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ATA DA 75' SESSAO DA CONGREGAgAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PROTO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dez dias do m6s de

novembro de dais mil e dezessete, is quatorze horns, na Sala da Congregagao da Faculdade de

Direito de Ribeirio Prego da Universidade de Sio Paulo, em primeira convocagao, re6ne-se a
Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Prego - FDRP, sob a Presidfncia da Profs.
Dra. h'konica Herman Salem Caggiano, Diretora da Unidade, com a presenga dns Professores
Alessandro Hirata, Amincio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Andre Ramos Tavarcs, Cintia Rosa

Pereira de Lima, Cristina Godot, de Oliveira, Eliana Franco Name, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, ignacio Maria Poveda Velasco, Jair Apatecido
Cardoso, Nelson Mannrich, Paulo Eduardo Alves da Silva, Rubens Begak, Umberto Cellijunior
e Victor Grabriel de Oliveira Rodriguez; dos Representantes Discentes de Graduagao Lucas
Vieira Carvalho e Yan Bogado Funck; da Representante Discente de P6s-Graduagao Larissa
Beschizza Cione; da Representante dos Servidores T6cnicos e Administradvos Daniela

Verfssimo Gomes. Presente, tamb6m, a Senhora Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,
Asslstente T6cnica Acad6mica, para secretariar a reuniio. Justinjcou sua ausdncia a Vice

Diretora, Profa. Dra. Ma(sa Souza Ribeiro. A Senhora Diretora realiza sua apresentagao e
declare abertos os trabalhos. Comenta que 6 a prinleira Congregagao sob a sua diregao. A
penaltima do ano de 2017, mas que, na realidade, 6 a primeira que coordcna. I)iz que dirige os

trabalhos, sob a forme orientagio da Assistente Marcia, ao seu lado. Agradece a presenga de
todos os membros externos que fazem parte da Congregagao. 1. EXPEDIENTE. I.
Discuss&o e Votagao das Atas das 73' e 74' Sess6es da Congregagao, realizadas em
Of/09/2017 e 13/09/2017, respectivamente. A Senhora Diretora pergunta se algu6m tem
algunla corregio quando is alas de n6meros 73 e 74, realizadas as reuni(5es dias 01/09/2017 e

13/09/2017, ou sc podcm aprovar. Acrcsccnta quc todos rccebcram o material com as atas.
Nio havendo manifestag6es contrarian, em votagao, as Atas das 73' e 74' sess6es da

Congregagao, realizadas, respectivamente, nos dias 01/09/2017 e 13/09/2017 sio
aprovadas por unanimidade (vinte votos). 2 - Comunicag6es da Diretoria. A Sf!!!!ela
!)!ff!!!fa cumprimcnta o Ex-Diretor, Prof. Dr. Umberto Cello Junior, prescnte na reuniio. O
agradece pda doagio realizada a Biblioteca da Faculdade de Direito de Ribeirio Proto de virias
tcscs das rcspectivas bancas ou comiss6cs examinadoras as quais clc participou c considcrou

reahlaenre merit6rias no sentido de estarem presented na Biblioteca para servirem de base de
pcsquisa. Em scguida, cumprinacnta c agradcce o Prof. Titular Andre Ramos Tavarcs, novo

membro da Congregagfio. Ella seguida, cumprimenta e agradece o Prof. Titular Andre Ramos,
novo mcmbro da Congregagao, representando os Professorcs Titularcs do Largo Sio Francisco.
Diz que if pediu coda a sua colaboragao durante esse perfodo do mandato e, posterionnente,

que possum realizar muitos seminaries, eventos, congressos juntos ou com os professores do

seu grupo. Infos'ma que o Prof. Andre substituia Profs. Titular Giselda. Outra substituigao para

o futuro 6 o Prof. Titular Pedro Dallari que serf o substituto do Prof. Titular Amfncio.
Inclusive, hi nomeagio do Pt'ofessor Pedro Dallari para substituir o Prof. Amincio.
Provavelmente, esse 6 a 61tima teuniio da Congregagio a que o Prof. Amfncio comparece.
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Agradece a colaboragao e diz que, apesar de nio ser mats membro da Congregagao num futuro

pt6ximo, a Casa estari sempre aberta. Soube que o Prof. Amincio tem grander amigos em
Ribeirio que, entao, considerasse, por favor, a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto como
tamb6m a sua Casa. Agradece a presenga do Prof. Titular Nelson Mannrich e informs que
continuar4 conosco por mais um mandate por tef sido reconduzido, junto com a nomeagio do

Professor Pedro Dallari, e vai continual colaborando com o progtesso e a evolugao dessa

Escola de Direito. Diz que Ihe pediram para anunciar o pedido, catalogado, de ren6ncia da
Representagio da Categoria de Professor Doutor )unto a esse Congregag:io, da Profcssora Dr.
Cristina Godoy. Comenta que nio poderia ser diferente, porque ela foi eleita Chefs de
Departamento e coma Chefs de Departamento nio poderia ocupar dubs cadeiras

concomitantemente. Diz que inverteu os comunicados, pois a doagao do Prof. Umberto Cclli
Junior estava escrita em 61timo lugar e foia primeiro a ser anunciado. Tamb6m gostaria de
agradecer aquia presenga do Prof. Titular Ignacio Poveda, que colaborou inlensamente para

que esse Escola se tornasse uma realidade. Diz que Ihe chamaram a atengio, porque tinha a
difTcil tarefa que Ihe foi outorgada, porque esb sucedendo relevantes petsonalidades do mundo
jurfdico: Poof. Poveda e o Prof. Cello. Diz que, na realidade, tinha esquecido e, agora, se

penitencia. Diz que o primeiro Diretot ' dcsta Casa foio Prof. Junqueira e, em mem6ria, gostaria

de homenagear sua 6igura, a quem efetivamente devem a possibilidade de, hole, estarem todQS

reunidos aqui em Congregagao. Cite alguns eventos que sio realizados entre uma Congregagao

e outra: ]] Seminirio de Direito Econ8mico; Simp6sio ]nternaciona] da Comissio de Pesquisa,

que contou com a presenga de Dominic Brodowski da Universidade de Fxa//&4w/4 / lIZa/%ilU

G/uaP: Novas Areas de Direito; Simp6sio de Direito M6dico; e, por nim, o Simp6sio
Intel-nacional de Iniciag:io Ciendfica da USP, a segundo etapa. Nessa etapa s5o indicados por

casa Faculdadc scis alunos pain participarcm com aprescntagao dc trabalhos cientfRicos. Essc

evento aconteceu no Centro dc Difusio Intel:nacional do Ca/z@//i USP - Butanti. Em seguida

informs quc a Profs. Massa justificou sua aus6ncia. Ela esb )unto a Capcs participando de uma
Cotnissio de Reavaliagio em termos de recursos e reapreciagio das notes dadas no campo de

p6s-gtaduagio, nas areas rclacionadas iEconomia c Administragio. Ela foi convocada pda

Capes, por isso, jusdficada Rica a aus6ncia da Profs. Mafia. Diz que, agora, tem utna etapa que

gostaria de apressar, que sio as cleig6cs. Tnforma que as c6dulas serif distribufdas c vio collier

os votos. Nomeia doin professores para acompanharem os rrabalhos: Prof. Nelson Mannrich c

Prof. Dr. Andre Ramos Tavarcs . Comunica quc a proclamagao scri rcalizada no fim c caso hajj
einpate segutlrio os crit6rios para desempatar. Esclarece que a Comissio ptoclama os resultados

c a Congrcgagao homo]oga. Dcpois da proc]amagio dos rcsu]tados t6m os rccursos. O ]3111f:

D!: Andre Ramon T4varQ$ diz que ele e o Prof. Nelson l\4annrich fizeram a confcr6ncia.

Informs que somente na primeira eleigao nio sio utilizados os crit6rios de desempate. Seguc
com a proclamagao dos resultados. 3 - Eleig6es para Presidentes e Vice-Presidentes das
Comiss6es Estatutirias: 3.1 - Comiss5o de Graduagao. Chapas inscritas, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente: I ') Prof. Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho e Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua; 2') Prof. Dr. Alessandro
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H.irate e Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertran Mufioz. A I ' clara, composta pecos Prof.
Dr. Nunn h/manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira

Ponzilacqua, obteve I I (onze) votos; a 2' chaps, composta pelos Prof. Dr. Alessandro Hirata e

Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertran Mufioz, obteve 9 (novo) votos. A Congregagao, por
maioria (once votos dos vinte membros presented) elege para Presidente e Vice-
Presidente da Comiss5o de Graduagio, respectivamente, os Profs: Drs. Nuno Manuel
Moraadinho dos Santos Coelho e Mircio Henriquq.P€!gir a PQnzilacana. 3.2 - Conissgo

dg.E6$=:Graf!!!asia. Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente: I ')
Prof. Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca; 2') Prof. Dr. Mircio
Henrique Pereira Ponzilacqua e Prof. I)r. Thiago Mart ara de Matos; 3') Prof. Dr.
Gustavo Saad Diniz e Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. A I ' chapa, composta pelos Prof.
Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca, obteve lO (dez) votos; a 2' chaps,

composta pelof Prof. Dr. Marcia Henrique Pereira Ponzilacqua e Prof. Dr. Thiago A'carrara de

Nlatos, nio recebeu votos; a 3' chaps, composta polos Prof. Dr. Gustavo Said Diniz e Prof. Dr.

Gustavo Assad Ferreira, recebeu lO (dez) votos. Havendo empate entre as I ' e 3' chapas,

s5o utilizados os crit6rios de desempate. Ocorrendo ainda empate nos dots primeiros
crit&rios de desempate, no terceiro, "por tempo de servigo na Universidade de Sio
Paulo". sio eleitos os Prof. Dr. Rubens Becak e Profs, Dr4: Maria.Henlilia.Fonseca
!4ra Presidente e Vice-Presidente. respectivamente. da Comissio de P6s-Graduacio.

3.3 - Comiss5o de Pesquisa. Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente: I ') Prof. Dr. Thiago Matrara de Matos e Prof. Dr. Umberto Cello

Junior; 2') Profs. I)ra. Cintia Rosa Pereira de Lima e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira
Rodriguez. A I ' chapa, composta polos Prof. Dr. Thiago Nfarrara de Matos e Prof. Dr.
Umberto Cello Junior, obtevc lO (dcz) votes; a 2' chapa, composta Profs. Dra. Cfntia Rosa
Pereira de lima e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, obteve lO (de2) voEos. Pelos
crit&rios de desempate, no segundo crit6rio, o Vice-Presidents no caso o Prof. Umberto
Cello Junior homo Professor Titular vence a ptimeira chapa. Sio eleitos, Presidente e
Vice-Presidente da Comissio de Pesquisa. resoectivament€, os Prof. Dr. Thiago
Marrara de Matos e Prof. Dr. Umberto Cello Tudor. 3.4 - Comissio de Culture e
Extensio Universititia. Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente: I ') Profa. Dra. Fabiana Cristina Severie Prof. Dr. Mircio Henrique
Pereira Ponzilacqua; 2') Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca e Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho; 3') Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira e Prof. I)r. Claudio
do Prado Amaral. A I ' chaps, composta polos Profs. Dra. Fabiana Cristina Scveric Prof. Dr.
Nlircio Henrique Pereira Ponzilacqua, obteve lO (de2) votos; a 2' chapa, composta pelos Profs.

