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ATA DA 4la SESSAO DA CONGREGAQAO DA liIACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE sAo PAI.JLO. Aos nove dias do m6s de

maio de dois mil e catorze, is catorze horas, em terceira e iltimaconv6cat6ria, na Saba da

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sgo Paula,

Feline-se ti Congregagao. da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto = FDRP, sob a

Presid6ncia do Professor Associado Umberto Celli Junior, Diretor da Unidade, . com

presenga do.Professor Titular Ignacio Maria Poveda Velasco; da Professora Associada Ana

Carla Bliacheriene; dos Professores Doutores Camilo Zufelato (Chefe do Departamento de

Difeito Privado e de Processo Civil), Cain Gracco Pinheiro Dias (Chefe do Departamento de

Direito Ptlblico), Gustavo Assed Ferreira (Presidente da Comjssao. de P6s:Graduai$o),

Cintia Rosa Pereira de Lima (Presidente da Comissao..de Peiquisa), Guilherme Adolfo dos

Santos Mendes, ;Victor .Gabriel de Oliveira. Rodriguez, Emanuelle Urbano Maffioletti; dos

Representantes DiscQntes Ana Leticia Valad5o Giansante e Lucas Wicher Marin (Suplente);

bem como Representante dos Servidores T6cnicos Administrativos, Edvaldo da Silva

Campos. Presente, tamb6m, o Sr. Leandro Vitorio Trigueir8, Chefe da Segao de Apoio

Academico, para secretarial a reuni5o: 'Justificaram, antecipadamente, suas aus6ncias, a

Vice-Diretofa Profa Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, os Professores

Titulares Luis Eduardo Schoueri, Nelson Mannrich e Antonio Scarance Fernandes; os

Professores Associados Alessandro Hirata (Chefe do Departamento de Filosofia do Direito e

Disciplinas Basicas), Nuno Manuel Morgadinho..dos Santos Coelho, Marcio Henrique

Pereira Ponzilacqua, Luciano de Camargo Penteado, Rubens Begak e o Prof. Dr. Thiago

Marrara-de Matos. Havendo nimero legal, o SI '. Presidente declara abertos os trabalhos, e

inicia a Parte 1 - EXPEDIENCE. i. Discussio e votagao da Ata da 4oa Sessio da

Congregagao, realizada em o4.o4.zoi4. N5o havendo manifestag6es nem alterag6es,

a Ata 6 aprovada, por maioria, registrando a abstengao da profa Dra Cintia Rosa Pereira de

Lima;.2. Comunicagfies do Senhor Diretor: a) comunica que ja este no ar o novo site

da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. Considera ser um site que procura atender as

atuais demandas internas da Faculdade, como tamb6m demandas da comunidade externa a

Faculdade, seja no Estado de S5o Paulo, no Brasil e tamb6m no exterior. Esclare6e que o

site tamb6m tem um link para. a sua vers3o em ingles e a exemplo do site que entrob em

vigor, que ainda precisa de alguns ajustes, a vers5o em ingles este sendo trabalhada para

conter outras informag6es que poderao sbr interessantes para as pessoas de fora do Brasil

conhecerem a Faculdade e, eventualmentq exercerem aqui suas atividades acad6micas.

'/
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Convida .todos para visitarem o site que traz, tamb6m, em uma das abas, o item

demonstrag6es financeiras. Esclarece que ali ha a prestal$o menial de contas da Faculdade,

ou seja, tudo aquilo que a Faculdade gastou. Diz que, neste mes, ha a. demonstraigo relativa

ao m6s de margo, pris ainda n5o tinhBm fechado o m6s de abril e, portanto, brevemente,

estarg o demonstrativo das despesas do m6s de abril. Considera que isso este em linha COm

o que tem sido uma pratica na Faculdade de se discutir amplamente.Q orgamento, seus

rumos e, as restrig6es orgamentarias da USP. Explica que, excepcionalmente, hoje, pelo

fato, dos tr6s Assistentes terem sido convocados peso ilustre Vice-Reiter para participar de

uma rduniio'em que servo discutidos assuntos interesse da Universidade, a Assistente

Financeira Gisele Cristina dos Santos n5o estarf presente para falar sobre as despesas e o

orgamento. Diz que, - de qual.quer forma, no pr6ximo m6s retomar5o essa prftica que

pretende que seja consolidada na Faculdade. Esclarece que o. tr6s Assistentes que fazem

paige das reunites foram chamados pda Vice-Reitoria, para um encontro no Instituto de

Ci6ncias Matemfticas e Contfbeis em S5o Carlos, para fins de esclarecimento quanto is

medidas econ6mico-administr4tivas recentemente adotadas pda administrag5o central,

bem como para debater propostas de encaminham.entos para temas pertinentes a sua irda

de trabalho; b) comunica, ainda, que baixou quatro Portarias Internas na semana passada a

saber: I),no o5/20i4, que disp6e sobre a readequaigo de atividades e indica($o de servidor

para responder pda Comunicagao Institucional da,FDRP. Esclarece que o servidor 6 o

Leandro Vitorio Trigueiro, que passa a exercer essa .importante fungal para melhorar o

sistema de comunicai$o interno e externb da Faculdade. Considera que ha uma grande .e

crescente demanda dos professores para que algumas informag6es constem do site e uma

das atribuig6es novas do servidor LeandroVitorio Trigueiro, 6 tamb6m coordenar o site, de

modo que o site possa realment6 ser mais din6mico. EsclareCe, ainda, que as comunig6es

dos eventos e tudo isso, agora, deve ser centralizado com o Servidor Leandro Vitorio

Trigueiro, que jf tinha demonstrado suas habilidades com relaQao ao assunto, pois ja fazia

cartazes, e Ihe pareceu a pessoa indicada para corrigir esse problema de comunicagao na

Faculdade. Reitera a importancia de que quando algu6m tiver algo para comunicar que raga

via servidor Leandro.Vitorio Trigueiro, para que este, imediatamente, em contatb com o

pessoal de informgtica coloque informagao no ar; 2) Ho o6/aoi4, que disp6e sobre a

readeqbagio de atividades e indicag5o de servidor para responder pelo expediente da

Secretaria da'-CRlnt-FDRP. Esclarece, como ja havia mencionado na reuni5o em que foi

aprovada a implantai$o do Programa de Internacionalizagao da Faculdade de Direito de
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Ribeir5o Preto, que no fmbito deste programa foi necessfrio designar um servidor para

responder pda Secretaria da Comiss5o de Relag6es Internacionais. Lembra que, como

enfrentam problemas com rela$ao a contratai$o de funcionarios, foram feitos alguns

rernanejamentos. internos, de modo que o servidor Omar EI Fare, queestava na Biblioteca,

passou a responder pda CRlnt. Esclarece que o funcionfrio serf devidamente treinado, e

lembra que possuem um excelente relacionamento com a FEARP, em especial, com a

presidente da CClnt a Profa Luciana Romano Morilas. Diz que o servidor serf treinado na

FEARP, ,e se possivel irf at6 a Faculdade de Direito da Universidade de Sgo Paulo para

conhecer o funcionamento da CClnt; 3) no.67/2014, que disp6e sobre a designagao de

membros para compor a Comiss5o de Apoio a Comiss5o fle (k)vdmanga di USP (os

Professores Gustavo Assed Ferreira-- Presidente e Luciano de Camargo Penteado - suplente,

os servidores i5o docentes Edvaldo da Silva Campos e Rafael Souza de Marchit$uplente,

os discentes Laissh Shimabucbro Furillie Jo5o Pedro Costa Toribio ' suplente). Esclarece

que foi solicitado a todas as Unidades de todos os Cbmpi da USP, a composigao dessa

