
Ata da 89ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito
Privado e de Processo Civil (DPP), realizada aos dois dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte, via Google Meet: <meet.google.com/dor-ummt-kdq>,

sob a presidência da professora doutora Iara Pereira Ribeiro e com a presença

dos membros: professor associado Camilo Zufelato, professora associada Cíntia

Rosa Pereira de Lima, professora associada Flavia Trentini, professor doutor Jair

Aparecido Cardoso, professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, professor

doutor Rogério Alessandre de Oliveira Castro e a representante discente

suplente, Mariana Souto Maior Trigueiro. Justificaram ausência o professor doutor

Fernando da Fonseca Gajardoni e o professor associado Gustavo Saad Diniz. Às

11h04, em terceira e última chamada, a professora Iara declarou aberta a sessão.

I – EXPEDIENTE. 1 - Aprovação da ata da 88ª sessão, realizada em 4/9/2020.

Aprovada por unanimidade. A professora Cíntia comunicou que também ministra

a disciplina 8902201, num eixo junto com a professora Eliana Franco Neme

(DDP). Solicitada a inclusão na pauta para deliberação do Conselho, aprovada

pelos demais. 2 - Comunicações da Chefia. A Senhora Chefe iniciou a sessão

dizendo que o DPP deseja uma boa hora à secretária Daniela; na ausência da

Daniela, as secretárias Barbara (DDP) e Bruna (DFB) responderão pelo DPP.

Agradeceu ao professor Gustavo Assed Ferreira, chefe do DDP, por renovar o

contrato da estagiária Gisele, que auxilia na secretaria dos departamentos. Na

sequência, a professora Iara falou que a Câmara de Atividades Docente (CAD)

lançará manual de preenchimento do projeto docente para progressão horizontal

e que haveria uma reunião para explicação sobre a progressão no dia 5/10/2020,

às 17h30, conforme convocação da CAD por e-mail que os docentes haviam

recebido. A Senhora Chefe ressaltou que os projetos docentes devem estar de

acordo com as diretrizes do departamento e da unidade e que a entrega de tais

documentos poderá ser feita até o dia 30/12/2020. Nada mais havendo a

comunicar, a professora Iara passou a 3 - Palavra aos membros. A professora

Cíntia Rosa comunicou a publicação da obra Bibliografias Selecionadas, com o

tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do STJ, que conta com quatro

trabalhos seus: LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Consentimento inequívoco versus
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expresso: o que muda com a LGPD? Revista do Advogado, São Paulo, v. 39, n.

144, p. 60-66, nov. 2019. Localização: STJ, SEN, CAM, STF, TJDFT, TST; LIMA,

Cíntia Rosa Pereira de. Autoridade nacional de proteção de dados e a efetividade

da Lei Geral de Proteção de Dados: de acordo com a Lei Geral de Proteção de

Dados (Lei n. 13.709/2018 e as alterações da Lei n. 13.853/2019), o Marco Civil

da Internet (Lei n. 12.965/2014) e as sugestões de alteração do CDC (PL

3.514/2015). São Paulo: Almedina, 2020. 333 p. Localização: STJ, CAM; LIMA,

Cíntia Rosa Pereira de (coord.). Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados:

Lei n. 13.709/2018, com alteração da Lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina,

2020. 431 p. Localização: STJ, TJDFT; e LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; PEROLI,

Kelvin. Direito digital: compliance, regulação e governança. São Paulo: Quartier

Latin, 2019. 159 p. Localização: STJ. A professora Iara parabenizou a professora

Cíntia pela publicação e passou a palavra ao professor Jair, que também

parabenizou a docente e comentou que participaria do 20º Congresso Nacional

de Direito do Trabalho e Processual, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho

da 15ª Região, em Campinas, nos dias 8 e 9 de outubro de 2020, de forma

on-line. Com a palavra, a professora Flavia também parabenizou a professora

Cíntia e, depois, cumprimentou todos os professores que se manifestaram

publicamente pela liberação da verba do DPP para compra de eletrônicos para os

docentes; agradecendo principalmente os professores Iara, Jair e Camilo. Na

sequência, o professor Rogério estendeu os parabéns à professora Cíntia e

comentou que sua ex-orientanda, Pietra Danelluzzi Quinelato, também foi

publicada no mesmo periódico — com o trabalho QUINELATO, Pietra Danelluzzi.