Dra. Maria Hemilia Fonseca e Prof. Dr. Nano Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, nio
recebeu votos; a 3' chapa, composer pelts Prof. Dr. Gustavo Assert Ferreira e Prof. Dr. Claudio

do Prado Amaral, recebeu lO (dez) votos. Hlavendo empate entry as I ' e 3' chapas, s5o
utilizados os crit6rios de desempate. No terceiro crit6rio de desempate, por tempo de
servigo na Universidade de S5o Paulo, sgo eleitos Presidente e Vice-Presidente da
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Assed Ferreira e Prof. Dr. Claudio do Prado Amal al. A Senhdra Diretora ''abriu '' um

perfodo de dez minutos para recursos. A Prof. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima questions
onde consta no cdital que a titulagio dos suplentes seri considerada e segue at6 a mesa para
conHirnlar a informagio. Nio havendo recutsos, a SS!!!!gfa..!)!rflQra agradece os Profs. Andre
Ramos Tavares e Nelson Manntich e confirms os resultados das eleig6es com os names dos
novos Presidentes e Vice-Presidentes das Comiss6es Estatutirias. A Congregagao be!!!!!!ega
os resultados das eleig6es para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, das
Comiss6es Estatutarias, a saber: ComissaQ dQ Grodu4wiQ - Prof. Dr. Nuno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dt. Mircio Hlenrique Pereira Ponzijacqua;
Comissio de P6s-(;radll498Q - Prof. Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Maria Hlemilia
Fonseca; Comiss5o de Pesquisa - Prof. Dr. Thiago Matrara de Matos e Prof. Dr.
Umberto CeM Junior; Comissio de Culture e Extensio Universitalj4 - Prof. Dr. Gustavo
Assed Ferreira e Prof. Dr. C]audio do Prado Amata]. 4 - Eleigfies para Membros das
seguintes Comiss6es Estatutfrias: 4.1 - Comissio de Graduacio: I Membro Titular e I
Membro Suplente. A Sf!!heck.l!)i!£112ra informs que a Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de
Lima manifcstou intetesse para ocupar este cargo de membro titular da Comissio dc
Graduagao. Nio hi manifestagao de interesse quanto a suplente. Pergunta se algum membro
tem interesse. Nio havcndo manifestag6es, solicitou a Profs. Cintia para fazed uma indicagao. A

Profa. Dra (:intia Ros4J?€!$1j!& de !::ilya indict a Profs. Dra. Eliana Franco Name para sua
suplente. A Sf!!1leCa...Direlera esclarece que a ptimeira eleigio, entao, seri essa. 4.2 -

Comissio de Pesquisa: I Membro Titular e I Membro Suplente. A Senhora Diretora
comunica que manifestou interesse para membro titular da Coinissio de Pesquisa o Prof. Dr.
Victor Gabriel de Olivcira Rodriguez c o Prof. Dr. Alcssandro Hirata como membro suplcnte.
Petgunta se hi mMs algu6m que queira se candidatar. Nio havendo manifestagfies, informs quc

a chaps pcrmanccc casa. 4.3 - Comissio de Cultura e Extensio Universitiria: I Membro
Titular e I Membro Suplente. A Sc!!!!Qia.l!)ilClefa comunica que a Profs. Dra. Eliana
Franco Ncmc manifcstou intcrcssc para mcmbro titular da Comissio de Cultul'a c Extensio.
Petgunta se algu6m tem interesse como suplenre. Comunica que o Prof. Dr. Guilhenne Adolho

dos Santos Mendes manifcstou interessc para suplcntc. Informs que fabio as tr6s clcig6cs e,
neste momento, sio distdbuidas as c6dulas. Finalizada a contagem dos votos, a proclamagio

dos resultados. A Congregagao elege para membros titular e suplente, respectivamente,
da Comissio de Graduac5o: a Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima com doze votos e

a Profs. Dra. Eliana Franco Neme com dez votes, sendo que oito votos sio em bianco;
da Comissgo de ]3esquisa: o Prof. Dt. Victor Gabriel de Oliveira RodHguez com
quatorze votes e o Prof. Dr. Alessandro Hirata com onze votos, sendo que sein votos sio
em bianco: da Comissio de Cultura e Extensio Universitfria: a Profs. Dra. Eliana
Franco Neme com doze votos e o Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes com

doze votos, sendo que oito votes sio em bianco. 5 - Palavra aos Senhores Presidentes de
Comiss6es: - Graduagao; - P6s-Graduagao; - Pesquisa; - Culture e Extensio
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Universitaria; - Relag6es Internacionais. Nico houve. 6 - Palavra aos Senhores Membros.
O Prof Dr: Nelson Mannrich diz que 6 uma alegria estar aquia frente da Senhora Presidente,

nessa primeira sessio sobre a Diretoria. Deseja a Senhora Diretora muitas felicidades, diz que a

conhece ha muitos anon, trabalhatatn juntos no Nlackenzie e, posteriormente, no Largo de Sio

Francisco. I)iz que acompanha o trabalho da Senhora Diretora ha muito tempo, a sua
dedicagio, a sua seriedade. Entao, ficou muito feliz de saber que aceitou esse cargo, concorreu e
foi eleita. Deseja que tenha &xito cm sua gestao. Tcm certeza que todos aqui estio dispostos a
colaborarem, porque o que queretn nio 6 s6 o exits de sua gestao, e sim, ao lido disso, esse
Casa continue crescendo coma desde o comego, desde os ideals que sio plantados aqua. Saba
que esb armada com essen ideais e que des servo mantidos, porque esse 6 a formula do sucesso.

faso contririo, se nio tiver em vista o interesse da USP, n:io valerie a pena. Diz que sabe que a

Senhora Diretora nio esb aqui para faber carrara, para nada a16m de servir. Coma sempre fez,
continuarf fazendo. A $C!!1lefa.DiiC]Qfa agradece as pa]avras do Prof. Mannrich. O ])!iQLDL
y!!!!zfflQ..fslli..Jl41111u diz que 6 a primeira vez com a palavra depois de ter terminado o seu
mandato e, nio podia ser diferente, quer cumprimentar a Senhora Diretora. Diz que como la
fez anteriormente, quer desejar-the muito sucesso a frente dessa Faculdade. Diz que tem certeza

disso, conhece a sua capacidade. Coloca-se, como la se colocou, a sua disposigio para aludar a

Senhora Diretora e ajudar a Profs. Mafia que, infelizmente, hole nio p8de ester presence. Ache
que a Profs. Monica coma Diretora e a Profs. Nlaisa como Vice-Diretora t&m plenas condig6es
de realizar um grande trabalho pda Faculdade. Diz que gostaria, tamb6m, de saudar os novos e

os reconduzidos membros da Congregagio, bem como desejar boas vindas aos Representantes

da Categoria de Professores Doutores. Registry sous agradccimentos ao Prof. Amincio e, ao
Prof. Lino, que, tamb6m, participou da Congregagao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
yClaSCe diz que gostaria dc somar as congratulag6cs ao Prof. Nelson Mannrich e ao Prof.
Umberto Cellijunior, bem como saudar nova Diretoria da Faculdade, a Profs. Monica Herman
Salem Caggtano c a Profs. Nlaisa Souza Ribeiro, quc com sous trabalhos c subs experi8ncias
contribuirio para a exce18ncia dessa Faculdade, trilhando peso caminho da seriedade acad6tnica,

polo "cspfrito p6blico" que a pautou dcsdc o scu inicio. Esclarccc, apcnas para nio havcr
d6vida para o futuro, que em relax:io aos Professores Titulares que fazem parte da
Congrcgagao, quc nio sc grata dc uma rcprcscntagio da Faculdadc dc Dircito do Largo dc Sio
Francisco. Peso Estatuto e polo Regimento Gerd, enquanto Unidade nova, como 6 o caso da
Faculdadc de Direito de Ribeirio Prcto, isso 6 normal quc sega assim. Nio tem kinda um
ni3tnero minimo de cinco Professores Titulares. Entao, o Reitor nomeia Professores Titulares

papa integrar a Congrcgagao da Unidadc cm qucstao. Diz quc tanto isso nio 6 vcrdade, quc tem
o Prof. Amfncio que nio 6 da Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco, porque esse
crit6rio nio existe. E o Prof. lino, que o Prof. Cell mencionou, que era da Faculdade de
Filosofla de Ribeirio Proto. Entao, na vetdade, sio Professores Titulares da Universidade de

Sao Paulo que por designagao do Reitor integram a Congregagao da Unidade que for, quando
ipso se faz necessario, para contempjar o n6mero minima estatutfrio e regimental. Comenta que
o Prof. Pedro Dallari la fez parte da Congregagao, quando ela Diretor desta Escola, e prestou
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sempre um excelente servigo pda sua compet6ncia, seu trabalho .e seu conhecimento do

funcionamento da Universidade, assam como o Prof. Amincio. Agradece a todos os

Professores Titulares pda dedicagio e por estarem sempre presentes nas reunites mensais da

Congregagao para aludar esse Unidade a trilhar o seu caminho de sucesso. O ]:!!!L l!)L

Amincio large Silva dunes de Oliveira agradece pda oportunidade da sua participagio na
Congregagao e diz que aprendeu muito aqui. Deseja boa forte a nova Diregao e que csti muito
felix com esse eleigao. Deseja boa sorte a toda Faculdade de Direito de Ribeirio Preto. Diz que
Ricou feliz com a volta do Prof. Pedro Dallari na Congtegagao, que ele contribuiri muito com a
Unidade, pdas raz6es que o Prof. Poveda la mencionou. Agradece ao Prof. Cello pda
oportunidade. O Prof. Dr:RXljl€11gB€S4k diz quc quer se juntar a t6dos is saudag6es a nova

Diregao da Unidade e que ipso la foi feito de sua parte pessoalmente. Agradece as novak
Representag6es. Agradece em especial aqueles que deixam a Representagao e parabeniza os

novos membros e os membros reconduzidos. Agradece o Prof. Amancio, o Prof. Jose Lino,

hole nio este presence, mas que tamb6m os ajudou muito. Agradece o Prof. iX'lannrich, sempre
presence. Deseja boas vindas ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavares . Agradece ao Prof. Umberto

Cellijunior. Agradece a presenga do Secretfrio Gerd, Prof. Dr. Ignacio Nlaria Poveda Velasco,
sempre aqua, somando. Ache que judo ipso tem que ser dino para constar em Ata, realmente.
Agradece a votagio que obteve na Comissio de P6s-Graduagio. Diz para esperarem de sua

parte e, com certeza das ouuas Comiss6es, pensa que seri da mesma nlaneira, RepresentaQ6cs

ativas, que realmente somem ao que a Faculdade dove ser. Cumpritnenta os que forum eleitos e

os quc disputaram, pols 6 assam que o ambience democritico dove ser. Agradece sempre a
Representagiu Discente e Funcional, nio poderia deixar de faze 1o. Deseja bom trabalho a

todos. A Servidora I)angela Verissimo Gomes diz que gostaria de deixar os votos, que
fizcram nas clcig6es das Comiss6cs, abcrtos, pois foi rcspcitando a maioria dos votes que
obtiveram com a pesquisa entre os scwidores aqui da Faculdade. Diz que foi um processo
bastante democritico. Declare quc os votes da Reprcscntagio dos Scrvidorcs T6cnicos c
Adminisrrativos forum respeitando a maiotia dos votos: Comissio de Graduagio Chapel,
Prof. Nuno c Prof. Nlircio; Comissio dc P6s-Graduagio: Chaps 3 -- Prof. Gustavo Diniz c
Prof. Gustavo Asked; Comissiio de Pesquisa -- Chaps ] Prof. Nlarrara e Prof. Cello; Comissio

dc Culture c Extensio Univcrsitiria - Profs. Fabiana c Prof. Mfrcio. Diz que 6 somcntc para
deixar tegistrado, pols foi um processo bastante democtidco. A Sf!!!!QCa..!)1lelefa esclatece

que, na verdade, 6 um voto a dcscoberto c o voto 6 sigiloso. Gostaria quc isso fossc rcgistrado

tamb6m. O Prof. Dr. Andre Ramps T !$$ deseja sucesso na gestao da nova Diretoria,
agradccc a oportunidadc c cspcra contribuir com a Faculdadc. O Ac. Yan Bogado Funck

ilustra que os discentes tamb6m votaram por meio dc proccsso democrftico que foi realizado
por um debate no Centro AcadEmico, com apresentagao c discussio das cartas/programas quc
forum feitas polos docentes. Foi um ample debate sabre o futuro e o que cspcratn para a

Faculdade. Declare os votos realizados pda Rcpresentagao Discente. Declare quc votaram:
Comissio de Graduagio -- Chapel, Prof. Nunn e Prof. Nlircio; Comiss:io de P6s-Graduagao:

Chaps [ -- Prof. Begak e Profs. Maria Hemi]ia; Comissio de Pesquisa -- Chaps ] -- Prof. Marrara
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e Prof. Cello; Comissio de Cultura e Extensio Universitiria - Profs. Fabiana e Prof. Nlircio. O
Prof ', Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco esclarece que, embora a votagao sein secreta, alias,

depois de uma reforms relativamente recente do Estatuto da Universidade, esse tipo de eleigao

6 a Qnica que permanece secrete. Outras votag6es que antigamente elam secretes deixaram de
ser. Contudo, o voto secreto existe em favor do eleitor. Portanto, no caso espec{6lco daqueles

membros da Congtegagao, Representantes de Categories, des de cato representam uma

catcgoria, e se caso, homo fez a Servidora Daniela e do Acad6mico Yan, quiserem, at6 em
respeito e atengao aqueles que os representam, t6m pleno diretto de revelatetn o seu vote.
Porque o que des nio estio 6 obrigados, constrangidos. E, sim, 6 at6 uma atitude democratica,
porque mostra colno des representam os sous representados. Lembrando que na composigao
da Congtegagao, esse 6 uma situag:io que se estende a diferentes outros membros que estio aqui

nesse Co[egiado na condit:io de Reprcscntantes de Representados. A Sf!!!!efa..])!!e!!!fa
esclarece que os votos a descoberto, 6 um veto, na verdade, de prestar contas. Assim, nio
haveria necessidade do Regiments mantel o sigilo. Diz que se o sigilo esb mantido, 6: 1)
garantia do eleitor e 2) garantia da lisura. Garantia n:io s6 do eleitor, mas da lisura da consulta

eleitoral. Diz que esse dpo de voto a descoberto 6 muito cridcado da doutrina eleitoral.