Comiss5o, para apoiar as discuss6es sobre (;overnanga na USP, e diz que esta Faculdade

este engajada nesse. processo promovido pelo Magnifico Reitor da USP. Esclarece que esta

Comissgo vai se articular com as outras Comiss6es constituidas no Campus de Ribeir5o

Preto. Lembra que haverf dais grandes debates, um no dia 22.05 e outro no dia 2g.o5 na

Escola de Educai$o Fisica e Esporte de Ribeirio PretQ Registra que colocou a disposiigo as

instalag6es desta Faculdade, inclusive o audit6rio, mas por raz5o de conflito de datas esses

debates servo realizados na Educagao Fisica; 4) o8/20i4,- que disp6e sobre a readequai$o

de atividades e indicai$o de servidor para responder pdas atividddes da Comiss5o de

Pesquisa da FDRP. Esclarec6 que o servidor Eder Gongalves de Padua, respondia tanto pda

CRlnt, quanto pda Comiss5o de Pesquisa. Revela que devem ser criativos, e a16m de tudo

proativos. Considera que Pesquisa 6 .essencial para toda a Universidade, ja tem criado uma

tradigao de pesquisa, e elsa proatividade implica que um funciongrio possa se dedicar

exclusivamente a ipso. Revela que conversou com a Presidente da Com.issgo de Pesquisa,

Profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima, para quQ o funcionari(i, inclusive, procure editais em

busca de 6portunidade de bol$as que p6ssam ser oferecidas, para n5o ter uma atividade

apenas de const:atagao posterior, mas pesquisar oportunidades, que pOssam ser

interessantes para os professores em termos de pesquisa e financiamentos. Considera que

tem que recorder is fontes das instituig6es de fomehto, como CAPES; CNPq, FAPESP, e 6

isso que se fazia no passado. Considerti, ainda, que a fung5o do professor 6 conceber um
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proUeto de pesquisa, coordenar essa pesquisa e d6pois ha o relat6rio e a prestagao de contas,

e isso demanda uM tempo enorme do professor. Diz que essas atividades servo

concentradas com o servidor Eder Gongalves de, Padua, que vai ajudar os professores nO

preenchimento- de relat6rios e dd prestagao de contas, e retina deste funcionfrio as

atribuig6es da CRlnt. Considera que o ideal 6 que tivessem mais umfuncionario, mas t6m

que se adequar a realidade; c) foi realizada 6m o5.o5.20i4 a Aura. Magna com o langamento

do Mestrado da FDRP, cujo tema foi Energia Nuclear: Aspectos I.egais e Seguranga

Internacional, peso Dr. Martonio Mont'Alverne Bart'eto Lima. Evento coordenado pelo Pref.

Dr: Gustavo Assed Ferreira, como Presidente da Comiss5o de P6s-Graduagio: Agradece ao

Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, por ter participado do CONPEDI (Conselho Nacional de

Pesquisa e P6s-Graduagao em Direito), e velo direto de Florian6polis para a Faculdade, para

dar toda assist6ncia ao Prof. Dr.-.Martonio Mont'Alverne Barreto Lima. Revela que ouviu

comentgrio de que ele 6lcou muito bem impressionado com a Faculdade. Considera que

deviam isso ao professor, pris desde a gest5o do Prof. Titular ll;nfcio Maria Poveda Velasco

ele pro.curou sempre aludar a Faculdade de Direito e,finalmentei conseguiram a aprovagao

do curso de Mestraldo; d) em o5.o5 tamb6m foi realizada uma Palestra com o lanQamento

do Mestrado .da FDRP, cujo tema foi Desenvolvimento e o Futuro, ministrada pelo Dr.

Claudio Salvador Lembo..I Evento coordenado pda CPG-FDRP. Agradece, novamente, ao

Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira e a Profa Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira que

coordenaram esse evento; e) em o6.o5 tiveram uma Oficina de T6cnicas de Pesquisa, com a

apresentagao de T6cnicas de Pesquisa em Ci6hcias Humanas, pda ptofa Cynthia:.Cassoni,

da FFLCH da USP, coordenado pelo Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho; f)

em ' og.d5, hole, .bconteceu uma Palestra sobre o Futuro do Judiciario, com o
Desembargador Dr. Jose Renato Nalini, Presidente do TJ do Estado de SP. Evento

organizado pda Profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima. Agradece a Profa Dra Cintia Rosa

Pereira de Lima pda brilhante e competent6 coordenagao deste evento. 'i'erminadas as

comunicag6es, informa que chegaram dois assunto? na Diretoria, um deles foia solicitagao

da estrutura curricular, com a criagao das 8 disciplinas do DPP, que aprovou ad
r(:derertdum, para entrar ainda nesta proposta de alteragao cujo puzo venceu em abril (item

i.2 do sumario)I O segundo assunto trata da solicitaigo de rccredenciamento junta a CERT,

do Prof. Dr. Jonathan Hernandes Marcantonio, com parecer da Profa; Dra Cintia Rosa

Pereira de Lima':(item 3.2 do sumfrio). Consulta o Colegiado quanto a possibilidade de

incluir estes dots assuntos como Pautb Complementar. O Colegiado defere o pedido, por
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unanimidade. Em seguida, o Sr. Diretor iniciapo.-item 3. Palavra aos Senhores

Presidentes das Comiss6es de Graduagao, de P6s-Graduagao, de Cultura e

Extensio IJniversitfria e de Pesquisa. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira
agradece as palavras do Sr. Diretor e informa que tiveram sua Aura Magna na FaculdAde e

considerou um dia festivo para essa nascente P6s-Graduai$o, com a presenga do Prof. Dr.

Martonio Mont'Alverne. Barreto Lima e com a presenga do Prof. Dr..Claudio Lembo a noite.

Agradece; tamb6m, aos esforgos da Diretoria da Instituigao, que n5o fofah poucos, para

que pudessem ter aqui, em tempos de dificuldade financeira aguda, a presenga, sobretudo

do Prof. Dr. Martonio Mont'Alverne Bart'eto Liman que vinha de Florian6polis, e depois

tinha que it para Fortaleza. Diz saber que esse n5o foi um esforgo pequeno. Agradece, ainda,

a Diretoria porlter dado todo o apoio:tanto no domingo quanto na segunda-keira para poder

receber estes palestrantes. Agradece, tamb6m, a Profa Dra Cristina Godly Bernardo de

Oliveira que gentilmente cuidou do bom andamento com relagao a palestra do Prof. Dr.

Claudi.o Lembo na Faculdade. Agradece, especialmente, a Profa Dra Monica Herman Salem

Caggiano. que acompanhou o Prof. Dr. Claudio Lembo at6 Ribeir5o Preto, e 6 uma grande

companh6ira do esforgo pda P6s-Graduaigo na Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto,

coma Presidente da Comiss5o de P6s-Graduagao da Faculdade de Direito tia Universidade

de S5o Paulo. Lembra que esteve no Conpedi, um evento muito interessante, uni events

preparat6rio do ': XXlll Encontro Nacional do Conpedi, que. ocorrera nos dias o5 a

o8.n.20i4 eip Jo5o Pessoa. Diz que o Qonpedi vem recuperando o seu espaQO no cengrio

nacional, e desde 20Q4 Vem sendol muito bem administradd pelos mesmos gestures,.Ida

mesma linha at6 ent5o.. Diz, .ainda, que foi um.evento bem grande, bem organizado, tudo

muito bem montado.;Considera que tanto a Presid6ncia do Prof. Dr. Raymundo Juliano
Feitosa, quanto a Secretaria Executiva do Prof. Dr. Orides Mezzaroba, trazem bastante

tranquilidade para esse Conselho t5o tradicional no Brasil. Esclafece que representou a

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto no evento. Registra que estiveram tamb6m o Prof.

