro Dias. 1.3 - Recredenciamento: Gustavo Assed 26 

Ferreira. Prof. Rubens: tive que colocar para referendar porque eram atos administrativos que achei 27 

que era o caso: o recredenciamento dos colegas Juliana, Caio e Gustavo Assed, aqui presente, são 28 

recredenciamentos padrão, mas estão aí disponíveis, se os colegas quiserem consultar. Aprovados 29 

por unanimidade. 2 - Para aprovar: 2.1 - Indicação de docentes para a Comissão sobre claro 30 

docente titular. Aprovação: eu quero deixar essa questão em último lugar, que é a questão, se vocês 31 

autorizarem, eu queria deixar em último lugar essa questão da comissão e vou explicar o que é, se 32 

estiverem de acordo, posso falar os outros itens? Os docentes presentes concordaram. 2.2 - Revista 33 

de Direito Tributário. Relator: Fabiana Cristina Severi. Parecer: Favorável. Prof. Rubens: Revista 34 

de Direito Tributário, o parecer aqui da Profª Fabiana foi favorável ao projeto, muito interessante, 35 

até é uma das revistas que nós citamos quando foi aquela questão da última reunião, mencionar a 36 

ideia de revistas do Departamento, então, o parecer dela foi favorável, Podemos aprovar? Aprovado 37 

por unanimidade. 2.3 - Cadastro de Grupo de Pesquisa. Interessado: Cláudio do Prado Amaral. 38 

Relator: Cynthia Soares Carneiro. Parecer favorável. Prof. Rubens: Cadastro de grupo de pesquisa, 39 

também houve um parecer favorável, o interessado é o Prof. Cláudio, e a Prof. Cynthia aqui 40 

presente deu parecer favorável, quer se manifestar, Cynthia?  Cynthia: é um grupo já instituído, um 41 

grupo que tem uma produção, então é só um cadastro que ele está solicitando. Rubens: Podemos 42 

aprovar? Aprovado por unanimidade. 2.4 - Sugestão da OAB: adoção do tema "Direitos e 43 

Prerrogativas" como matéria a ser ministrada no curso. Prof. Rubens: Sugestão da OAB, isso aqui 44 

eu queria a opinião de vocês, não houve tempo de incluir no PPP, nem nas discussões do ano 45 

passado, isso chegou agora em março, mas na verdade, só chegou no Departamento agora, foi 46 

agora em 22 de maio. Não sei o que aconteceu, foi para Comissão de Graduação, que pediu a 47 

manifestação do Departamento. A sugestão é que a gente ministre a disciplina “Direitos e 48 

Prerrogativas“, como uma matéria. Eu tenho minha opinião, eu e meus colegas, que nós já temos 49 

toda uma readequação de Direitos Humanos, tem uma discussão, todos aqui participaram, eu não 50 
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sei se uma outra matéria, talvez dar o título, mas criar uma outra matéria, eu não sei se, não houve 51 

tempo, mas queria saber se vocês querem. Cynthia: acho que poderia oferecer uma optativa. 52 

Gustavo Assed: talvez como optativa de garantias. Rubens: sim a parte de garantias, porque 53 

“Direitos” nós já temos tantas. Gustavo Assed: remédios constitucionais. Rubens: essa parte é mais 54 

processual. Gustavo Assed: acho que a gente deveria deixar esse ponto mesmo fora de pauta. 55 

Rubens: eu ia dar a seguinte sugestão: que a sugestão fosse aos professores da área e aberto a quem 56 

quiser, para poder opinar. Eu, pessoalmente, acho que talvez essa questão do “Direito Processual 57 

Constitucional” importante, mas “Direitos” em si eu fiquei um pouco. Cynthia: é uma coisa muito 58 

ampla, “Direitos e Prorrogativas”. Rubens: então vamos mandar para a área e vir com o parecer. 59 

Cynthia: uma opção é fazer isso e outra sugestão é enviar para a OAB as matérias e disciplinas que 60 

a gente já trata disso. Gustavo Assed: deixa enviar para á área e se a área achar importante. Rubens: 61 

agora, várias equivalências de disciplinas eu vou lendo em bloco, quem quiser pedir, estão aí os 62 

processos para exame, e se quiserem destacar, a qualquer momento a gente vota separado. 2.5 - 63 