Extremamente criticado. E o voto do comego dos sistemas eleitorais, do sistema de estudos das

eleig6es. E um veto vinculado. Primeira natureza lurfdica do mandate eletivo. Absolutamente
ignorada hole em dia. A Plp&! P'a: Eliana Franco Neme diz que ''abrir os votos" numa
Congregagao desse tamanho, se mats pessuas abrirem sous votes, idendhcario os daqueles quc

n:io querem ter deus votos identiflcados. Esse 6 uma garantia que precise ser cuidada, nio
apenas polo scu interesse pessoal, mas em relagao ao interesse do Colegiado. ll - ORI)EM DO
DIA. 1 - REFEREN'DAR: 1.1 - PROCESSO: 2009.1.152.89.7 - C.AMILO ZUFELATO.

Pedido de recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho -
CERT, apresentado pelo interessado. Curricula Lattes:

hun://lattes.cnpq:for/3975939347414439 Aprovado ad 7 ipm d7fa7 do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 15/09/2017, fls. 138, com base no
parcccr favorivel da relatora, Profs. Dra. Cintia Rosa Pcreira dc lima, cm 14/09/2017, fls.137.

Aprovado ad /t@/r//dw/w da Congregagio em ll/l0/2017, fls. 139-verso, com base no parecer
da rclatora, Profs. Dra. b'lada Paula Costa Bcrtran Mufioz, opinando favoravclmcnte ao pcdido
do interessado, em 27/09/2017, fls. 139. O Ac-Yan Bogado Funk questions se no parecer
do recrcdcnciamcnto do Prof. Camilo nio dcveria frazer a quantidadc dc aulas ministradas c sc
ipso nio setia um crit6rio solicitado pda CERT. Diz que o parecer baseia-se apenas no
Curricula Lattcs aprcscntado pclo doccntc. A Plpf4: Cjnli4 RQs4 Pereira de lima csclarccc

que n parecer foi baseado no Currlculo Lattes, pols foio 6nicn documento que o docents
luntou. Diz que a CERT, inclusive no 61timo credenciamento, destacou a necessidade de

elencar as atividades que sio desempenhadas no periods do credenciamento. Diz que falou

com o Prof. Camilo que nio tinha apresentado isso e que, entao, s6 poderia dar o parecer com

base no Currrculo Lattes. Diz que nio cube ao relator fazed esse levantamento, cape ao
interessado, palo pr6prio parecer da CERT. Informa que homo o Prof. Camino nio o fez,
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baseou o parecer no Curriculo Lattes. Colocado em votagao, a Congregagao referenda, por
maioria dos votos (dezoito favoriveis e dual absteng6es), o despacho da Senhora

Diretora, is fls. 139-verso, que aprovou, com base no parecer da Profa. Dra. Maria Paula
Costa Bertran Mufioz, o pedido de recredenciamento junta a Comissio Especial de
Regimes de Trabalho - CERT, apresentado pelo Prof. Dr. Camilo Zufelato. Ausentou-se
da sale o Prof. Dr. Nelson Mannrich. 1.2 - PROCESSO: 2015.1.29.89.7 - LARA PEREIRA

RIBEIRO. Pedido de recredenciamento junto a Comiss5o Especial de Regimes de
Trabalho - CERT, apresentado pda interessada. - Currfculo Lattes:

htto://lattes.cnpq-for/3582646025099690 - Aprovado ad / #?/?//dz/m do Conselho do

Departamento de Diteito Privado e de Processo Civil em 04/09/2017, fls. 43, com base no
parecer favorive[ do re]ator, Prof. Dr. Pau]o Eduardo A]ves da Silva, em 0] /09/2017, f]s. 42.

Aprovado ad/ 4P/ //daw da Congregagao em ] ]/]0/20]7, fls. 45-verso, com base no parecer do
relator, Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, opinando favoravelmente ao pedido da
inreressada, em 27/09/2017, fls.45. Nio havendo manifestag6es, em votagao, a
Congregagao referenda, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), o
despacho da Senhora Diretota, is fls. 45-verso, que aprovou o pedido de
recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho - CERT,
apresentado pda Profs. Dra. lara Pereira Ribeiro, com base no parecer do relator, Prof.
Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. 2 - HOMOLOGAR: 2.1 - PROCESSO;
2016.1.603.89.6 - FACULDA])E DE DIREITO ])E RIBEIRAO PRETO. Homologar os
representantes titulares e suplentes que comporao a Comiss5o Coordenadora de Curso,
em atendimento a Resolugao CoG N ' 5500 de 13/01/2009. Lists dos representantes

titulares e suplentes, encaminhada pda Comissio de Graduagio em 21/09/2017, conforme fls.
31 : Represcntacio CG: Prof. Dr. Caio Gracco Pinhciro Dias -- Titular e Prof. Dr. Nuno Manuel

h'lorgadinho dos Santos Coelho -- Suplente; !!flZTCSe!!!afar..BLIP: Prof. Dr. Cl;audio do Prado
Amaral -- Titular e Prof. Dr. Scbastiio Sergio da Si]veit'a -- Sup]ente; !!Cpfe$C!!!aSil2..]l)!!B: Profs.

Dta. Maria Paula Costa Bertran Mufioz -- Titular e Prof. Dr. Alessandro Hirata -- Suplente;
Reoresentacio DPP: Profs Dra. Cintia Rosa Pereira dc Lima -- Titular e Profs Dra. Flavin

Trentini -- Suplente; RepreselUacao Discente: Maria Eduardo Alencar Hidalgo -- Titular c

lzabclla Cristina de Oliveira Borges -- Suplcntc; Joao Baptiste Ajves Boccalctto -- Titular c Lucas

Lopes de Freitas da Silva -- Suplente. Colocado em votagao, a Congregagao, homologa, por
unanimidade, os representantes titulates e suplentes que comporao a Comissio
Coordenadora de Curso, em atendimento a Resolugao CoG N ' 5500 de 13/01/2009.
Lista dos representantes titulares e suplentes, encaminhada pda Comissio de
Graduagao em 21/09/2017, conforme fls. 31: IBfpffsf!!!asia..fG:: Prof. Dr. Caio Gracco
Pinheiro Dias - Titular e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho --
Suplente; B€1zlfss!!!aSi11.111DE: Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral -- Titular e Prof. Dr.
Sebastiio Sergio da Silveira -- Suplente; Rentesentac5o DFB: Profa Dra. Maria Paula
Costa Bertran Mufioz -- Titular e Prof. Dr. Alessandro Hirata -- Suplente; Rsprf$f!!!afar
DPP: Profs Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima -- Titular e Profs Dra. Flavia Trentini --
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Suplente; Representagao Discente: Maria Eduarda Alencar Hlidalgo -- Titular e lzabella
Cristina de Oliveira Borges -- Suplente; Joao Baptista Alves Boccaletto -- Titular e Lucas
Lopes de Freitas da Silva - Suplente. Retira-se da bala, neste momento, o Prof. Dr. Victor
Gabriel de Oliveira Rodriguez. 3 - RELATORIO BIENAL DE ATIVIDADES
DOCEN'TES: 3.1 - PROCESSO: 2015.1.388.89.7 - VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA
RODRIGUEZ. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, reference ao periodo de 2015 a
2017, apresentado pelo interessado. - Aprovado aZ /€#e/?#dwp7 do Conselho do Departamento
de Direito Pdblico em 04/10/2017, fls. 422, com base no parecer favorivel do relator, Prof. Dr.
Benedito Cerezzo Pereira Filho em 02/10/2017, fls. 421. - Parecer do relator pda Congregagao,

Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso, opinando favoravelmente a aprovagao do relat6rio
apresentado pelo interessado, em 25/10/2017, fls. 424-425. Em votagao) a Congregagao,

aprovou, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), o Relat6rio Bienal de
Atividades Docentes, refcrente ao periodo de 2015 a 2017, apresentado pele interessado,
com base no parecer do Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. Neste momento, sai da sale o

Prof. Dr. Rubens Begak. 4 - ATIVIDADES SIMULTANEAS: 4.1 - PROCESSO:
2011.1.533.89.3 - CAMILO ZUFELATO. Solicitagao de autorizagao para o exercicio de
atividade simultanea, emiss5o de parecer jurldico, apresentada pelo interessado.
Aprovado pele Chefs do Departamento de Direito Privado e Processo Civil em 25/10/2017,
fls. 227. - Parecer do relator pda Congregag:io, Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando

favoravelmente ao pedido do interessado, cm 31/10/2017, fls. 230. Em votagao, a
Congregagao aprovou, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), a
solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, emissio de parecer
jutidico, apresentada pelo interessado, com base no parecer do Prof. Dr. Alessandro
Hirata. 4.2 - PROCESSO: 2016.1.602.89.0 - THlIAGO M.ARRARA DE MATOS.

Solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, realizagao de
consultoria acad6mica, apresentada pelo intefessado. Aprovado pclo Chafe do
Departamento de Direito P6blico em 04/10/2017, fls. 19. - Parecer da relatora pda
Congrcgagio, Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertram Mufioz, opinando favoravelmcnte ao

pedido do interessado, em 19/10/2017, f]s. 21. O Prof: Dr: Victor Gabriel de Olivljlg
[B!!d!!gl4SZ qucstiona sobre a necessidade de fazcr a consu]toria acad6mica. O ]3111&.1111

G!!Slays.ASSad pede vistas do processo. Questions se 6 uma quesrio formal, se precise passer
pda Congrega#ao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda diz que, salvo cngano, o que cstabelccc

na CERT, cano o caste passe pelo Deparcamento nio necessity passer pda Congregagao,

atividadcs pontuais. Em votagao, a Congregagao aprovou, por unanimidade dos presentes
(dezenove membros), a solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade
simultanea, realizagao de consultoria acad6mica, apresentada peso interessado, com
base no parecer da Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertran Mufioz. A AC-.!:afiSaa
Bcsc!!!zza..fleas pede vistas do processo, sendo concedidas. O Prof. Dr. Umberto Cell
ll!!!!er diz que o pedido de vistas 6 um direito, portanto, nio vai contests-lo, mas gostaria de
deixar seu depoimento em favor dessa solicitagao feita polo Prof. Dr. Marrara para o exercicio
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dc atividade simultfnea. Diz quc saba que foi frito com todd a transpar6ncia, obedeceu coda a
tramitagao necessatia, inclusive para prestar esse consultoria acad6mica, salvo engano de sua
parte, pda Fundagao. Gostaria de deixar registrado isso. O Prof. Dt. Victor Gabriel de
Qli)fella...BQdflg!!SZ diz que nio foi ele qucm pcdiu vista, contudo questions quanto a
necessidade, se o professor if este credenciado pda CERT, de fazed constantemente esse tipo

de pedido, la quc ele tem subs horns difrias. Diz que nio tinha visio ipso passat ' pda
Congregagao e se dodo professor fizer quando fizer atividade simultanea, coda uma. Questionou

qual o criterio que ele tem para faber esse pedido, pols ache que seriatn vfrios que nio estio
vindo para a Congregagao. Diz que 6 apenas uma d6vida. Em sua opiniio, o credenciamento da
CERT la setia o sunlciente, porque na vida dinimica que tem hole serif absolutat-dente inviivel,
fora a morosidade. Diz com dodo respeito ao pedido de vistas que vai acontecer, ache que esb

instaurando uma burocracia que, simplesmente, inviabiliza. Diz que isso comega com o pedido
do pr6prio Prof. Thiago Marrara que, com todo respesito, gosta de cumprir muito a risca e, is
vezes, esb preludicando ele pr6prio. Diz que nio esb falando do pedido de vistas, mas o
proprio pedido do Prof. Nlarrara Ihe parece exagerado. O Prof. Dr. I.Jmberto Celli Junior diz
que s6 corrobora aquino que disse, que 6 a prcocupagao com a transpar8ncia. Diz que, talvez,
nem ptecisasse, mas faz isso coma uma complementagio, o que comprova a honestidade, a
transpar6ncia. O Prof. Dr, Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez pede desculpas e diz que
nio esb colocando em d6vida, muito peso contrfrio. S6 ache que se entrarem hesse Lipo de
discussao, a{ aparece direito ivista, porque se tem parecer tem direito a ani]ise. ]sso vai
inviabilizar o pr6prio escopo do credenciamento da CERT. A nio ser que scja um cano muito

exagerado. Questions o que seri analisado, se quanto dinheiro vai ganhar. Nio tem nenhum
crit6rio. O Prof. Dr: G $! VQ A$$pd F !! il4 diz que, apenas para corrobot-ar o que disse o
Prof. Victor, dcvem saber se esse tipo dc pedido devc passat pda Congregagio. Acha quc a
instrugao do pedido de vistas, talvez, sein nesse sentido, de obscrvat sc esse dpo de

proccdimcnto. Porquc dcpois dc homologado pda Casa, crib um precedence. Concorde com o
pedido de vistas, sobretudo, peso aspecto forma], que 6 a preocupagio discenEe. O ]:f!!E.111L
Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, salvo cngano, csti cscrito na normativa da
Universidade que a autorizagao para o exercfcio de atividade simultanea, a autorizagao gen6tica

passe pda aprovagao da Congrcgagao, a CERT apiova c, cntao, o doccnte ganga uma

autorizagiio gen6rica. Cano a caso, o docente solicits ao departamento e basra a aprovag:io do

departamento para que esse atividade scja realizada ''embaixo do guarda chula '' autorizado pda

CERT. Por isso, ache que esses dois casos que vieram aqui, nico babe o porqu6, t6m que checar.