Associado Rubens Begak, a Profa Dra Eliana Franco.Neme, ,o Prof. Dr. Sebasti5o Sergio da

Silveira: tamb6m. pda Faculdade de Direito de Ri13eirio Preto. Diz que estara, e espera que

os demais membros .da Comiss5o de P6s:Graduagao tamb6m estejam no principal 6vento

do Conpedi em Jo5o Pessoa. Convida o corpo Docente da Faculdade a mandar trabalhos

para o Conpedi, pois considera muito interessante que des nio s6 tenham compet6ncia

naquilo que fazed, mas que consigam mostrar essa compet6ncia la fora,.e que consigam

abrir/a. P6s-Graduai$o para que o Brasil veja o quanto trabalham bem. Esclarece 'que,

\
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quanto ao Edital da P6s-Graduai$o, este enl andamento, e no pr6ximo dia i7 e i8 de maid

serf realizada a prova de proficiancia em idioma.8strangeiro, e no dia 26 ia .terao os
resultado da FUVEST, e ter5o uma ideia clara de quantos alunos virgo para realizar a prova

escrita. Lembra que no dia 28 ter5o o primeiro bncontro com os docentes orientadores, do

programa, aqui na Faculdade de Direito de Ribeirio Preto,para debater um poucoz a16m de

saber o que, e a Comiss5o pretende ouvir os docentes, para ter uma ideia clara de quais

disciplinas servo abertas no primeiro semesh'e, ouvir o que os docentes pensam desse

periodo de implantai$o. Lembra, ainda, que tiveram atividades muito proficuas, que foram

os grupos de trabalhoj'que funcionaram, muito bem. Diz que pretendem mantel esse

mesmo espirito aberto de que todos possam falar e ter uma barticipai$o ativa como essen

encontros regulates com os docentes. Diz, ainda, que a Comiss5o vem andando bem,;e tem

frequentado a Cfmara de Avaliagao da P6s-Graduagao,:que, agora, no m6s de maio, passa a

ter novas atividades.. Lembra que tem reuni5o no pr6ximo dia i4, e que tem comparecido is

reunites do Conselho de P6s-Graduai$o, com muito boa atuagao, da Profs. Titular

Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco. A Profs Dra Cintia Rosa Pereira de Lima
destaca o 3o Siihp6sio de Iniciagao Cientifica realizado da 'Faculdade . de Direito de

Ribeir5o Preto; dia o6.o5.aconteceu uma palestra destinada especificamente aos alunos que

t6m o objetivo de. iniciar a pesquisa no Difeito. Lembra que ela e os demais membros da

Comissio de Pesquisa fizeram uma palestra sabre Introdugao a Iniciagao CientifiCa, como

montar um proUeto de Iniciagao Cientifica, os principais 6rgaos de fomento, homo criar um

Curriculo Lattes. Diz que os alunos gostaram muito dessa forma de abordagem, e 6 um

plano para continuar a ter nos pr6ximos anos esta palestra inicial, pois 6'um momento em

que QS alQnos t6m oportunidade de fazer todas as perguntas que aos poucos pingando na

Comiss5o de Pesquisa. Destaca qlie foi muito dificil tentar organizar as mesas tematicas, em

raz5o da multiplicidades de temas apresentados e a disponibilidade de somente alguns

professores da Faculdade que Hlzeram parte do Comity Cientifico. Espera que com a P6s-

Graduagao a partir do pr6ximo ano possam organizar melhor as .mesas tematicas, pris os

orientandos da P6s-Graduagao poderao coordenar essas mesas: Agradece aos Professores

Associados Alessandro Hirata e Rubens Beak, e aos Professores Doutores Jair Aparecido

Cardoso, Cynthia Soares Carn6iro, Juliana .de Oliveira Domingues, Eduardo Saad Diniz,

Fernando da Fonseca Gajardonie Cristina Godoy Bernardo de Oliveira que fizeram parte do

Comity Cientifico, avaliando os trabalhos e; como coordenadores das mdsas tem6ticas.

Agradece, ainda, homo coordenadores de mesas tematicas} aos Professores Doutores Camino
r

V
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Zufelato, Caio Gracco Pinh6iro Dias e lara Pereira Ribeiro, que, tamb6m de forma gentil,

colaboraram com o evento. Esclarece que foram cinquenta e nove trabalhos apresentados, e

desses, .cinquenta e quatro foram aprovados, e desses, cinquenta e dais efetivamente

apresentados nas mesas tematicas, e desses,. trinta e sete sio de alunos da Faculdade de

Direito de Ribeir5o Preto, e sio publicados nos anais no site da Comissgo Pesquisa, com a

inovagao ness6 ano de. ter incluido os papers na vers5o em ingles tamb6m, na sua
integralidade. Esclarece, ainda, que os alunos apresentarem as versges em ingles,

surpreendendo a Comiss5o de Pesquisa. Ressalta que a qualidade dos trabalhos foi um tata

surpreendente e;;conversando com os colegas e em sua experiencia como coordenadora de

mesa e avalibdora dos trabalhos, diz que a qualidade dos trabalhos chegou ao navel de um

mestrado, e ipso at6 enche de orgulho a Comiss5o de Pesquisa;'pois a grande malaria destes

trabalhos se originam na Faculdade.de Direito de Ribeirgo Preto. Registra que, .sobre a

Portaria de nomeagao do servidor alder Gongalves de Padua, que ajuda a Comissio de

Pesquisa, na reuni5o do. Conselho de Pesquisa teve contato com uma Prdfessora da

Faculdade de Educai$o em Sgo Paulo, e if ha essa experiencia de um servidor para

gerenciar. Diz que ja orientou o funcionfrio oder Gongalves de Padua para trocar

experi6ncias sobre como gerenciar melhor essa nova atuagao dele. Destaca que, n5o 6 uma

dependencia completa, e sim umauxilio e orientagao, ent5o tudo que estiver ao alcance serf

gerenciado. Vai elaborar um banco de dados e disponibilizar no site da Comiss5o de

.Pesquisa. Considera que delta forma as perguntas mats frequentes jf servo disponibilizadas

no site para os professores consultarem. Esclarece que esse auxilio tem esse objetivo e o que

estiver ao alcance, nio s6 do servidor oder Gongalves de Padua, mas de toda a Comissao,

estar5o tamb6m a disposigao dos demais colegas. Considera que o relat6rio cientifico e a

prestai$o de c6ntas sgo procedimentos bem complicados, e 6 um desafio. O setvidor n5o

farc todo o trabalho desta prestagao de contas, pois nem tem como, mas irf ajudar de forma

bem ativa. O Sr. Diretor registra sua satisfagao em ver de volta o Prof. Dr. Victor Gabriel

de Oliveira Rodriguez, depois de uma aus6ncia prolongada. O Prof. Dr. Victor Gabriel

de Oliveira Rodriguez agradece as palavras e o apoio de todos os amigos. Diz que is

vezes pessoas .com as quais tem diverg6ncias de ideias, nesses momentos s5o as pessoas que

estgo presentes. Diz, ainda, que este de volta e agradece a lembranga e o carinho de todos

que estiveram com ele neste momento. O Sr. Diretor inicia o item 4. Palavra aos

Senhores Membros. A Representante Discente Ana Leticia Valladio Giansante

solicita uma alteragao na Portaria Interna FDRP no oo4 de o8.o4.20i4, pois foi feita uma

r
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reestruturagao da CRlnt, e ocorreu uma mudanga em relai$o ao representaiite discente, que

passou .a ser Laudevino Bento dos Santos Neto da Silveira, que tamb6m 6 representante

discente na Comiss5o de Cultura e Extens5o Universitfria (CCEx).' Esclarece que tiveram

uma reuni5o e esse assunto foi discutido, e pede para que volte a ser o Andre Luiz de Souza

Murakami, pois ele foi eleito para tal $1m. Acredita que a funigo a ser desempenhada pele

representante discente se mant6m, e ele foi legitimamente eleito pelos qujnhentos alunos da

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto. O Sr. Diretor considera que pode atend6r a

solicitagao sem problemas, e .o importante 6 que tenha legitimidade para participar.