A proteção de dados pessoais no âmbito das startups. In: OIOLI, Erik Frederico;

RODRIGUES, Amanda V. et al. (coord.). Manual de Direito para startups: conheça

os principais aspectos jurídicos que afetam a constituição e desenvolvimento de

uma startup. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 243-250. Localização:

CAM, TJDFT — e comentou que tanto ela quanto o Kelvin Peroli são alunos

egressos da FDRP, e o fato de serem citados em obra de referência é um

reconhecimento tanto para a faculdade como para os professores. Depois, o

professor Camilo parabenizou a chefia, principalmente, e os professores Jair e
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Flavia pela condução no caso da compra de eletrônicos. Estendeu os parabéns à

professora Cíntia pela publicação do STJ; comentou que também fora publicado

na obra referente a direito processual civil e que concorda com a observação feita

pelo professor Rogério; também agradeceu ao professor Jair por este ter citado

que revisava um artigo em que o professor Camilo fora citado. Por fim, com a

palavra a professora Iara pediu ajuda aos professores que estariam na

Congregação para reforçar a necessidade de contratação de professor temporário

em direito civil. Passada à II - ORDEM DO DIA 1 - Para referendar: 1.1 -
Aproveitamento de estudos. 1.1.1 - Interessada: Ana Luísa Guimarães de

Carvalho. Assunto: AE da disciplina DPP4204 Direito Civil IV - Fato e Negócio

Jurídico. Parecer favorável emitido pela professora Iara Pereira Ribeiro, com

aprovação ad referendum em 16/9/2020. 1.1.2 - Interessada: Juliana Silva

Pastore. Assunto: AE da disciplina DPP4204 Direito Civil IV - Fato e Negócio

Jurídico. Parecer favorável emitido pela professora Iara Pereira Ribeiro, com

aprovação ad referendum em 16/9/2020. Em Itens 1.1.1 e 1.1.2 referendados
por unanimidade. Em relação a esse tema, a Senhora Chefe comentou que será

necessário fazer uma reestruturação das disciplinas do DPP, excluindo aquelas

que não são ofertadas da lista de disciplinas, bem como adequando outras para

que fiquem de acordo com o Projeto Acadêmico do departamento, pois isso

auxiliará na avaliação do DPP. 1.2 - Logomarca do Departamento de Direito

Privado e de Processo Civil. Resultado da votação realizada pela Secretaria do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil a partir das propostas de

logomarca apresentadas pela Seção de Comunicação da FDRP. Vencedora:

logomarca 1.2, com total de 8 votos. Aprovado ad referendum em 21/9/2020.

Referendado por unanimidade. A professora Cíntia sugeriu que a logomarca

seja usada nos e-mails e em documentos impressos, ao lado da logo da FDRP.

1.3 - Interessado: Fernando da Fonseca Gajardoni. Assunto: Apoio institucional

do DPP para o evento Seminário on-line: O futuro do processo civil, coordenado

pelo interessado e com a participação dos professores Camilo Zufelato e Paulo

Eduardo Alves da Silva. O evento será dia 9/11/2020. Aprovado ad referendum

em 23/9/2020. Referendado por unanimidade. 1.4 - 19.1.641.89.8: Interessada:
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Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Especialização em Direito Ambiental e

Urbanístico — 1ª edição, proposta pelos professores Thiago Marrara (DDP) e

Flavia Trentini (DPP). Novo parecer, favorável à criação do curso, emitido pelo

professor Fernando da Fonseca Gajardoni, com aprovação ad referendum em

25/9/2020. Referendado por unanimidade. 2 - Para aprovar: 2.1 - Interessado:

Jair Aparecido Cardoso. Assunto: Apoio institucional do DPP para o evento V

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

Novos Trabalhos e Sindicalismo, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de outubro

de 2020, on-line. A professora Iara parabenizou o professor Jair pela realização

do evento e o Conselho aprovou o apoio por unanimidade. [INCLUSÃO NA

PAUTA] 2.2 – Indicação da professora Cíntia Rosa Pereira de Lima como

ministrante na disciplina 8902201 Laboratório II, juntamente com a professora

Eliana Franco Neme, num eixo sobre proteção fundamental de dados. Aprovado
por unanimidade. Com a palavra, o professor Paulo parabenizou a todos e

comunicou que a Comissão Geral de Publicações da FDRP, composta por ele,

pelas professoras Iara e Cíntia, pela bibliotecária Milena e por dois RDs, lançou

uma campanha para a escolha do nome do selo editorial e pediu a participação

de todos. Nada mais havendo a tratar, a professora doutora Iara Pereira Ribeiro

deu por encerrada a reunião às 11h54, 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, 15 de outubro de 2020.
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