Coma la dissc, salvo engano, esse 6 a regra. Nio tcm o porquf cstar aqui na Congregagao.

Forain as atividade autorizadas no departamento, silo as atividades pontuais e isso 6 suficiente.
A Ss!!!!!!ra..]!)ile!!!fa diz que la 6 tradigao da casa. O Prof. Dr. ignacio Maria Poveda
ySlaSCe diz que nio tem a tradigao da Casa contra is regras da Universidade. Diz que pods
garantir, pois la esb na Faculdade e na Universidade hi bastante tempo. A Senhora Diretora
diz que o cato de ester aqua na Congregagao nio nulifica o caso. O Prof D!:ignacio Maria
Pevfda..lyflasce diz que a regra da Universidade 6 clara, devem checat..Pode estat enganado,
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mas a regra da Universidade 6 clara. Tendo autorizagao gen6rica da CERT,cano a casa 6 o

departamento o que autoriza e pronto. ]sso que 6 a regra da Universidade, devem checar. Pods
estar enganado, mas ache que nio. A SC!!!!ela..!)!celera diz para checarem la. Titam de paula.

Pede para buscar o Regilnento pain verificatem o que deve passer pda Congregagio. Porque se

a 61tima palavra nio 6 da Congregagao, 6 uma burocracia a menos. Por evidente que 6 muito
melhor. Pede autorizagao ao Colegiado para apreciagio por sistema de bloch os itens 5.1 e 5.2,

sends autorizada. 5 - CRIAgAO DE DISCIPLINAS: 5.1 - PROCESSO: 2016.1.410.89.3 -
DEPARTAMENTO DE DljiEITO PUBLICO. Criagio da disciplina optativa/eletiva:
''Estado, Poder, Direito e Ideologia: uma visio a partir do cinema", proposta polo Prof.
Dr. Rubens Begak. - Aprovada ad /l@/r#da,w do Conselho do Departamento de Direito

P6blico en] 18/07/2016, fls. 6, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr. Victor
Gabriel dc Oliveira Rodriguez, cm 14/07/2016, fls. 5. - Aprovada pda Comissio de Graduagao
em 28/04/2017, fls. 7. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cfntia Rosa Pereira

de lima, opinando favoravelmente iproposta apresentada polo Prof. Dr. Rubens Begak, com

ressalva, em 14./09/2017, fls. 9-1 1. 5.2 - PROCESSO: 2016.1.327.89.9 - DEPART.AMENTO
DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Criagao da disciplina
optativa/eletiva: "Agroneg6cio: titulos de cr6dito, seguro agrlcola e securitizagao de

recebiveis'' (Agr obusiness: negotiable instruments, agricultural insurance and
securization), proposta pelo Prof. Dr. Rog6rio Ajessandre de Oliveira Castro. - Aprovada
polo Consclho do Departamento de Dircito Privado c de Processo Civil em 03/05, fls. 6, e cm

07/06/2016, fls. 1 1. - Aprovada pda Comissio de Graduagfio em 28/04/2017, fls. 12. Parecer
do relator pda Congregagao, Prof. [)r. Gustave Assad Ferreira, opinando favoravc]mente a

proposta apresenrada pelo Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro, em 19/09/2017,
f[s. ]4. Votados em b]oco, os itens 5.1 e 5.2 criagao das discip]inas optativas/e]etivas:
''Estado, Poder, Direito e Ideologia: uma visio a partir do cinema", proposta pelo Prof.
Dr. Rubens Begak e ''-Agroneg6cio: titulos de cr6dito, seguro agricole e securitizagao de
recebiveis'', proposta pelo Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro sfo
aprovadas por unanimidade pena Congregagio, com base nos pareceres da Profa. Dra.
Cintia Rosa Pereira de Lima e Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, respectivamente. 6 -
REVISTA DIGIT.AL DE DIREITO TRIBUTARIO: 6.1 - PROCESSO: 2017.1.239.89.3 -
DEPARTAMENTO DE DIREITO P©BLICO. Reconhecimento institucional da

Revista Digital de Direito Tributfrio - RI)DT/USP. Projeto elaborado pele Prof. Dr.
GuUherme Adolfo dos Santos Mendes. - Aprovado pelo Conselho do Departamento de
Direito P6b[ico cm ]4/06/2017, f]s. 20, com base no parccer favorivc] da rc]atora, Profs. Dra.

Fabiana Cristina Seven, em 01/06/2017, fls. 18. - Parecer do t'elator pda Congtegagao, Prof.

Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, opinando favoravelmente pda aprovagao do projeto
apresentado pelo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em 26/09/2017, fls. 22. O
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que gostaria de parabenizar a iniciativa do Prof.
Guilherme pelo projeto apresenrado. Acha que van linda daquilo que a prfipria Universidade
entende como sel ' a forma mais adequada. Revistas digitais t6m dinamismo, preservam a
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qualidade e ao mesmo tempo diminui os custom que muitas vezes as impresses trazem. Em

votagao, a Congtegagio aprovou por unanimidade, o reconhecimento institucional da
Revista Digital de Direito Tributfrio - RDDT/USP - projeto elaborado pelo Prof. Dr.
Guilhemte Adolfo dos Santos Mendes, com base no parecer do Prof. Dr. Paulo Eduardo
Alves da Silva. 7 - CONCURSO PARA PROFESSOR DOUTOR: 7.1 -
PROTOCOLADO: 2017.5.40.89.0 - FACULDADE DE DljiEITO DE RIBEIRAO

PRETO. Candidates inscritos e sugestao de nomes para composigao da Banca
Examinadora apresentada pelo Departamento de Direito Piblico, para o Concurso de
Professor Doutor na area de Direito Econ6mico e Finangas Piblicas e Orgamento,
Edital 17/2017. fandidalef.i!!scf!!es: Gabriel Loretto Lochagin (fls. 22-27); Daniel Freire c
Almeida (fls. 28-33); Paula Ariane Freire (fls. 34 38); Renato Ribeiro de Almeida (fls. 39-45);
Rafael Madureira dos Anjos (fls. 46-51). Banca Examinadora, aprovada polo Conselho do
Departamento de Direito Piiblico em 27/09/2017, fls. 53: .!.iB41aEW: Prof. Assoc. Gustavo
Assed Ferreira (FDRP/USP); Profs Dra. Juliana Oliveira Dominguez (FDRP/USP); Profs. Dra.
Nlarcia Carla Pereira Ribeiro (PUC/PR); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga
(DCO/FD/USP); Prof. Assoc. Estevio Horvath (DEF/FD/USP). S!!E21C111U: Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (FDRP/USP); Prof. Dr. Ajcxandre Nishioka
(FDRP/USP); Prof. Dr. Diego R. Coutinho (DEF/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Luis

Kanayama (UFPR); Prof. Dr. Vinicius Nlarques de Carvalho Cawalho (DCO/FD/USP).
Parecer da relatora pda Congregagio, Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, em 25/1 0/201 7,
opinando favoravelmente pdas cinco inscrig6es dos candidatos supra relacionados, bem como

dos membros titulares e suplentes indicados e aprovados polo Conselho do Departamento de

Direito P6blico para comporem a Banca Examinadora do Concurso para Professor Doutor
Edital FDRP N ' 17/2017, fls. 55-60. O Pint Pli: NQl$on Mannrich diz quc Hicou preocupado
com esse composlgio, entendendo que deveriam tet alguns nomes a mats. Diz que se grata dc

um concurso dc ingrcsso quc csti sc tornando mais raro, potquc os quadros forum
preenchidos. O ingresso de un] professor novo 6 muito importance e nio seri tio comun] ipso
ocorrer. Esscs concutsos dcvem ser do maid alto nivcl, como csti scndo aqui, apenas csti
querendo colocar argo para tllelhor. Nada contra nenhum nome, muito polo contririo, alguns
ncm conhccc c ncm 6 dcssa area. Diz quc sentiu malta do noms do Prof. Umbcrto Cclli Junior,
Professor Titular desta Casa. Poderia exatamente ester nesse concurso. Como nio aqua na area

desse Departamcnto, dcvc tcr alguma fazio para isso. Diz sc nio 6 o cano dc pcnsarem no
noms do Prof. Umberto Cellijunior. Agora, com a entrada do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares

quc 6 um Professor Titular, alias, acompanha a carreira deli hi tanto tcmpo lic com
admiragao. Ache que serif o casa de uma oportunidade, inclusive, do Prof. Andre ester mats
envolvido com a Unidade. A16m de, obviamente, set Professor Titular e ter esse carreira

consagrada. lsso engrandeceria esse banca. Polo que v6 nio tem Professor Titular, nio se

lembra. Enflm, sio dubs sugest6es e como nio 6 um Professor da Unidade proptiamente ditz c
nem da Area de Direito Econ6mico, entao, obvio que sua sugestio devs ser vista com
parcim8nia, apcnas para colabotar. O Prof Dr. AmAncio Jorge Silva dunes de Oliveira diz
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que endossa as palavras do Prof. Dr. Nelson Nlannrich. Diz que as sugest6es sio muito boas.

Complements que nio apenas a exce16ncia do ponto de vista de pesquisa e substantivo, mas
tamb6m a presenga de titular na banca, por uma questao institucional. De experi6ncia
institucional que este contratando um novo docente da Casa. Ache esse aspecto fundamental,

nio apenas a especializagao do concurso, mas tamb6m a experi6ncia institucional. O EfeLDL
B!!!zf!!a.Bfsak diz que vai da mesma linda e subscreve integralinente as manifestagdes do Prof.
Mannrich e Prof. Amancio, no senddo dc que at6 a reuniio do Departamento, se Ihe permitem

a expressio, foi "quente". Apareceu uma s6rie de quest6es ali, esperadas at6, se for o casa
aparecerao no memento especinico, contra um dos componentes da banca. Mas chamou a
atengao at6, pris tem o Primeiro Titular na Casa que foi Diretot, Prof. Dr. Umberto Celli
Junior, com uma importandssima cont:ribuigao na area. Entio, haveria at6 uma homenagem

lusta, mas, sobretudo, se nio nigurasse at6 uma distorgio da madeira coma viram conduzindo as
bancas e as indicag(5es sempre aqui nesta faculdade, especificamente nesta Congregagao. Agora,

mais uma vcz sendo cirado o Rome do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares , Professor Titular de

Direito Econfimico do Largo de S:io Francisco e componente delta Congregagio, traria um
brilho major, sem nenhum dem6rito aos nomes que sio excelentes, parte delis conhece, mas os

outros conhece a fame. Ache que esse dots nomes 6 at6 um dever fazerem a indicaglio. O :AL

Lucas Vieira Carvalho diz que vai da mesma linha que Professores colocaram. Gostaria, no
entanto, que fosse discutido junto com os comes do Prof. Cellie Prof. Andre, o do Prof.
Thiago Marrara de Matos que, tamb6m, 6 um Professor Associado do Departamento. Acredita

que [em certs re]agao com o fema. Esse 6 sua sugestao para o Co]egiado. O ]:feLDr:..G!!slave
:AgSCfLECTCClra diz quc rende ihomenagem do Prof. Nelson Nlannrich, mas na sua fungao
insdtucional como Chafe de Departamento precise tentar zelar pelo que foi decidido peso
colegiado, nio pecos dois votos contririos. O Dcpartamcnto tevc uma rcuniao, como dissc o

Prof. Begak, bem acalorada. blas, de into, o Departatnento decidiu por ample maioria, 80% ou
90% dos votes, dais votos contririos ou absteng6es, por esse banca. Diz que pda sua fungao
institucional pede pda manutengio da banca e pda observagio do que democraticamente
clcgcu o Dcpartamcnto dc Dircito Pdblico. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos

Mf!!dw diz que gostaria de falar em Dome da Profs. Juliana, mas, tamb6m, em nome do Prof.