Continuando, inicia a parte ll - ORDEM DO DIA. i- P.ARA BEFEBENID:AR. i.i.
PROCESSO zoi4.t.337.89.a - FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEljiAO PjiETO.

Alterag6es na Estrutura Curricular do Curso 8goot, para o ano de 20t5, a15rovadas pda

Comiss5o de Graduagao; conforme indicado abaixo: . Criagao de disciplinas:\optativas

eletivas, aprovadas na 43a. Reunii(i Ordinaria, realizada em o6.it.20i3: a) 'DDPgoi4 .:

Direito e G6nero (2-2) g ' semestre, disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisite;

b) DDPgot5 : Educagao e Assessoria Juridica Popular em Direitos Humanos (2-2) go

semestre, disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisito. . Criai$o de disciplinas

optativas eletivas,-aprovadas na 44' Reunigo Ordin6ria, realizada em t8.i2.20i3: a)

DFB7oot-Psicanalise e Teoria do Direito (2-0) 7o semestre, disciplina optativa eletiva, sem

exigencia de requisito; b) DFB7o02-Modernidade, Controle e Direito (2-0) .7o semestre,

disciplina optativa eletiva, sem exigencia de requisite.. Criagao de disciplinas optativas

eletivas, aprovadas na 45a Reuni5o Ordinaria, realizada em i8.o3.20i4: a) DDP9ol3-Defesa

Comercial (2-0) go semestref disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisito; b)

,DFB5ool-Hist6{ia do Direito Antigo sob Perspectiva de Direito Comparado Hist6rico (2-0)

5o semestre, disciplina optativa eletiva, sem exigencia de requisito; c) DFB5o02-lptrodugao

ao Direito Alemio (2-0) 5o'semestre, disciplina optativa eletiva, sem requisito; d) DFBno5-

Direito, Psicologia e Neuroci6ncia: uma Relai$o Interdisciplihar (2-0) 106 semestre,

disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisito.. Criai$o de. disciplina optativa

eletiva, aprovada na 46a Reuniio Ordinaria, realizada em a2.04.20i4; a) DDPiiog-Anflis6

Antitruste de Condutas no Brasil I (g-o) loo semestrQ ', disciplina -optativa eletiva, sem

exig6ncia de requisite. . Cria($o de disciplina optativa eletiva, aprovada ad r({Herendum da

Comiss5o de Graduagao em z3.o4.20i4: a) DFBiio6-Fundamentos da Educal$o Juridica

(4-o) io ' semestre, disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisito. Aprovadas ad

r(:Herertdum da CongregaQao em d8.o4.20i4. A Congregagao referenda, por

A
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unanimidade, o despacho do Sr. Diretor, aprovando as alterag6es na Estrutura

Curricular ' do Curso 8goot, para o ' ano de aot5. i.z. PR.OCESSO

zoi4.i.337.89.a ' FACT.JLDADE DE DIREITO DE RiIBEIRAO PRETO (PAUTIA

COMPLEMENTIAR). Alterag6es na Estrutura Curricular do Curso 8gooi, para o ano de

20i5 (adendo), solicitadas pele Departamento de Direito Privado e de Processo Civil e

aprovadas ad rl:Herendum da. Coihissio .de Gradua($o em o6/o5/20i4: .'l Criai$o de

disciplinas optativas eletivas: a) DPPgoo7-Direitos da Personalidade no Direito Privado (2=

o) go semestre, disciplina optativa eletiva.I 'Requisitos: DPPiooi-lnstituig6es de Direito

Privado Contemporaneas 1, DPP-200i-lnstituig6es de Direito Privado Contemporaneas ll,

DPP3ooi-Direito Civil I - Obrigag6es, DPP4oo4-Direito Civil ll - Contratos, DPP5o02-

Direito Civil 111- Propriedades. e Direitos Reaiq -DPP6o02- Direito Civil IV - Familia e
Sucess6es; b) DPPgoo8- M6todos de Resolugao de:Conflitos e Desenhos. de Solugao de

Disputas (2-2) go 'semestre, disciplina optativa eletiva, sem exig6ncia de requisite: c)

DPPgoog Sistema de Justiga e a Legislagao. Processual Civil Brasileira (2-0) go semestre,

disciplina optativa cletiva. Requisitos: pPP3oo3-Direito Processual Civil 1, DPP4oo4-

Direito. Processual Civil 11, DPP5oo3-Direito Processual Civil 111, DPP7oo4-Direito

Processual Civil V. d) DPPgoio-Sistemg dos Juizados Especiais ,(2-0) go semestre,

disciplina optativa eletiva, - sem exig6ncia de requisito. e) DPPgoii- -,Procedimentos

Especiais~ de Legislagao Extravantd ' (2-0) go semestre, disciplina optativa eletiva,; sem

exig6ncia de requisite. f) DPPgoi2- Pesquisa Empirica em ;.Direito (2-1), go semestre,

disciplina optativa eletiva, sem exigencia de requisito. g) DPPtio8-Atividades Econ6micas

do Terceiro Setter. (2-0)l:: loo semestre, 'disciplina optativa eletiva, sem exiganQia de

requisite. h) DPPiiog-Grupos de Sociedades no Direito- Brasileiro (2-0), 10o semestre,

disciplina optativa eletiva, sem exigencia de requisito. Aprovadas ad r({Herelzdum da

Congr6gagao em. d6.o5.20i4. A Congregagao'j:referenda, por unanimidade, o

despacho do Sr.-Diretof, aprovando as alterag6es na Estrutura Curricular do
Curso 89ooi, para o ano de aoi5. O Sr. Diretor registra sua satisfal$o em ver a
aprovagao dessas disciplinas optativas eletivas em cumprimento a Delibet'agro aprovada

pda Congregagao. Informa que a Comissio ad /zoc jf retomou os seus trabalhos para

verificar outras possibilidades dedisciplinas optativas na Faculdade de Direito de Ribeirio

Proto. i.3. PROCESSO aoi4.i.3z3.89.i .- FACULD.ADE DE DIREITO DE

RIBEIRAO PRETO. Pr6-Projeto refer'ente ao Edital do PROEXT 20i5, intitulado "Ntlcleo

de Assessoria Juridica Popular de Ribeirio Preto", apreseqtado pda Profa Dra. Fabiana
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Cristina Seven. Ai)rovado ad ri:4erendum da Comiss5o de Cultul'a e Extens5o Universitfria

em o7.o4.20i4.. .Aprovado .ad ri::Herendum da- Congregqg5o em o7.o4.20i4.' A

Congregagao referenda, por unanimidBde, ,o- despacho do Sr., Diretor, que

aprovou o pr6-proleto reference ao Edital do PROEXT zoi5 intitulado "N6cleo

de Assessoria Juridica Popular de Ribeir5o Preto", apresentado pda Profs DFa
Fabiana Cristina Seven:e z. RELATORllOS ..)31ENA.IS ' DE ATIVIDADES