Equivalência de disciplinas. Cletus Vinicius Oliveira Resende. DDP4002-Direitos Fundamentais. 64 

Relator: Fabiana Cristina Severi. Parecer: Indeferido. Aprovado por unanimidade. 2.6:- 65 

Equivalêncuia de disciplinas: Joao Paulo Zanin Junior: DDP4002-Direitos Fundamentais. Relator: 66 

Fabiana Cristina Severi. Parecer: Deferido. Aprovado por unanimidade. 2.7 - Equivalência de 67 

disciplinas: Felipe Bueno Zular: DDP1202-Vitmologia e Criminologia. Relator: Víctor Gabriel de 68 

Oliveira Rodríguez. Parecer: Deferido. DDP1201-Diretos Humanos. Relator: Daniel Gustavo 69 

Falcão P. Reis. Parecer: Deferido. Aprovados por unanimidade. 2.8 - Equivalência de 70 

disciplinas: Fernando Dias Batista Pedroso da Silva: DDP4001-Direito Penal – Parte Especial I. 71 

Relator: Víctor Gabriel Oliveira Rodríguez. Parecer: Indeferido. DDP4002-Direitos Fundamentais. 72 

Relator: Eliana Franco Neme. Parecer: Indeferido. DDP3003-Direito Administrativo I. Relator: 73 

Thiago Marrara. Parecer: Deferido. DDP4003-Direito Administrativo II. Relator: Thiago Marrara. 74 

Parecer: Indeferido. Aprovados por unanimidade. 2.9 - Equivalência de disciplinas: João Baptista 75 
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Alves Boccaletto: DDP1201-Direitos Humanos. Relator: Daniel Gustavo Falcão P. Reis. Parecer: 76 

Deferido. DDP2203-Direito Penal I – Teoria Geral. Relator: Daniel Pacheco Pontes. Parecer: 77 

Deferido. DDP3201-Direito Penal II – Teoria Geral. Relator: Daniel Pacheco Pontes. Parecer: 78 

Deferido. DDP4203-Direito Penal III – Parte Especial. Relator: Víctor Gabriel de Oliveira 79 

Rodríguez. Parecer: Deferido. DDP3202-Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Relator: 80 

Fabiana Cristina Severi. Parecer: deferido. DDP4202-Direito Constitucional II – Organização do 81 

Estado. Relator: Fabiana Cristina Severi. Parecer: deferido. DDP5201-Direito Administrativo I. 82 

Relator: Thiago Marrara de Matos. Parecer: deferido. Queria saber se tudo isso que expus, 83 

podemos aprovar ou se querem algum destaque, vkista. Fiquem à vontade. Aprovados por 84 

unanimidade. 2.10 - Equivalência de disciplinas: Mariana Zan: DDP3001-Direito Constitucional II. 85 

Relator DDP: Eliana Franco Neme. Relator externo: Jonathan Hernandes Marcantonio. Parecer: 86 

favorável ao parecer da docente responsável pela disciplina. Mariana Zan: esse é aquele caso que 87 

foi tirado de pauta na última reunião ordinária, Mariana Zan, o parecer da Profª Eliana é pelo 88 

indeferimento. Eu mandei para o outro departamento, para o DFB, o Chefe do Departamento 89 

mandou para o Prof. Jonatahan, que o parecer foi manter o parecer da Prof. Eliana. Aprovado por 90 

unanimidade. 2.11 - Equivalência de disciplinas: Douglas Ambrósio Gogoni. DDP2002-Teoria 91 

Geral do Estado. Relator: Rubens Beçak. Parecer Deferido. Aprovado por unanimidade. E agora eu 92 

voltaria nesta questão, foi falado na ultima reunião, essa questão da vaga de titular, quando o tema 93 

voltou, já está na segunda Congregação e houve uma larga exposição feita pelo Presidente, que é o 94 