Gustavo. Rclembra uma discussio quc houvc aqua, cr6 quc foio Prof. Mannrich quc lcvantou
na 6poca, tiveram at6 uma converse coin o Prof. Ignacio. Na 6poca de uma banca de Livre
Doc6ncia, cm quc foi militar da tcsc dc quc dcveria ser todd composta por Profcssorcs

Titulares. Evidentemente, nio ha nenhuma d6vida, de que os Professores Titulares silo os mais

experimentes. Sc rccorda que, na 6poca, lcmbraram at6 do hist6rico das bancas do inicio da
formagao da Faculdade etc. e tiveram um processo de reafirmar a Faculdade, de Professores da
Casa, efetivamente, participarem das bancas. Diz que fda tamb6m em tlome de Representante

dos Professores Doutores que 6, de um grau hietarquico menor, mas, efetivamente, tends
participagao. Diz que a pr6pria Diretora da Unidade 6 Livre-Docente, nio 6 Professors Titular.
Entao, seguindo esse 16gica, reaRinnando a cxperi6ncia dos Professores Titulares, mas a Profs.

Juliana ''carregou o piano da discipline '' com o Prof. Gustavo, com o afastamento da Profs.
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Ana Carla. Em sua opiniao 6 fundamental a participagao da Profs. Juliana. O Prof. Gustavo,
evidentemente, apoiou esse discipline com o afastamento da Profs. Ana Carla. O Prof. Gustavo

deu elsa disciplina apoiando a Profs. Juliana e, tamb6m, 6 o Chafe do Departametlto. Queda
cxpot, pois esse 6 o crit6do que irf adotat em sua votagao, com lada admiragio ao Prof.
Umberto Cell Junior e o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares . A Profa. Dra. Cristina Godoy
!3ff!!alda.!!e.Qliyeila considcra, em que pose todas as manifestag6es aqui realizadas, gostatia
de destacar alguns elementos que compuseram essa decisio dessa banca examinadora. Primeiro

de judo, s6 possuem tr6s departatnentos. O Departamento de Direito P6blico 6 muito
heterog6neo, tem Direito Penal, ]nternaciona], Constituciona], Econ6mico e Finatlceiro, em

sumo. Portanto, coma possuem uma Unidade recente, tem apcnas um Professor Titular, o Prof.

Dr. Umberto Cell Junior, Especialista, isso 6 inconteste, o reconhecimento dele na area de
Com6rcio ]nternacional, que nio 6 objeto do edital para esse concurso. Todos os membros
dtulares e, Eamb6m, os membros suplentes da banca sio da area de Econ8mico e Financeiro,
exatamentc, para fazerem uma avaliagio adequada em relagao a esse concurso, devido is

especiflcidades. Quando dverem mais titulares, e coda um compondo e sc destacando em coda
uma das areas, a{, talvez, poderiam pensal ' exatamente nessa questao da hierarquia, que 6 muito

importante dentro da Universidade de Sio Paulo. Em segundo lugar, gostaria de fRIar que o
Prof. Gustavo Assed Ferreira juntamente com a Profs. Juliana foio docents que assumiu a

responsabilidade e ministrou as auras de Direito Econ(3mico. Nio s6 isso possui um curso dc

Especializagio na Unidade na area de Dircito Econ6mico. O Prof. Gustavo Assad Ferreira, por
exemplo, orienta minis de trinta uabalhos atualmente para a defesa que vai ocotter ano que vem.
Entao, 6 inconteste a especialidade de ambos, assam coma a Profs. Dra. Marcia Carla Pereira
Ribeiro (PUC/PR), Profcssora de genome, com produgao de destaque na area. Ao mesmo

tempo, tem o Prof. Jose Marcelo Nlartins Proenga que 6 do
Largo de Sio Francisco com destaques em Nfcrcado de Capirais que tamb6m 6 objeto do cdital

assim como Dircito Financeito e, mcsmo, Concorrcncial, c Estevio Horvath, cuba cspccialidadc
6 Direito Financeiro. Assim como o Nlauricio Conti, por6m, foi orientador de um dos
candidates dessc concurso. O Prof. Rcgis dc Oliveira quc hole 6 aposcntado. Entao, gostaria dc

destacar que esse banca foi, pdncipalmente, pecos docentes da Casa que sio a Ptofa. Juliana

Oliveira Domingucs c o Prof, Gustavo Asscd Fcrrcira. Unidos, cxatamcnte, pclo cato da
orientagao, da cargo de disciplines ministradas, o cut:so de especializagio e a quantidade de
orientag6es c trabalhos, publicagfics quc amboy t6m na area li, cm rclagio aos outros docentes

que nio sio da Faculdade de Ribeirio Preto. E porque todd linda de pcsquisa, produg:io,
oricntagio de todos estes cstio a]inhadas dentro dcssc concurso quc vai scr cfctivado. O ]:!!!f:
Dt. Andre Ramos Tavares diz que gostaria de registrar que se alinha a esse defesa enfitica das
qualinlcag6es de todos quc estio ai. Mas, obviamente, tl:io poderia deixar de ressaltar as
qualidades e os tn6ritos acad6micos de todos des. Diz ao Prof. Gustavo para, por favor, que
nio considers que sega alguma coisa pessoal. Mas, gostaria de faber algumas obsetvag(5es que
ache que sio pertinentes e, talvez, possum considerar, evcntualmente, aqui. Primeiro lugar

concorde que ha de se, alguma maneira, privilegiar os ptofessores da Casa. Diz que nio esb
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fazendo discurso para que participe, de forma alguma, jamais, em nenhum memento, que nio
levem a sua fda para esse Indo. Ache que os professores da Casa, de alguma madeira, precisam

ser enaltecidos, inclusive no momento de ingresso de novos professores. Sio essen ptofessores

que levam a Faculdade, carregam a Faculdade, e conseguem, efetivamente, dar a esse Faculdade

o Home e a atividade que ela tem. Acho que o Prof. Umberto Cell Junior tem uma produgao
que, ele pele ments conhece, 6 dentro da area do Cotn6rcio Internacional de fate, homo )a foi
colocado aqua. Envolve, sim, as Relag6es Econ6micas Internacionais de mancira que, tamb6m,
nio v6 nesse ponte motivo algum para a retirada dessa lists de alguns qualificadfssimos nomes

para participar dente momento de ingresso. Enfim, queria s6 deixar esse regisuo, tamb6m, do

seu modo de ver. Ache que teriam todd aptidao, sabem disso, para fazer uma boa e uma
adequada anilise e exame dos candidatos. Diz que gostaria de discordar um pouquinho com
relagao a ader&ncia dos outros professores que estio indicados na banca. TCm dots professores

de Direito Comercial, na verdade. No seu modo de ver, neste momento em que a Faculdade

precise, sempre e, sobretudo, especialmente agora, sempre prestar contas, tem um processo em

que ela se apresenEa numa banca qualinicada e aderente, porque acha que nio 6 suRJciente uma

banca qualinlcada. Ela 6 uma banca qualificada, os suplentes sio qualificados, agora, Ihe causa

esuanheza, por exemplo, o Prof. I)ingo aparece la embaixo, como terceiro suplente. O Prof.
Diego 6 Professor Associado de Dircito Econ6mico. Esse disciplina, se desculpa, 6 em I)ireito

Econ(3mico. Diz que la faz sua primeira sugestao: o Prof. Proenga, acredita que ele junEamente

com a Profs. Marcia, que Ihe perdoem, mas des desestabihzam o Direito Econ(3mico ncssa

banca. Nio analisou quem sio os candidates. Diz que nio saba se ha algu6m com maior
inclinagao para area do Direito Privado. Mas, ache que numb banca de Direito Econ(3mico

independence de qual 6 exatamente a discipline que venha oferecer. Serra muito maid oportuno,
cocrcnte, c legftimo, quc tivcssem, por exemplo, ipso para nio mcxcr nos nomcs quc forum

votados no Departamento, o Prof. Diogo. Porque o Prof. Diogo que 6 de Direito Econ6mico.
Essa banca 6 dc Dit:tito Econ6mico, que Ihe pcrdoem, n:io 6 dc Direito Comcrcial. Ningu6m

vai chamar o professor de Direito Econ6mico para uma banca de Comercial, porque nio faz
scnddo tamb6m. Agora, numb primcira chamada ache que nio faz scntido. Ap6s uma tentative

de mortar a banca, num dia em que ningu6m maid pods, sabem que pode acontecer. Depois, IA
cmbaixo, acaba tendo que chamar um professor de Dircito Comcrcial, ipso acontecc
rotineiramente em outras areas sempre. Agora, ''de cara '' estio chamando a Profs. Nlircia e o

Prof. Jose Marcelo quc sio da area de Comcrcial. Pain os jornais s6 tem alguma pcqucna

produg:io na area, come foi dino aqui, relacionada a Concorr6ncia especifica. bras, 6 mesmo

muito cspccfnico. Tem produgao na Concorr6ncia. Agora, cm rclagao a Propricdade industrial,

depois em relagao a Segredo de Ind6stria. Diz que nio esb de nenhuma forma desqualificando,
nio 6 isso. A Profa. Marcia o que ela apresenta de produgao, e isso esb indicado no Lattes dos

Professores. Esb falando do que vale, porque s6 pode se basear no Lattes. Pode set que esteja

equivocado, mas 6 o que des colocaram no Lattes. E a mesma coisa a Profs. Marcia. Ela se diz
Especialista e aqua especi6icamente nas areas de Direito Comercial, Direito Societfrio e em

sodas as areas do Direito Comercial. O que ela faz e o que ela indict nas linhas de pesquisa nio
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estio na area de Direito Econ(5mico. O que poderia se veriRicar no currfculo deli que de cato
parece ter tian esse prcsenga foi na Anilise Econ8mica do Direito, totajmente diferente do

Direito Econ6mico aqui. Ela nio coloca isso como a linda principal. lsso foi uma coisa
secunditia. Em sua opiniao deixar de privilegiar ptofessot que sio da USP, nio esb falando do

seu Rome, nio esb falando de si, o Departamento coloca o Prof. Diogo terceiro suplente. Com
Coda respeito, la se conhecem ha algum tempo e, tamb6m, tem a mesma admiragao polo Prof.
Gudherme de Direito Tributftio. Sabem que o Departamento aqua, como la foi ditz, inclui areas

muito dispares- Entao, precisam ter cerro cuidado. Queria fazed, no mfnimo uma sugestio, de
que nfio houvesse esse desequiHbrio para o Comercial. E difcrente algu6m que tem un] olhar de

Direito Comercial sabre o Diteito Econ6mico e algu6tn que tem olhar de Difeito Econ6mico,

eventua[mcnte, inscreva-se em Comercia]. ]] difetente. Em sua opiniao, quetia Uazer isso para
consideragio aqui da Congregagao. A ])rofkt. Dra Cristina Godoy Bernardo de Oliveira diz

que nio esb conrrariando o posicionamento do Prof. Andre. Diz que, at6 como 6 a primeira
Congregagao que o Prof. Andre esb presence, em algum tempo veriGlcari todd a dinfmica dos
Departamentos. E uma Unidade pequena e aqua nio fazem concursos somente para uma area.
Por exemplo, ipso nio 6 s6 Direito Econ6mico, mas Econ(3mico, Financeiro e h'mercado de

Capitais. Acontecc que o Prof. Jose Proenga serra exatamente pautado nessa linda de Mercado
de Capitais Diz que ramb6m nio conhece a Profs. Marcia Carla e se pautou no Lattes deja, em

Nlercado de Capitals. O Prof. Dr. Andre Ramos Tavares diz que foi apresentado como sendo

na area de Direito Econ8mico e Finangas P6blicas e Orgamento. Diz que nio esb sabendo
disco. O ProLDr. Gustavo Asked Ferreira diz que aproveitando a sugestao, salvo engano, e o

Prof. Jain aqui presente, a grade curricular do curio de Direito trazia Mercado de Capitais com

uma discipline do Departamento de Direito Privado ligada a area de Direito Comercial. Diz que
o Prof. Jain, aqui, lembra. Convcrsaram longamente sobrc isso c acharam, por bcm, trazcr o

Nlercado de Capitals para junto do Direito Econ6mico e Financeiro. Em que peso self uma
materia limits cntrc o Direito Comercial Emprcsarial c o Direito Econ6mico c Financeiro.