DQ£EN.IE$1.2.1. PROCESSO zoo9.i.383.89.9 -' FEjiN.ANDO DA FONSECA

GAJARDONI. Relat6rio Bienal de Atividades, Docentes, apresentado pelo inter6ssado,

referente ao periodo de 20t2/20i4. Aprovado ad rl€Herendum do Conselho do
Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 27.02.26i4, com base no parecer

favorgvel da relatora, Profa Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira.'Parecer do relator,

Prof. Titular Nelson Mannrich, que assim concliii: "Destaca-se a ampla atua(go acad6mica

do Professor Doutor FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI, sega pele relat6rio de suas

auras em graduaigo, como participagao na p6s. Sua produgao,'sqa por meio de livros,'seja

de artigos, autoriza de plano . sugerir'~.aprovagao do- relat6rio. Mesmo . reconhecendo

limitag6es para maior atuag5o em atividades de extensao, notabiliza-se mesmo assam nesse

particular. Percebe-se coer6ncia entre ,sua linda de pesquisa e grande parte de sua

produi$o,tenddjusti6lcado a continuidade do projeto. Pelo exposto, proponho a essa Douta

Congregagao a aprovagao do relat6rio ' do bi6ni0 20i2/ioi4 do Professor Doutor

FERNANDO. DA'IFONSECA GAJARDONI." A Congregagao aprovap por
unanimidade, o parecer do relator, favorgvel ao Relat6rio Bienal de Atividades

Docentes, apresentado pelo interessado, referente .ao periodo de zola/zoi4.
z.z. PROCESSO zon.t.658.8g.o -. JONATHAN HERN.ANDES M.ARCANTONIO.

Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado peso interessado, referente ao periodo

de 20i2/2014. Aprovado pelo Departamento de Filoso6la do Direito e Disciplinag Bgsicas

em 26.02.2014, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira.

Parecer da relatora, :Profa Titular Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, que assim

conclui: "acompanho, em todos os seus termos, o cgrreto parecer exarado pele Professor

Gustavo Assed.Ferreira, no sentido da aprovai$o do Relat6rio Bienal de Atividades do

docente requerente.J ' A Congregagao aprova) por unanimidade, o parecer,da

relatora, favorfvel ao kelat6rio Bienal de Atividades Docentes, apresentado
pelo interessado, .referente ao periodo de zola/zoi4. 3f
RllCREDENCIAMENTO JUNTO A ' CERT. ' 3.t, PROCESSO lott.t.559.89.z -

/
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LUCIANO DE CA.MAR(}0 PENTEA])O. Solicitagao de recredenciamento junto a CERT

-- Comissfo Especial de. Regimes de Trabalho, formulada pele interessado. Aprovada ad

rl:Herendum do Consejho do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em

o4.o4.20i4, com parecer favorfvel da Profa Dra Emanuelle Urbano MafHloletti. Parecer

do relator, Prof. Associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, opinando pelo

deferimento. A Congregagao aprova) por unanimidade, o parecer do relator,
favorgveli solicitagao de recredenciamento junto a CERT -- Comissio Especial

de Regimes de .Trabalho, formulada pelo interessado. 3.a. PROCESSO

zola.i.z74.89.9 .'- JONATHAN HEjiN.ANDES MARCANTON'10 (PAUTIA

COMPLEMENTAR). Solicitai$o de recredenciamento junto a CERT + Comiss5o Especial

de Regimes de Trabalho, formulada pele interessado. Aprovada ad r(:Herendum do Conselho

do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bfsicas em o4.o4.20i4. Parecer da

relatoraf .Profa Dra Cintia Rosa Pereira de Lima, opinando fayoravelmente ao

recredenciamento. A Congregagao aprova, por unanimidade, o parecei ' da
relatora, favorfvel a solicitagao de recredenciamento junto a CERT -- Comissio

Especial de Regimes de Trabalho, formulada pelo interessado. 4,
AUTORlzACAO p.aRA REALlzAR CONCURSO DE LIVRE-DOCiNCIA NA

EDZUSP. 4.t.PROCESSO aoi4.i.a74 89.o - THIN(;0 M.ARRARA DE MATOS.

Solicitagao do interessado para realizar Coiicurso de Livre-DoC6ncia na A'ea de Direito

Adhinistrativo junto a Faculdade de Direito da Universidade de S5o Paulo. Aprovada pele

Conselho do Departamento de Direito Ptlblico em i3.o3.20i4, com parecer favor6vel do

relator, Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz. Parecer da relatora, Profa Titular Giseldd Maria

Fernandes No'maes Hifonaka, que assim conclui: "acompanhando em todos os seus pianos e

passos o parecer iemitido para o Departamento de Direito Piblico pele Prof. Eduardo Saad

Diniz, opinando, pois, igualmente, pelo deferimento do pedido ' por este.douto Colegtado

Maior." O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes adianta seu vote pelo

deferimento, e ja adianta, tamb6m, que se estivesse na condigao de ' .interessado,

provavelmente? agiria exatamente da forma como o professor agiu. Diz que seus

coment6rios n5o guardarao nenhuma relagao com o processo em si, mas acerca da questao.

Esclarece que lendo seus principais diplomas, o Estatuto e o Regimento Gerd, Ihe aparenta

que os artigos pertinentes seriam o 8t e o 84..do Estatuto, e os artigos ta4 e i3i do

Regimento Gerd. Esclarece que o artigo 8t do Estatuto basicamente diz que qualquer um,

desde que seja portador do titulo de Doutor, reconhecido pda Universidade, pode prestar

/

\

l

pfgina n I zo Av. Bandeiranteg. , 3900 Campus da USP
i4o4o-go6 Ribeir5oPreto-SP

T I F 55 (16) 36oa-4954
svuw.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

1934 !1 2014 FblKp

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

este concurso e obter o titulo, casa seja aprovado. Jf o artigo 84 diz que o Professor. Doutor

da Universidade de S5o Paulo que for portador do titulo de Livre-Docente exercerf a funi$o

de Professor Associado, pris Professor ASsociado n5o 6' um cargo, 6 uma fungao. Diz ,que

sobre este tema .o Estatuto s6 traz isso. Esclarece, tamb6m, que o Regimento Gerd, no

artigo i24, basicamente reproduz ipso, onde o Professor Doutor que tiver o titulo de Livre-

-Docente assume a fungal de Associado. Considera que a questao 6 o artigo i3i do.'

Regimento Gera],' que diz que o Departamento, evidentemente, passando pele crivo da

Congregagao, pode nio reconhecer o titulo para a finalidade da funi$o de Professor

Associado, no faso da area do titulo n5o tiver relagao com a Area de atuagao do
Departamento. Esclarece que o Depaftamento, caso o titulo n5o tenha vinculagao, pode ou

nio reconhecer. Lembra que este n5o 6 o caso em questao. Diz Ihe aparentar uma atuai$o a

posferiore,do Departamento, se a area for diferente. Considera que o Prof. Dr. Thia96

Marrara de .Matos, coma. outros, vai prestar exatamente na mesma area do Departamento, e

ocorre que hole t6m duas unidades na Universidade de S5o Paulo. Cr6 que 6 direito,

independentemente de qutllquer manifestagao, de prestar o concurso da Faculdade de

Direito da Universidade de S5o Paulo, e imediatamente ser reconhecido sem qualquer crivo

do Departamento, desde que seja na mesma area: Consigna que a despeito de votar peso

deferimento e a despeito da,condigao primitiva , e por cautelal faria o mesmo. O Prof. Dr.