Diretor da casa, um debate muito bem feito, completo, e ali se entendeu que para a questão ter uma 95 

boa resolução, já que é uma vaga só, é a primeira da casa em si que vão disputar professores da 96 

casa, não que já não tenhamos, temos uma preenchida pelo nosso Diretor, mas eu digo assim, é a 97 

que vem na sequência e existe uma discussão muito grande, para qual Departamento deve ir, para 98 

que área, se é que isso tem entrar em conta ou se tem que entrar em conta a questão do projeto da 99 

faculdade, quais o critérios, quais não são, então isso tudo esteve nas duas reuniões da 100 
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Congregação, em pauta, e se tirou uma comissão, o Prof. Gustavo que é o autor da proposta final da 101 

comissão pode lembrar quantos são os membros. Gustavo Assed: a comissão terá 3 membros por 102 

departamento, mais as presenças, a partir de  uma proposta substitutiva, do Prof. Amâncio, do IRI, 103 

e do Prof. Nelson Mannrich, mais a representação discente em todos os seus escalões,  graduação, 104 

pós-graduação, e os representantes da Congregação farão parte dessa Comissão. Rubens: então nós 105 

temos que escolher 3 professores do Departamento. O DFB vai fazer a mesma coisa, o DPP fará a 106 

mesma coisa, a representação discente vai escolher os seus representantes, e temos esses dois 107 

externos, que são membros da Congregação. É uma macro comissão, não sei até que ponto uma 108 

comissão tão grande é operacional, mas foi a decisão da Congregação, então, temos que escolher 3, 109 

eu acho que nós temos aqui 3, não sei, a minha proposta, não sei se a Profª Cynthia. Víctor: eu 110 

gostaria. Rubens: então, eu acho que os 3 associados que estão presentes, sem nenhum demérito a 111 

termos mais um que logo será associado, a Prof. Fabiana, o Prof. Thiago, e acho que. Gustavo 112 

Assed: eu acompanho, se a Cynthia não se importar, eu gostaria de fazer parte dessa comissão. 113 

Cynthia disse que não tem interesse em fazer parte. Existe uma proposta então dos 3 professores 114 

associados presentes, Rubens, Gustavo Assed e Víctor, nós temos mais dois livres docentes, mas os 115 

presentes que façam parte da Comissão? Comissão Escolhida. Prof. Rubens abriu a palavra aos 116 

membros que chegaram após o início da reunião: Gustavo Assed: eu tenho uma posição, do meu 117 

ponto de vista, se me permite Rubens, eu acho que nós precisamos fazer uma análise, a análise de 118 

um por departamento é uma posição louvável, eu concordo, mas também nós temos que fazer uma 119 

avaliação, sopesar a isso com o fato do DDP já ter um número muito grande, que supera em grande 120 

medida todos os outros de livre-docente, o DDP tem um numero de livres-docentes, bem maior que 121 

dos outros juntos. Rubens: é a minha posição, mas vamos discutir isso na comissão. Mas o Prof. 122 

Gustavo sabe que a minha posição é exatamente essa, a faculdade é uma só, a gente quer que todo 123 

mundo, mas a minha linha vai muito nisso, mas a gente vai falar no momento oportuno e os colegas 124 

todos que quiserem participar. Gustavo Assed: Essa comissão também é muito apropriada, porque 125 
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como resultado dela eu acho que seria importante sair um documento que demonstrasse à Comissão 126 

de Claros Docentes a iniquidade que se faz com essa escola, que após 10 anos teve uma vaga de 127 

titular, a nossa coirmã aqui, a Educação Física tem um numero bem maior de titulares, três. Victor: 128 

e o erro também, veio uma vaga de titular no momento, num momento estranho, poderia vir três. 129 

Rubens: é verdade, poderia vir. Rubens: nós temos as eleições para Chefia de Departamento e Vice, 130 

quando terminar o mandato dessa gestão, eu vou chamar a tempo, mas já estão em vigor as normas 131 

da Secretaria Geral em consonância à reforma do Estatuo e do Regimento, então foram enviadas 132 

pela Assistência Acadêmica, mas não muda em nada, o que se faz é uma primeira chamada em que 133 

concorrerão titulares e associados, e se ninguém se apresentar, tem que ter duas chapas, abre para 134 

todos, dez dias depois. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Assoc. Rubens Beçak, Chefe do DDP, 135 

deu por encerrada a reunião, às 12h27. Do que, para constar, eu,.................................. Josiane 136 

Caetano de Oliveira, Secretária do Departamento de Direito Público, lavrei e digitei esta Ata, que 137 

será examinada pelos membros presentes a reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 138 

assinada. Ribeirão Preto, 14 de junho de 2017. 139 