Entio, por terem trazido esse discipline para ci, para o Departamento de Direito P6blico, e pda

caractedsdca la apontada pda Profs. Cristina. Possuem um pequeno corps doccnte. Essc compo

docente, como ele foi instado a dar da auld de Econf)milo e Financeiro, por exemplo, por conte

do proleto dc pcsquisa da P6s-Graduagao cm Dircito c Dcscnvolvimento quc 6 um tcma do
Direito Econfimico. Esse professor vem agregar valor em Direito c Desenvolvii-nento, coin
uma caractcrfstica dc maleabilidade para quc clc possa ter um conhccimcnto um pouco mats
Cransversal do que sc esperaria numb grande Unidade da USP, com muitos professores. Por
ipso, csscs tcmas dc Dircito quc, aparentcmcntc, cstio no limitc cntrc Dircito Comcrcial c
Diteito Econ(3mico e Financeito sio abarcadas no conculso, na pritica. lsso se explica a
indicagao que, talvez, concorde com o Prof. Andre. O Departamento pods ter decidido peso
Prof. Proenga em aparente detritnento do Prof. Diego Coutinho, que tem pesquisa

especificamente na area. Mas, a exphcagio do Departametlto a 6poca, da 16gica, e o name da

pt6pria Profs. Marcia Carla foi aprescntado pda pr6pria Profs. Juliana Domingues i6poca 6
pda especialidade em [er um comercialista de ruiz dentro do concurso. A indicagio da Profs.
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Marcia Carla era para prestigiar um comercialista dentro de uma banca que deveri
necessariamente entre sells pontos abarcar o b'mercado de Capitals. Esse 6 uma preocupagio do

Departamento. O Prof. Dr. Andre Ramos Tavares diz que, ainda sim, para entenderem, vio
desestabilizar a banca em prol do Direito Comercial da parte que nio esb na chamada do
concutso. Diz que, vio imaginar que ele viu, confessa que foi atlas, deu uma olhada e viu quc
de fate o Mercado de Capitais esb na discipline do Direito Econ6mico, mas nio tinha
entendido que este concurso incluiria cspeci6lcanlente uma vaga para lecionar Mercado dc
Capitais, porque isso nio esb claro. lsso 6 um problema. Ache que 6 um problems e podetn at6

ver isso depois. Nlesmo que o N'mercado de Capitais esteja incluldo, concorda 6 preciso que
algu6m lecione a disciplina. Mas, mesmo assim, Ihe parece muito forte ter uma banca composta

kinda pot dois professores do Direito Comercial. Por exemplo, colocar aqua um outro professor
da Federal do Parang, o Prof. Kanayama, que por acaso o conhece. E excelente Professor de

Direito Financeiro. Se a vega 6 de Direito Financeiro, Orgamentario e Econ6mico, continua
dizendo que para ele, se sentiria constrangido em aprovar uma banca com dais Pro6essores

Titulares, como titulares da banca, da area de Direito Comercial. Ainda que chamem uma
disciplina, um t6pico, do Direito Comercial para o Direito Econ8mico como foi frito aqui. De
cato tinha visio, at6 Ihe chamou um posco atengio, tentou engender qual elam as disciplines.
Achou muito interessante. Mas, mesmo assim, achou que poderiam privilegiar, ainda que fosse
o Financeiro ou mesmo que nio fosse o Financeiro. O Prof Dr, Gustavo Assed Ferreira diz

que concorda com a posit:io do Prof, Andre, no sentido de que t6m dots comercialistas. Diz
que tem que master o seu voto como Chefs de Departamento, na decisio do seu colegiado.

Mas deve dizer que seu colegtado, falou, pretendia quc o professor de, cun6essa aqui, quc o
Prof. Diogo Coutinho esdvesse entre os membros permanentes em detrimento do brilhantismo

da Profa. N]frcia Car]a Pctcira Ribeiro, que 6 uma grande comcrcia]ista. ]: uma pcssoa que
caminha dentro do pablico e do privado, na area que milita como docente, de nlaneira
brilhante. Diz quc concorde com a opiniao do Prof. Andre. Diz que nio consegue imaginar

Prof. Diogo Coutinho fora dessa banca. Em que pose, se sante obrigado a seguir a
determinagio do scu colegiado. Ache quc o Prof. Proenga, cm quc pcsc scja do Departamcnto
de Diteito Comercial, faz parte um pouco daquelas vicissitudes da coimla, Faculdade de Direito

de Sio Paulo, tcm alguns professorcs, absolutamente, Espccialistas cm Direito Comcrcial,
Direito [nternaciona[, mas que estio na Fi]oso6la. ]sso 6 norma]. E natural na vida de uma
grandc Unidade da USP. Quc esscs caminhos do Dcpartamento nem scjam tio cspccfnlcos com

aquino que se pesquisa. Entao, ache que o Professor, de cato, tem esse vids. [)iz que, agora, de

into, a Prof. Diego Coudnho puma banca dc Econ8mico c Financeiro s6 abrijhantaria a banca.

Se o Prof. Diogo Coutinhn esrivesse, na sua modesto opiniao, no lugar da Profs. Marcia Carla,
em que pose, pretends pedir, novamente, pda integridade da banca decidida pelo Departamento
de Diteito PQblico. A doy Bernardo de Oliveira diz que em relagao
ao Prof. Proenga, ele acaba abarcando muitos cocos do edital. E, por 61timo, prestigiar o Prof.

Diogo Coutinho, que foi seu Professor no Largo Sio Francisco, na graduagio e p6s, e o
considers um nome de peso para esse area e se estivesse aqui s6 abrilhantaria o concurso. O
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Prof. Diogo Coutinho nio esb como o altimo, na ordem. Gostaria de deixar registrado que ele

6 o primeiro em relagao aos externos. Os Profs. Guilhcrme e Alexandre sio indicados para
serem suplentes dos professores da Casa. Entio, nio deixaram o Prof. Coutinho coma o 61timo

dos suplentes, tnuito pele conttirio. O Prof. Dt. Umberto CeUI Junior diz que nio queria se
manifestar, mas o seu nome foi mencionado vfrias vezes. Diz que, em primeiro lugar, nio 6

Especialista em Direito Electoral come a Profs. Monica, mas vai declarar o seu voto aqui. Diz

que auer se abster dessa discussio. Esse 6 o seu vote, at6 porque queria agradecer aos colegas
que se lembraram do seu nome e dizer que nio faz a menor questao de faber parte dessa banca.

blas, diz que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Sabe que a Profs. Cristina nio 6
Especia[ista etn Diteito ]nternaciona] e mencionou a experi6ncia de]e em Com6rcio

Internacional. Agora, a Professors Cristina langou rccentemente um livro com a Profs. Juliana,
que 6 uma Especialista em Direito Econ8mico sobre a ONIC (Organizagao Mundial do
Com6rcio). Entao, tem Direito Internacional Econ6mico. Acredta que a Profs. Cristina tenha
bravado contato com o que sejam areas do Direito ]nternacional Econ(3mico. Diz a Profs.

Ctisdna que sempre defendeu a seguinte sese, inclusive como la teve oportunidade, e a esse
altura da vida, da sua carreira, nio precise ter receio de ter false mod6stia e diz que a Profs.

Cristina ii presenciou isso, la teve oportunidade de participar de bancas de otientandos seus no

exterior, Franca, ]tilia etc. Diz que estudou muito os debates que existem entry o Direito do
Com6rcio Internacional e entry Direito Tnternacional Econ6mico. Faz uma distingio muito

clara entre os dois. O Direito ]nternaciona] Econ8mico 6 aque]e cujas regras se aphcam aos

Estados. O Direito do Com6rcio Internacional, Stricto Sense falando, 6 um direito colas regras
se aplicam precipuamente aos agentes privados. Ora, quando se grata da aplicagao de regras aos

Estados, e nests llvro que a Profs. Cristina publicou junto com a Profs. Juliana percebeu que hi

uma s6ric de areas. Por excmplo, cm Com6rcio c Scrvigos, modcstamcntc, clc scmprc foi
considcrado o primeiro e o major Especialista no Brasil em Com6rcio e Servigos na OA'rC.
Qucstiona sobre o quc grata o Com6rcio de Servigos. Foi convidado pda missio do Brasil cm
Genebta para acompanhar as negociag6es do Cotn6rcio e Servigos na ONIC. Questions sobre o

quc data Com6rcio c Scrvigos. Diz quc nada mats do quc qucst6cs rcgulat6rias. Qucst6cs
regular(arias econ(5micas. Portanto, af, nests area incluio Direito Internacional Econ(3mico.

Indo um pouco mais a16m, quando sc t6m outras regras, como as da OMC, Com6rcio dc Bcns,
por exetnplo, t6m as regras sobre Dumping. Questions o quc 6 "Dumping '', se nio 6 um
conceito dc Direito Econ6mico. T6m as rcgras dc subsidios. Pergunta o quc sio subsfdios sc

n:io mat6tia Econ6mica. Entio, ache que dizer que esrio dianne de um concurso culo
conhccimcnto dc Dircito Econ8mico, Dircito Financciro. Diz quc nio 6 Espcciahsta cm
Nlercado de Capitais e nem quer ser. Mas esclarece que Direito Econ6mico tem sim afinidade

com o que este sendo proposto nesse concutso. Se ptevalecesse isso, e t)io tem a tlecessidade

dc demonstrar nada, serra diner que cle nio produziu nada na sua vida. Porque se a Profs.
Cristina foi verificar no seu cute'culo Lattes a sua produgio, inclusive a sua atuagio pronissional

que 6 reconhecida internacionalmcnte coma Especialista em Direito Econ8mico e
Adminisuativo das Telecomunicagf)es, veda que nada mats 6 do que outta facets da sua
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especialidade em I)ireito Econ8mico e Internacional. At6 Direito Econ6mico e Administrativo.
At6 hole, se for veriflcar algumas revistas coma V€rho's Vrho in Brazil, Who's Vrho in America, 6
um indivlduo que continua sendo tecomendado na area de Telecomunicag6es. Questiona o que
6 isso senio Direito Regulat6rio. Entao, simplesmente, dizer o Prof. Celli reconhecidamente

gabaritado em Com6rcio Internacional 6 ignorar essa outta area. Diz repetir mais uma vez que
nio faz questio alguma de participar do concurso. Qucria esclarecer isso. Diz que va cath
muita uisteza, muita Uisteza mesmo, a que ponto chegaram aqua. Diz que nio esb vendo uma

discussio acad6mica. Esb vendo discussfies aqui que refletem, lamentavelmente, a divisio

polltica que sC criou nessa Faculdade. lsso 6 muito triste. lsso nio 6 posslvel. Nio deve
acontecer, porque senio ele vai aproveitar esse espago aqua, a Profs. Monica e a Profs. Massa

nio vio ter condigt5es de governor. Diz ao Prof. Gustavo Asked que lamenta profundamente,
babe o respeito quc ele Ihe tem, que o Prof. Gustavo venha dizer que a ponderagio do Prof.
Cellia respeito do Prof. l\'carrara sobre transpar6ncia era improcedente. Pede desculpa e diz que
esse questio com o Prof. Marrara 6 antiga. Entao, ache que a experi6ncia polidca do Prof.
Gustavo Assad 6 maior do quc dole. Diz que o Prof. Gustavo Asked conhece perfeitamente

poHtica. Entio, na verdade, isso foi uma retaliagao. Porque t6m que fazed ipso aqui. Diz que

veil aqua, 6 a.primeira vez que vem como Ex-Diretor e v6 esse divisao, esse mesquinhez
poh'tice, com muita tristeza e repete que nio faz questao alguma. Diz que quer entrar cm arias,

sumir. kinda mais vendo esse cenirio sombrio que v6. Diz a Profs. A'[6nica que espera

realmente que tenha condig6es junta com a Profs. Malta repute a importancia da Profs. Massa
participar da gestao e de resolver esse problema. Porque o quc estio vendo hole a garde aqui 6
meramente politico. E pol(rica. Nio estio defendendo o interesse dcssa Faculdade. Nio estio

vendo o que 6 melhor para a Faculdade. Os cursor estio cscamoteados. Diz que, entao, 6 ipso.

E mais at6 um dcpoimcnto quc clc gostaria de deixar. Diz que cstf profundamcnte triste.
Entristecido mesmo de veri6tcar a que ponto de hipocrisia que chegaram. Hipocrisia. E
lamcntivel que tcnham chegado ncssc ponte. A Profa. Dra. Cristina Godly Bematdo de
Qlivsiia diz que O Prof. Umberto Cello Junior foi seu Professor no Largo de Sio Francisco,
tanto na graduagao como na p6s. Realmctltc, inclusive, participou. Acompanhou a banca do
Prof. Celli na Pantheon Paris, enquanto ela estava fazendo o seu p6s-doc. Diz que em nenhum
momcnto dcscjou dcsrcspeitar o Prof. Celli, dc alguma forma quando qucstionou. Diz quc
solicits desculpas ao Prof. Celli se, realtnente, o atacou em relax:io ao seu conhecimento. Quis

destacar. Diz que o Prof. Cell 6 um cxpcrt cm Com6rcio Internacional. Diz quc o Prof. Cello
Ihe deu efetivamente Ruins no Largo de Sio Francisco nests area e por isso reconhece em
rclagao as suas produg6cs ncsta area. Pede, entao, por favor, ncm 6 o scu interessc. Diz ao Prof.