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz ter uma dtlvida sobre uma questao atinente

a todos des. Pergunta se o professor tem o direito de ter esse titulo reconhecido e pelo

Estatuto e Regimento Gerd, serra o Departamento que recohheceria. .Diz que Ihe parece.que

seria necessario. essa homologagao pda Faculdade. Diz, ainda, que queria entender essa

situagao, pois considera interessante que o professor que faz uma tese, e, vai prestar um

concurso que serf pesadissimo, n5o vai arriscar prestar if e depois vir aquie comegar a '

discutir a quest5o. Esclarece que o professor ja quer colocar a qu&st5o antecipadamente, e

ele faria o mesmo, sem dQvidas. Pergunta qual seria o interesse de algu6m, eventualmente,

da Faculdade de Direito da Universidade de S5o Paulo, vir prestar a Livre-Doc6ncia aqui,

sqa por questao politica, crono16gica, quais os problemas que ele pode enfrentar.,Considera

que, a principio, as bancas da Faculdade de Direito da Universidade de S5o Paulo t6m fido

maid especializadas, por quest6es logisticas.. Explica que, no caso do Prof. Dr. Thiago

Marrara de Matos, na area administrativa, se montar uma Banca inteira, uma vez que o

departamento tem outras areas, e considera normal um Departamento ter outras areas,

quais sio as implicagt5es e .quais os trimites?. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda
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Velasco diz que uma coisa 6 se apresentar a um concurso de Live-Doc6ncia e realizar o

concurso,. e na Universidade de S5o Paulo esse titulo tem um rebonhecimento, sem
necessidade de maiores trfmites de reconhecimento, 6 a Universidade que reconhece.

Esclarece que outra questao 6 a exig6ncia de que um docente de.uma determinada Unidade,

que quer fazed a Livre=Donc6ncia em uma gutra IJnidade, ou at6 fora da .pr6pria

Universidade, .que solicite a autorizaigo do Departamento. Considera que esse foi ..o,

primeiro pedido do Prof. Dr; Thiago Marrara de Matos. Considera, tamb6m, que o segundo

pedido do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos foi ad caufelam, no sentido de que depois n5o

venha a ter qualquer problema. Em rigor o pedido do professor n5o seria necessario, na

medida em que se trata de uma Livre-DocQncia que vair ser reajizada no Departamento da

Faculdade de Direito da Universidade de Sio Paulo, em area relacionada a atuagao do

Departamento. Esclarece que o que o artigo i3i c61oda 6, ainda que o titulo seja obtido na

Universidade de S5o Paulo, podera n3o ser reconhecido, para fins de promoQao funcional

pelo Departamento a que estiver vinculado o docente, desde que tenha obtido em area nio

relacionada a atuagao do Departament6. Explica que se 6 professor de uma Fa(iuldade de

Direito e faz sua Livre-Doc6ncia na Escola de Educagao Fisica e Esporte, 6 Livre-Docente

pda IJniversidade, inclusive o habilita a prestar um concurso para Professor Titular, mas

para efeitos de ascengao a condigao de Professor Associado 1, isso n5o 6 automatics, em

genera, a nio ser que a Livre-Doc6ncia tenha sido realizada, mesmd que em outta Unidade,

em area relacionada .a atuagao do Departamanto, que 6 este caso. Esclarece que a questao

colocada. no paragrafo.anico do aitigo i3i, 6 que~se em alguma situagao o Departamento

negar esse reconhecimento, podera n5o ser reconhecido o titulo, e gssa decis5o dever6 ser

homologada pda Congregaigo. Diz que o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos faz o primeiro

pedido que era devido. Lembra que a aber+ura dos Editais de Livre-Dod6ncia na Faculdade

de Direito de Ribeir5o Preto 6em getembro, e na Faculdade de Direito da Universidade de

S5o Paulo jf este aberto. Lembra,'ainda, que se o professor se inscrever em maid e o

concurso fot realizado at6 o segundo semestre, n5o ir6 inteferir em seu trabalho de

pesquisa, pois estarf fora do pals a partir inicio de dezembro de 20i4. Concorda que o

primeiro pedido pode ser desnecessfrio, em rigor, e considera que deveria ter sido
procurada a. manifestai$o pr6via do Departamento, coisa que n5o ha mesmo necessidade,

pols est5o falando em area de atuagao relacionada .ao pr6prio Departamento:'O Prof. Dr.

Camilo Zufelato diz que, no m6rito, ja adianta seu voto favor6vel. Esclarece que, na

verdade, hg um pedido s6 do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, ngo ha essen dots, e foi um
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dos grandes incentivadores do professor para fa zer este pedido. lbmbra que quando
fizeram uma reuni5o com o Procurador Gerd Professor Assdciado Gustavo Ferraz de

Campos Monaco sabre a obrigatoriedade de abrirem o Concurso de Livre-Doc6ncia, e se

fosse abert6, se seria em todos os Departamentos. Lembra, ainda, que naquela conversa o

Procurador Gerd acenou exatamente nesse sentido, e disse que ,6 importante terem o

concurso, e .isso vincula qie os docentes. fagam o concurso na pr6pria Unidade, e se

quiserem faze-1o fora deverio fazer um pedido de autorizagao. Lembra que essa foi uma

conversa ha aproximadamente uns dois anos atrfs.'Concorda integralmente com o Pr6f. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que nas. normativas da Universidade, :tamb6m nio

encontra um dispositivo que de cato diga que o docente tem que pedir unia autorizai$o pam

prestar fora. O Sr. Diretor diz que, informalmente, c6nverSou com o Professor Associado

Gustavo Ferraz de Campos Monaco e ele se manifestou dessa mesma maneira. O Prof. Dr.

Camino Zufelato diz haver uma coRfusao entre a autdrizagao e o reconhecimento.

Esclarece que este reconhecimento a posfedori tratado pele Regimento nunca podera ser

analisado neste primeiro momento, pois o Departamento precisaolhar a tese que foi escrita.

Diz Ihe parecer premature dizer que. um professor que defendeu sua tese em um

Departamento da Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade, n5o possa ser

reconhecido coma utna Livre-Docengia em um Departamento:de Direito. Considera que

precisa ver o conteado, e precisaria ter um outdo processo em que o Departamento

analisaria a tele e o titulo. Considera, ainda, que esse admissibilidade de m6rito s5o dias

coisas muito distintdg e n5o existe nas normativds nenhum dispositivo que diz que tendo

Livre-Doc6ncia na Unidade, para se:inbcrever, o professor precisa fazer um pedido.

Considera, tamb6m, que aindaque haja autorizagao do Departamento isto nio 6 vinculante,

e nio 6 .pofque ol.Departamento autorizou que ele naga uma Livre-Docencia, seja em

qpalquer Unidade da pr6pria Universidade,'que isto gera uma vinculaQ5o quanto ao m6rito

disto ser utilizado na pr8gressao da carreira. .Esclarece que isto s6 pode ser analisado em

concreto, e o professor tem que apresentar a tese e 6 titulo para que o Departamento aprecie

sabre este enfoque;Ressalta que concorda com o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos que fez

esse pedido, mas tamb6m considera que 6 desnecessario,. pois istp-nao torna discipienda a

anilise futura sobre a tese. Diz que nas realizadas na Faculdade de Direito da Universidade

de Sao.Paulo, talvez isso deja automatics, mas de qualquer.maneira, se.algu6m quiser fazed

uma Lime-Doc6ncia na Faculdade de Fisolofia, Ci6ncias e Letras, ou na Faculdade de

Medicina, 6 nesse segundo momento qub o Regiments Gerd se aplica e nunca 6
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dispensfvel. Em aparte, o Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, por

ser a primeira vez, isso vai Ihes nortear, .pois ha dtlvidas, e precisa procurar se ngo existe

nenhuma disposilgo expressa nessa quest5o de que havendo Livre-Doc6ncia na Unidade

necessita de autorizagao. Diz, ainda,'na medida que o Regiments Gerd diz que o Titulo de

Livrb-Doc6ncia podera n5o ser reconhecido pele Depaftamento, amanh5 podera acontecer

uma situagao em que algu6m do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil faga

uma Livre-.Doc6ncia em alguma area de Direito P6blico. Com issof pergunta se haverf

argumento para que, eventualmente, o Departamento de Direito Privado d de Processo Civil

nio reconhega a Livre-Doc6ncia feita em Direito Penal.;0 Prof. Dr. Camilo Zufelato diz

que seh faso 6 um.desses, pois Processo Civil 6 de Direito Pablico, e inclusive na Faculdade

de -Direito da Universidade de Sgo Paulo tem um Departamento d6 Processo Civil.