Umberto Cello Junior que realmente nio 6 da area de Direito Econ6mico. Sempre foi de
FilosoHia do Direito. Diz que a publicagio que, inclusive, o Prof, Cello foi no langamento, 6
grata. Tamb6m estava o Prof. Luiz Olavo que foi seu Professor no Largo de Sio Francisco. A
sua contribuigao 6 porque tem uma das suns linhas que a FilosoRia do Direito, Filosofia do
Diteito Econ6mico ]nternacional e, inclusive, quando esteve em Oxford University Ricoh na

parte de Propriedade Intelectual. b'las judo com enfoque em Filosonia, at6 o debase. Entao, foi
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nests linda que acabou aceitando o convite da Profs. Juliana. Entio, realmente, a sua linda 6 a
parte de Fi[osofia com enfoque nas discuss6es em re]agio ao Direito Econfimico ]nternaciona].

Diz que nio esb tentado de forma alguma ser uma Especialista nests area. Como des que sio

da Fi[osof[a do Direito t6m que tratat de Processo Pena], Direito Civi], Econ6mico
Internacional, Propriedade Intelectual e na parte de Filosofia do Direito Introdugao ao Estudo
de Direito, ao questionamento dc metodologias c debates. Entao, de forma alguma ela 6
Especialista, realmente, em Direito Econ8mico Internacional. Quando escreveu com a Profs.

Juliana, nio foi esse o seu intento nos dois livros, o que o Prof. Celli participa em conjunto em
relagio a OMC e nem o Direito Econ6mico Internacional. Entao, quando esb fdando isso,
quando falou cm relagao a banca, esb falando como docente desta Unidade em telagao ao
edith, is disciplines que vio estar compostas e o que vai ser ministrado. Diz que nio esb
querendo como Especia]ista de Direito Econt3mico ] nternacional debater isso. Pede desculpas
ao Prof. Cello se, realmente, o ofendeu quando ela falou. Pensou que estava elogiando quando

falou da sua Especialidade em Com6rcio Internacional. Diz que de forma alguma foi seu
intento. Diz que nio testa falar que 6 do Direito Econt3mico Internacional para ser uma
docents da area. Diz que 6 da Fi]oso6ia do Direito, estuda Direito Econ6mico ]nternacional
com outras areas. Porque FilosoRia do Direito pode contribui com todas as outras areas. Assim

como, principalmente, sua linha de enfoque em Direito Constitucional e Teoria do Estado. O
Prof. Dr: Gustavo Assed Ferreira diz que inicialmente, diz ao Prof. Umberto Cello Junior, que

a parte em que faz a sua fda, concorda, inteiramente, que hi momentos nessa Segao em que
estio dianne de posig6es hip6critas, poll ticks, e que o m6rito acad6mico nio vem sendo

discutido com o fim devido. Concorde com algumas posig6es que sio verdadeiramente

mesquinhas. Diz que dividiri suns falls em dubs panes. No quc diz respeito ibanca, as rains,
inclusive os debates com o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares foi um debate absolutamcnte

r6cnico. Um debate que discute professores e a sua expertise para conduzirem a contento a

banca de concurso para o cargo de doccnte efedvo abctto pda saida da Profs. Ana Carla.
Acredita que nessa parte especfnlca, podem tratar o fema, modem entender que esse

adcnsamcnto dc mcsquinharia, hipocrisia, nio sc fcz valcr. Diz quc, pclo mcnos, cspcra, 6 o quc

cr6. Quanto a colocagfio feith polo Prof. Thiago A/f arrara, diz que apenas apoia a vista, porque

considcram quc esse tema nio dcvcria cstar aqui. O sistema passou polo dcpartamcnto. E a
consultoria pretendida 6 legidma, 6 llama. S6 que nio deveria ester na Congregagao. E 6 esse

colocagao quc pcdiram a Prcsid(Incia da Congregagao quc fossc observer com a Assistente

Acad6mica se esse temp deve estaf aquie diz que se alia a posigao do Prof. Ignacio Povcda. A

Sfn!!!!ra..Diliflera csclarccc quc, pclo memos, pda Rcsolugio n ' 7271 dc 23 dc novembro dc
20]6, artigo 20, parfgrafo 3', a compet6ncia Rna1 6 da Congregagio. Entio, as vistas sio
concedidas. O PTQf. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz que nesse caso nio t8m o que obstar.
Diz quc aqui nio 6 uma opiniao, obviamcnte, pali tice. Porque se fosse polftica, hi tr6s argos
tetia pedido vistas. Questionou se pediu e aHirmou que nio pediu. Diz que mesmo quando, aqua
nessa Casa, injustatnente estava sends com outfos colegas acusado sem direito pr6vio e
preliminat de defesa sabre um processo de conv6nio dessa Casa com FUNDACE, kinda assim,
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jamais na sua condugao como membro dense Colegiado se pautou por qualquer aspecto que

nio fosse o aspects t6cnico, estrito senso, considerado. E nio o faria agora. E tendo em vista
que esb esclarecido que a palavra final 6 da Congregagao, perfeitamente, se 6 da Congregagao,
entao, a Congregagao pode voltar a paula e voter. O :A€: Yan Bogado Funk questions que

uma vez que o Prof. Gabriel Lochagin concorde ao cargo de Professor daqui, a banca canter,
principalmente, a Profs. Juliana que Ihe parece ser uma Professors bem pr6xima a ele, que isso

poderia gerar uma future suspeigao da banca. lsso 6 um questiotlamento porque nio os conhece

muito profundamente, mas pelo que v6 no "Facebook '' 6 o que Ihe parece. Os dais t6m uma
relagao bem pr6xima. A Flora: Dra: Cintia Rosa Pereira de Lima diz que em relagiio a Profs.
Juliana, inclusive ela fez parte da banca do concursn quando o Prof. Gabriel prestou e ela nio

votou pda indicagao dele. E a segunda questao 6 que o STJ la tem reconhecido que amizade em

''Facebook '' nio gera suspeigio. Diz que ela mesma em seu "Facebook"tem vfrios alunos.

Entao, ela nio vai poder fazer banca de ningu6m mats. Diz que utiliza o ''Facebook '' para

divulgar eventos, publicag6es e outros tipos de atividade. Entao, esse tftulo "amizade '' nio 6
realmente nesse senddo isso, inclusive, os uibunais la t6m reconhecido. Diz que realmente 6
muito triste esse hipocrisia que vivem aqui, por exemplo, inscrigao de chapas Jake, que nio
receberam nenhum voto, s6 para obstaculizar a inscrigao de outros professores. Entao,
rea[mente, 6 muito triste o periods em que essa Facu]dade se encontra. O ]:f!!f..Df-!g!!aclu
M d PQv$d4 yelqscQ diz que ouviu atentamente todas as manifestag6es precedentes.

Existem argumentos para if e para ci etc. Gostaria de faber dubs ou tr6s ponderag6es para
depois faber uma proposta. Talvez possa ser uma proposta conciliat6ria. Diz a Profs. Monica
que dcixa muito claro que nio estava, absolutamcnte, discordando da Profs., nio. Polo
Regimento cube ao Departamento propos, faber uma sugestao de banca, mas que a compet&ncia

para delibcrar e aprovar a banca c da Congregagao. Enquanto isso, diz quc esb plenamcntc dc

acordo. Ainda em relagao a isso, ou sega, em relagao a composig:io de banca. Ache que o
primeiro aspecto que dcvem tcr scmpre em mcntc 6 o intcrcssc maior. O interessc acad6mico

da Universidade exige o interesse major na Faculdade de Direito de Ribeirio Proto. Portanto,
dcvcm cscolhcr scmptc cm um concurso o melhor candidato. Para conscguir cscolher o melhor

candidate, aquele que pdas suns qualidades posse contribuir de uma forma clara para o
intcrcssc, o dcscnvolvimcnto c o progrcsso da Faculdade, sc faz ncccssiria a composigio de
uma banca qualiRicada e aderente, como ia foi dino aqui. A banca qualinicada e aderente a area

cspccinica do concurso. Ncsse sentido, entao, qucst6cs dc m6ritos deste ou daqucle noms
proposto nio estio em logo. Nem o faso de este ou daquele name proposto ocuparem esse
cargo ou aqucle outdo. E muito mcnos, evidentcmcntc, nio csti dizcndo quc acontega aqui, mas

porte acontecer, a preocupagao de patticipar de uma banca para depois, logicamente, inserir no

memorial, o que 6 uma preocupagao legitima, mas la mais num plano pessoal do que,
propriamente, nuts plano institucional. Entao, ache que a questao 6 a seguinte. O
Departamento fez muito bem, fez o que achava que tinha que faber. Diz que entende o Prof.
Gustavo, como Chefs de Departamento. b'las, como la foi dito aqui, a Congregagao recebe a
sugestao do Departamento, delibeta e vota tendo, portanto, como ''para de fundo '', como
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motivagio maior, o que 6 de interesse da Faculdade, em escolher o mellor candidato e para isso
mortar a mellor banca. Ou sega, a banca mats qualificada e aderente. Nesse sentido, ouvindo

tudo o que foi falado, diz a Profs. Monica que faz uma proposta. Se pudesse anotar. Ennim,

depois serf votada. Diz que pods ser votado em bloco, name a name, not-mal. lsso faz parte de

uma discussio salutar no imbito de um colegiado como 6 aqua na Congregagao. Diz que,
pessoalmente, nio tem a menor dtivida e isto nio 6 dem6fito algum em relagao aos outros
names que foram previamente propostos. Diz que nio tem a menor d6vida, para uma banca
qualificada e aderente, os names dos Profs. Andre Ramos Tavares, Professor Titular do
Departamento de Direito Econ8mico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de
Sio Paulo e Membro dessa Congregagio, portanto, integrando a Unidade. Tamb6m o nome do

Prof. Umberto Cello Junior, como muito bem foi esclarecido 6, sem diivida, um grande
Especia[ista em Com6rcio ]nternaciona], mas 6 tamb6m um Especia]ista reconhecido Em
Direito Econ8mico Internacional, em Direito Econ(3mico Administrativo, em Direito
Regulat6rio e assim por dianne. Ache que os dois estio plenamente qualinlcados e com ader6ncia
total a essas u6s areas, incluindo Diteito Concorrencial que fazem parte desse concurso. Diz
que sua sugestio inicial 6 o Prof. Umberto Cellijunior e o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares . Foi
falado aqua tamb6m e virios concordaram, inclusive o Prof. Gustavo Assed Ferreira, mas,
16gico, "amarrado" a decisio do Departamento, mas foi dino claramente que o Prof. Diego

Coutinho 6 um Dome que tem toda adet6ncia na qualinicagio. Diz que colocaria na proposta

coma terceiro titular o name do Prof. Diego Coutinho. Nesse mesmo sentido, tamb6m foi
falado da compet6ncia, da adcr6ncia, todd qualiRicagio do Prof. Rodrigo Kanayama da

Universidade Federal do Parang, salvo engano. Diz que proporia o Prof. Rodrigo T<anayama

come quarto membro titular da banca de ingresso. Por fim, tamb6m, foi falado que o Prof.
Marcc[o N[artins Procnga, a16m dc scr um Profcssor dc Direito Comcrcia], transits pe]o Direito
Concorrencial. Ache que 6 um nome muito valido, conhece muito bem o Prof. A'latcelo e vai

poder colaborar sim, c muito, com a Faculdade, na banca. Nos suplentes, colocaria a Profs.
Juliana Oliveira Dominguez. Ache que mats do que o cato de que ela deu as Ruins, o Prof.
Gustavo tamb6m deu, ncssas horas procuram, babe, pda adcr6ncia dcla com as ircas do
concurso. Diz ao Ac. Yan que, nesse sentido, em tese existirem modvos dc suspeigio, mas, nio

acha, com todd rcspcito, quc cssa qucstio dc quc scream amigos. Essay coisas quando sio
colocadas como motivos de suspeigio, que podem ser, sio s6rias, Lena que set. Diz a Profs.
Cfntia quc nio sabin, ''vivcndo c aprcndendo", quc ha decisio sobte a qucstao dos amigos no

''Facebook". Entao, proporia como ptimeiro suplente a Profs. Juliana Oliveira Domingues, da
Casa. Proporia homo segundo suplente o Prof. Gustavo Asscd Ferreira, pdas raz6cs quc la
forum propostas. Tamb6m poderia ser o Prof. Thiago h'carrara de A'datos, mas como o
Departamento la sugeriu o Prof. Gustavo Asked Ferreira. Proporia o Home do Prof. Estevio
Horvath que li estava, 6 tamb6m um Professor da area. Proporia o nolte do Prof. Vinicius
Carvalho que tamb6m aparece aqui como Professor de Direito Comercial, que podcria ser o
suplentc do Prof. Marcelo N'martins Proenga, atuam em items pr6ximas. Para completar, a Profs.
Marcia Carla Pereira Ribeiro, na vista de suplentes. Perguntou se a Ptofa. Marcia Carla 6
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Professora de Direito Comercial da PUC do Parang e se ela tem livre-Doc8ncia na area.