Considera ser por isso qie essa anflise, em um segundo momento nunca 6.dispensavel.

Considera, aindafqu6 gabe ao Departamento reconhecer qual foia linha Cm que o docente

se dedicou a pesquisa,'se aquino faz paine da linha de pesquisa do Departamento, e s6 pode

ser feito .casuisticamente/ O Prof. Dr: Victor Gabriel de Olivera Rodriguez diz que

entendeu que o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos n5o seria prejudicado em nenhum

momento, mesmo que o Departamento analisasse isso. EntendQ que nesse caso especifico

um professor de Direito Administrativo nio vfli ter problema nenhum em ter essa

homologaigo. Diz que este fazendo uma pesquisa para Livre-Doc6ncia, e usa muito mais

outras Unidades, os servigos de Biblioteca muito mais que nesta Unidade ou na Faculdade

de Direito da Uiiiversidade de Sio PauloiConsidera que sua preocupagao 6 se devem

assumir que 6 necessfria esta autorizai$o inicial da Congregagao para que o professor

preste fora. Diz, ainda, que se preocupa no caso de algu6m da Faculdade de Direito da

Universidade de S5o Paulo quiser fazed uma Livre;Doc6hcia aqui, que 6 o que ele mais

gostaria, para prestigiar sempre a Libre-Doc6ncia da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto

e no futuro teriam que dizer que precisa de uma autorizagao pr6via da CongregagaoJRevela

que esse primeiro moments ainda n5o ficou claro. O Sr. Diretor diz ter a impressao que a

discussgo caminha no sentido de entenderem que n5o 6 necessario, com base no que disse o

Prof. Dr.'Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda

Velasco considera que o Prof. Dr. Thiaga Marrara de Matos faz dois pedidos. O primeiro

6 a autorizag5o.para a realizai$o do Concurso, e o segundo 6 aceitagao de eventual dtulo

ex>edido pda Faculdade de Direito da Universidade de S5o Paulo para fins de progressao

na carreira. Entende que para o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos: Mendes, esse

/
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pedido, em tese, e desnecessfrio.; Considera que n5o seria t5o automftico assim e que,

tamb6m, de qualquer maneira essa aceitai$o do eventual titulo tem que ser a posferioM,

pols vai demandar anflise do que foia Livre-Doc6ncia e exatamente, auferir a relagao com.o

Departamento de atuagao. Diz que a an61ise posterior serf necessfria. O Prof. Dr.

Guilherme Adolfo dos Santos Mendes esclarece que se no periodo que a Faculdade

de Direito de Ribeirio .Preto n5o tinha concurso de Livre-Doc6ncia, se algum professor

tivesse uma Livre-Doc6ncia em Educa(go Fisica, n3o seria imediatamente Professor

Associado, precisaria passar pelo Departamento. Comenta que esse pr6cedimento n5o foi

adotado com professo.res que prestaram Live-Docencia, e pede que a Profa Associada.Ana

Carla Bliacheriene o corriga se estivei ' equivocado, mas a professora fez na area do

Departamehto. Cita que o Professor Associado Rubens. Begak fez na area do Departamento,

e semqualquer manifestal$o do Departamento, o que considera correto. Esclarece que des

forum vertidos para a fungao de Professor Associado, salvo algum engano de sua parte, e o

Departamento nio tinha um crivo, uma vez que a area de'especializagao era do

Departamento. O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco esQlarece. que na

teleologia, esse preceito do artigo i3i.'este vinculado aquela quest5o que tem que tirar a

limpo da necessidade pr6via de solicitar a autorizaigo para fazed a Livre-Doc6ncia fora,

quando na .Unidade ja ha a Livre-Doc6ncia. Esflarece que naquela ocasiio a Faculdade

ainda nio tinha a Livre-Doc6ncia. Considera ser Qma interpritagao contextual e este

vinculada a exist6ncia de concurso de Livre-Doc6ncia na Unidade. Explica que, :se o

.professor n5o faz na Unidade, ai 'este o sentido do artigo l3i, de o Departamento se
man.ifestar sobre esta anflise de 'in6rito. Entende qde para o futuro, e mesmo no caso do

Prof. Dr. Thiago Marrara de Maj:os, ngo estarf dispeiisado do cumprimento do artigo i3i do

Regimento. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues diz entender de outta

maneira o pedido do Prof. Dr. Thiago-Marrara de Matos; e aia discussfo rica diferente do

que estio dizendo. .Considera o que Prof. Dt '. Thiago Mirrara de Matos diz que se tem outta

Unidade que abre uma area exatamente id6ntica a area que ele foi concursado, o professor

pede uma autoriza($o pr6via para que deleguemos automaticamente esse tltulo. Esclarece

que o pedido dele 6 no sentido de que Departamento nio tem que reavaliar a sua tese na

medida em que ja consegue uma autorizagao para fazer um concurso que 6 id6ntico ao que

serf feito aqui, na mesma area do conhecimento a que o professor ja 6 vinculado. Considera

que o pedido do Profs Dr. Thiago Marrara de Matos 6 mais grave. O pedido dele 6 se o

Departamento de ' I)ireito PQblico teri compet6ncia ou a poggibilidade .de em algum

./
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momento negar o seu titulo, e o Departamento nio teri compet6ncia para analisar a

conveniencia, tendo em vista: que ja vai ter um titulo que uma Banca da pr6pria
Universidade da mesma area de conheci.ments dele ja homologou.*Considera, ainda, que o

pedido do professor vai a16m, e devem ter bastante ateni$o a isto por uma quest5o de

reciprocidade. Comenta que um professor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, pelo

motivo que for, preste aqui, na area de Direito Penal, pergunta se esse professor vai ter que

se submeter, depois, ao Departamento de Dil'eito Penal da Faculdade de Direito da

Universidade dp S5o Paulo, sendo que ele este concursado ja pda area. Considera ser esta a

pergunta. Diz estar em davida, mas concorda com o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos.

Esclarece que se ele 6 concursado e cohhecem as areas da Facqldade de Direito da

Universidade de Sio Paulo, coma, depois, o Departamento desta Faculdade vdi analisar a

tese do professor e questionar a pertin6ncia. Esclarece que 6 claro que nio v5o barrar a tese

do Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos, mas considera que a questao dele vai a16m. Pergunta

se delegam a Faculdade de Direito .da Universidade. de S5o Paulo esse poder de ja

imediatamente dar um titulo para o professor, independentemente de qualquer refer6ncia.

O Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o pedido feith pelo professor 6

no sentido de enteder que ele ja vai fazer em uma area de Direito Administrativo junta a

Faculdade de Direito da Universjdade de S5o Paulo, e nio faz sentido depois analisar o

m6rito da tese que ele defendeu e foi aprovada. O Prof. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias

lembra que ja nio 6 a priheira vez que os professores da casa t6m que tomas medidas que

s5o juridicamente preventivas para se precaver contra possiveis problemas. Lembra, ainda,

dos tumultuosos processos de credenciadento no Programa de Pos-Graduagao em Sgo

Paulo, que por causa de uma interpretagao baftante criativa feita pda Comiss5o db P6s-

Gradua($o da Faculdade de Direito da Universidade de S5o Paulo, e os pedidos passaram a

ter que ser protocolados primeiro no Departamento. Esclarece que o cato 6 que ja t6m essa

pratica de se precaver contra possiveis interpretag6es criativas dos regimentos, e os

professores s5o levados a fazer pedidos que em Qltima inst6ncia s5o juridicamente

impossiveis ou indevidos. Diz Ihe parecer que a leitura do artigo i3i..6 clara e fda que. "ainda

que obtido na Universidade de Sio Paulo o titulo podera n5o ser reconhecido para fins de

promogao funcional pelo Departamento a que estiver vinculado o docente". Considera que

esta anglise 6 posterior a obtengao do titulo, uma iniciativa que o Departamento,vai tomas

posteriormente a obteni$o do titulo, desde qbe que tenha sido obtido -em area n5o

relacionada a atuai®o. do Departamento. Considera, ainda, que tem um crit6rio material,
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que 6 a atuagao do Departamento, desde que o titulo tenha side obtido em area ngo

relacionada ao Departamento: C6nsidera, por outro lado, que tem,-tamb6m um crit6rio

material a atuai$o do Departamenj:o que permite, inclusive, o controle externo da decis5o

administrativa do Departamento de n5o reconhecer o titulo. Diz Ihe parecer qUe em uma

primeira leitura o pedido o Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos 6 desnecessfrio. Reitera que

ja n5o 6.a primeira Vez que des, para evitar possiveis prquizos futuros para um professor,

acabam autorizando e tomando uma atitude que n56 6 de sua compet6ncia, apenas para que

se evite um eventual questionamento juridico a um direito que o professor tem. Considera,

nesse sentido, que o Colegiado teen que aprovar o pedido de autorizai$o do Prof. Dr. Thiago

Marrara de Matos, e em alguma Medida frizar a desnecessidade da'aprovagao desse pedido.

Diz ser mais uma inst8ncia que tem de procedimentos que sgo criados sem nenhuma base

juridica. Comenta que partindo de uma Faculdade de Direito, isso espanta pda contradigao

com que se espera dos integrantes dos seus Colegiados. O Prof. Titular Ignacio Maria

Poveda Velasco diz que, analisando os ternios do primeiro paragrafo, flea claro que o

professor conhecia a normativa, e o professor pede autorizai$o para fazer a Livre-Doc6ncia

em outra Unidade, na area de Direito Administrativo., O Prof. Dr. Camilo Zufelato

considers que superaram a ideia de :que esse pedido .nao precisa ser a prion, at6 para

efeitos de casos futures. Esclarece que no tocante ao objeto principal desse artigo Ihe parece

que s6 analisam o rQconhecimento daquilo .que nio for area relacionada ao Departamento.

Esclarece, ainda, que se for na area do Departamento n5o tem como entrar no m6rito da

tese. Neste caso concrete do Prof. Dr.'. Thiago Marrara de Matos, antecipa o que o

Departamento vai fazed no futuro,:e diz. ser claro que isso serf reconhecido. Reitera que a

area Direito Administrativo este contida dentro da area do .Departamento de Direito

Pablico, e isto vai ser feito a posferioN, mas ja em uma cognii$o sumfria preliminar 6

possivgl encontrar essa rela$ao. Diz que quando 6 feita a Livre-Doc6ncia na Faculdade de

Direito da Universidade de S5o Pualo entra haqueles casos de automgtica autorizagao, e

como se trata de uma Faculdade de Direito e os Departamento daqui sgo todos

Departamento de Direito, t6m ja uma sinalizai$o muito clara de que essa tese sera

reconhecida. A Prof. Associada Ana Carla Bliacheriene considera que isis precisa

ser complementado com a parte que o Prof. Dr. Camilo Zufelato completou..Entende a

desnecessidade de autorizagao pr6via peta anflise dessas normas que ja viram, a n3o ser

.que haja alguma outra Resolugao que desconhegam que p(issa desdizer o que o Estatuto e o

Regimento Gerd da Universidade dizem. Considera que, ainda que haja essa norma, tem a

4
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impressao de que se votarem pda desnecessidade, devem votar pelo complemento,. e ipso

nio bra a autonomia do Departamento de em casos concrQtos analisar a adequagao do

titulo a area do docente no Departamento. Esclarece que no caso do ' Prof. Dr. Thiago

Marrara de Matos n5o vai haven problemas, pois 6 um professor de Direito Administrativo

que vai defender tese de Direito Administrativo.; Revela que sua preocupagao 6 a situagao

fronteiriga, por ser absiirdamente diferente da area, este claro que o Departamento vai ter

que se manifestar. Perguta se em situag6es fronteirigas o Departamento perde a autonomia

de olhar aquilo e eventualmente reconhecer aquele titulo para a ascenQao na carreira.

Acredita que se +otarem pda desnecessidade, precisa da virgula, nio retirando do

Departamento a compet6ncia para analisar os casos conCretos sobre a adequa($o da area. O

Sr. Diretor pergunta se seguem a proposta a Prof. Associada Ana Carla Bliacheriene e

aprovam a desnecessidade do pedido de autorizagao, mas n5o tiram a -autonomia e

compet6pcia do Departamento para apreciar os casos concretos a posferioM. O Prof. Dr.

Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez diz que na pratica o que este acontecendo 6 qUe

assim que o professor realiza o concurso de Livre-Doc6ncia 'nesta Faculdade, assam que .o

professor consegue o, titulo,.este ja .6 validado e encaminhado para a Uhiversidade para que

ele seja P.rofessor Associado. Comenta que se o professor conseguir o titulo na Faculdade de

Direito da Universidade de S5o Paulo o.titulo volta para Faculdade com a tese junto para

que o Departamento avalie se aquele concurso 6 vglido e se vai dar o titulo..Pergunta se 6

isso que est5o decidindo. O Prof. Dr. Camino Zufelato considera que quando vem o

titulo:.neste vem a area, e se for a mesma do Departamento, este nem pode se manifestar,

pols o Regimento Gerd diz claramentb* ser na area de n5o atuagao do ' Depanamento.

Considera q&e Q Departamento deverf deliberar quando um professor de Direito fez. uma

I.ivre-Doc6ncia na Faculdade de Ecomonia e Administragao. A Congregagao aprova)

por unanimidade, o parecer da relatora, favorgvel a solicitagao do interessado
para realizaf Concurso de Livre-Doc6ncia na .Area de Direito Administrativo

junto a Faculdade de Direito da Universidade de-s Sio Paulo. .Na:'mesma

oportunidade, ap6s amplos debates, para casos futuros, . entendeu ser

desnecessirio pedir autorizagao para prestar concurso para a Livre-Doc6ncia

em outra Unidade,.mantendo a'autonomia do Departamento, nos termos do
art. t3t do Regimbnto Gerd. lgHnhum dos demais membros desejando fazed o uso da

palavra, o Sr. Diretor agradece .gp)l$j4nQa de todos e da por encerrada a. reuni5o is i5h45.

Do que, para constar, eu;- /.l8fi?#7 ' , Leandro VitoriojTrigueiro, Chefe da Seg5o de

+

Gerd. Nenhum
B
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Apoio Academico, lavreie digitei esta Ata, que serf examinada pelts senhores Conselheiros

presentes.a sess5o em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. Ribeir5o Preto, og

de maid de 20t4.
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