Perguntou se ela 6 Livre-Docente na area e onde ela prestou a Livre-Docencia, s6 esse

informagao. Diz que tem uma informagao que nio este "batendo muito '', de que essa

Professors ptestou Livre-Doc6ncia no Largo de Sio Francisco e foi reprovada. No Largo de
Sio Francisco na area de Direito Comercial, mas tudo bem. lsso 6 fate, essa informagao 6
veridica, podem conflrmar. Por tudo que la foi falado, teriam utna banca qualificada, aderente,
em condig6es de escolher o nlelhor candidato, que 6 o interesse maior da Faculdade de Direito

de Ribeirio Prego. A Senhora Diretora diz que a sua proposta diante da reformulagao total da

banca 6 encerrar a discussio e devolver o processo ao Departamento para repensar a banca. O
Prof. Dr. Rubens Begak diz que itia se mani6estar, mas retire a sua fda e endossa a excelente

proposta do Prof. ignacio h'latin Poveda Velasco. Acha que devem aprovar agora, pois nio

tcrio tempo hibil at6 o fim do ano, com todd rcspeito a proposta da Senhora Diretora. Diz que

maria uma pequena mudanga. Com todos os m6ritos que o Prof. Gustavo Asked tem, babe, mas

ele nio 6 Professor da area, substituiu a Professors Juliana em sua licenga maternidade. Diz que
maria uma pequenfssima alteragio na proposta do Prof. Ignacio para incluir o Prof. Thiago
Marrara de Matos na sup16ncia por ter mais ader6ncia. O Prof. Dr. AmAncio Jorge Silva
NllnfS..dg.11)!iyflfa diz que o Departamento fez o trabalho de fazed as doze indicag6es que
caberf a Congregagao dccidir. Portanto, nio v6 sentido em voltar para o Departamento. Sugere

que sega votada a banca. O Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes manifesto apoio
i proposta da Senhora Diretora. Cr6 quc esse fema nio esb maduro para ser votado. Sio muitas
posig6es e at6 assumiria outta, divergente, como a do Prof. Rubens para conciliagao na linda do
Prof, ignacio, mas divergence, para a manutengio da Profs. Juliana Oliveira Dominguez. Ache,
sinceramente, um pouco telnet:ido votar aqui neste momento. Estio no 6lm do ano, sim, mas
cstio falando dc um concurso, de um cargo pem\anente. Acha quc a proposta da Senhora
Diretora, com o devido respeito, 6 mats adequada para o momento. A Efeb,..Eliang!:.Flange
Nflnf diz que, como foi eleita rcprcscntante dos Professorcs Doutores c a Scgao 6 transmitida

a//a#e, a pedido dos representados pede o sobrestatnento dessa votagao e que o processo volte

para o Dcpartamento para reavaliagao da banca. O Prof. Dr. Andre Ramon Tavare$ diz quc
se o encaminhamento for pda votagio aqua, nio quer se manifestar, at6 porque seu nome foi
sugerido para a banca. Por qucstao de ordem, ache quc devcriam voter para decidirem qual seri
o encaminhamento. A Sf!!!!eia..Dileleia diz que vio votar para decidir se o processo
retoma para reavaliagao do Departamento ou se continua na Segal para votagao.

Derman6ncia pda votagao da banca ne$!& SQW4Q. A Congregagao
deliberou, por maioria dos presented (dezenove membros), retornar o processo ao
I)epartamento de Direito Piblico para reanflise da Banca Examinadora do Concurso
para Professor Doutor do DDP, na area de Direito Econ6mico e Finangas P6blicas e
Orgamento, Edital 17/2017. Solicitada pda Senhora Diretora a votagan em bloco dos itens
8.1, 8.2 e 8.3, sendo autorizada pelo Colegiado. Diz que analisari cada item. 8 --
CONCURSOS PARA LIVRE-DOCENCIA: 8.il - PROCESS0: 2012.1.311.89.i -

DEPARTAMENTO DE DIREITO p(JBLICO. Proposta de areas e programas para
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abertura de concursos para livre-Doc6ncia do Departamento de Direito P6blico. Ai'eas:
1. Direito Constitucional; 2. Direito Administrativo; 3. Direito Ambiental e Urbanistico;
4. Direito Internacional; 5. Direito Econ6mico; 6. Direito Financeiro e Orgamentario; 7.
Direito Tributario; 8. Direito Penal; 9. Direito Processual Penal; 10. Teoria Getal do
Estado; 11. Direitos Humanos; 12. Criminologia. - Aprovada ad m@pr?/ Zwm7 do Conselho do

Departamento de Diteito P6blico em 09/10/2017, fls. 222-226. Nio havendo tnanifestag6es, o
item foi colorado em votagao. A Congregagao aprovq por unanimidade dos membros
presentes (dezenove membros), as areas e os programas para abertura de Concurso de
Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Piblico. Aprova kinda, que o pedodo de
inscrig6es para o concurso supracitado seri de 02/01 a 01/02/2018. 8.2 - PROCESSO:
2012.1.546.89.9 - DEP.ARTAMENTO DE FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPIINAS

BASICAS. Proposta de areas e ptogramas para abet turn de concursos para Livre-
Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas. Areas: I.
Historia do Direito; 2. Direito Romano; 3. FilosoHia do Direito e Teoda Gerd do
Direito; 4. Sociologia do Direito. - Aprovada ad /gbr?#Zx/w do Conselho do Departamento de

Filosofla do Direito e Disciplinas Bisicas em 05/10/2017, fjs. 94-96. Nio havendo

manifestag6es, o item foi colocado em votagao. A Congregagao aprova, por unanimidade
dos membros presentes (dezoito membros), as areas e os programas para abertura de
Concurso de Livre-Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Bisicas. Aprova ainda, que o periodo de inscrig6es para o concurso supracitado seri de
02/01 a 01/02/2018. 8.3 - PROCESSO: 2012.1.547.89.5 - DEPARTAMENTO DE
DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Proposta de areas e programas para
abertura de concutsos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Privado e de
Ptocesso Civil. Ai'eas: 1. Direito do Tr abalho; 2. Diteito da Segutidade Social; 3. Direito
Comercial; 4. 1)ireito Ptocessual Civil; 5. Direito Civil Patrimonial e Existencial; 6.
Direito Agrario; 7. Direito do Consumidor. - Aprovada peso Consclho do Departamcnto dc
Direito Ptivado e de Processo Civil em 03/10/2017, fls. 206-211. Nio havendo manifestag6es,

o item foi colocado cm votagao. A Congregagao aprova, por unanimidade dos membros
presentes (dezessete membros), as Areas e os programas para abertura de Concurso de
Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Aptova ainda,
que o periodo de inscrig6es para o concurso supracitado seri de 02/01 a 01/02/2018. O
PIQf. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz quc esb dc acordo com as tr6s propostas,

apenas queria fazed um esclarecimento. Esses concursos de Livre-Doc6ncia, todos sabina da

importancia quc des t6m para o pablico cm gcral. N'las, cspccinicamcntc, para os doccntcs da
Casa essen concursos tem uma impottancia grande peso que rapt'esentam de um instrumento no
progresso na carreira e na titulagao do compo docente da Faculdade. Entao, nesse sentido, 6 do

interesse, 16gico, da Faculdade, que na medida ein que os professores se sintam preparados, que

des faz a livre Doc6ncia, porque isso nlehora a titulagao e a qualidade da Faculdade como um
dodo. Qucstiona qual 6 o puzo para as inscrig6es para a Livre-Doc6ncia. Foi Ihe informado 30
(tanta) dias. Perguntou qual seri o puzo, no casa aqui, para eases tr6s concursos. Diz que quer
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fazed uma proposta que nio graz prejufzo album, pele contrArio, atende o interesse da
Faculdade. Todos estio numb 6poca de flm de ano que 6 uma correria. Faz a sugestio de que as

inscrig(5es sejam abertas em janeiro. Que os trabalhos sejam iniciados a partir do dia
02/01/2018. Volta do recesso em 02/01/2018, entio que esse puzo de 30 (trinta) dias sein
contado a partir do 02/01/2017. O Prof. Dr Victor (;abdel de Oliveira Rodriguez prop6e
que ano que vem esse fiber turn ao inv6s de janeiro, sega fcita em fcvereiro. Questions se nio 6
possivel abrir no Utimo dia letivo de dezembro. Porque Glcaria esse ano aberta e ida at6 o ano
que vein. Precise ser aberta este ano. O Prof Di ': Alessandro Hir ata diz que apoia o Prof.

Ignacio Poveda. O edital sendo publicado este no significa, a seu ver, que o concurso foi aberto

no ano de 2017. O possibility de cato que as pessoas tenhatn os 30 (trinta) dias para entregarem
a sese. Acredito que nio sega possfvel o edital ter mais de 30 (trinta) dias para enEregar, salvo
engano. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que esse ano ainda nio abriu. Entao,

para cumprir a exig6ncia que a Faculdade anualmente abu, lanka o edital semana que vem ou na

outra, tanto faz, e no cdital informa que o puzo das inscrig6es 6 do dia 02/01/2018 a 01 ou
02/02/201 8. Janeiro tem 31 (uinta e um) dias. A Sf!!!!eia..Difelera diz que esse discussio deu
inicio apenas no item 8.3. Os editais tamb6m estio nos itens 8.1 e 8.2. O IEf!!f..Df-!jgnafje
Maria Poveda Velasco diz que isso vale para o t:r6s. Pro uma questio de isonomia,

evidentemente que 6 para os tr6s concursos. A SC!!!!efa..D!!flefa informa que surge outta
d6vida, que serf colocada em discussio. Questions se esse periodo diferenciado serf somente
para este ano ou se para os ands seguintes tamb6m. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Vflasce diz que o Regimento Gerd determine que uma vez por ano a Unidade [em que abrir o

concurso de Livre-Doc6ncia. Se, por exemplo, no ano que vem determinam que abririo a
livre-Doc6ncia em agosto ou setembro, nio terio o problems do puzo dentro do ano vigente.
Entao, nio ha a ncccssidade de fixer uma regua. O ano que vem, o puzo serf uma outra
questao que poderf ser colocada. Porque, talvez, ano que vem o edital precise ser langado antes,
dandy tempo para quc o puzo se csgote dcntro do ano. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alve$ d4

Silva sugere a abertura do puzo em 21 /12/2017, pris abrio puzo kinda este ano. O ]:Elle.DL
Andre Ramos Tavares diz que isso 6 uma observagao formal importantc. Qucstiona sc
precisam aprovar no ano ou abrir no ano. Diz que, pelo que se lembra, dodo ano a Faculdade
prccisa abrir o concurso. Anualmentc. Entende quc soltar o cdital nio 6 abrir o concurso. O
Prof. Dr.;ignacio Maria Poveda Velasco diz que ai tem o problems que o Prof. Hirata
colocou. O puzo scrip facdvcl, pois dcz dos trinta dias seriam dc reccsso dcntro da
Universidade. Responde ao Prof. Paulo que precisam abrir no ano. Precisam abrir at6 o dia

23/1 2/2017, mas podc scr aberto scmana quc vcm. ]l so]tar o cdita]. A Sf!!!!Q£4..]l)!!£!g£3.diz
que a abertuta do concurso se di com a publicagao do edital. Entao, estate abrindo o concurso

com a publicagao do ediral. O Prof. Dr. Ignacio Ma diz que o puzo para

as inscrig6es ao concurso 6 outra coisa. Fazendo a publicagao este ano estio cumprindo a
exig6ncia Regimental. O Prof. Dt. Mdr6 Ramos Tavares se desculpa, pols podem o achar
insistente, mas, diz que esb disposto no Regimento 30 (trinta) dias por ano, literalmente, artigo

1 64 do Regimento Gera[ da Universidade e ]6: ''Artigo 164 -- O per]odo dc inscrigiio set:i f]xado
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no rcgimento da Unidade, nio podcndo o puzo sci- inferior a trinta dias por ano ou a quinze
dias pot semestre letivo, no casa dc abcttuta etll amboy os seinestres.". Diz quc so esb
queretldo ti'azer aquia nonlaa pain etltenderem o que estiio falando. A casa altuta do
campeonato estio quake que inviabilizaclos de cumptitem isso. N:io quet preludicar os
professores. Diz que ipso que o Prof. Poveda trouxe 6 muito inlportante. Nico sage qud a
rcalidacle aqua, se os professores precisam clc puzo, mas a tcalidade 6 assim que funciona pllra
todos. Quanto mats puzo nlelhor. Aclla importance ti.azer a norma. A Sf!!1lela..Direlera diz

que a abertuta este Hilo, kinda que sein etn 20/]2/2017, 6 2017, abriu agora. O puzo para a
inscrig:io 6 questao do edital. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o puzo
regimental 6 pele menos trinta dias. Diz que esb querendo achar uma solugao mats juste. Na

linda da excegio como o Prof. Andre colocou, sugere que abu esse ano, cumpta a exig6ncia de

que anua]mente foi aberto o edita]. Para o ano que vem deixam mats ou ments acertado que

langam o edital numa 6poca que da para colocar os trinta dias dentro do ano. Em agosto ou
setembro, porque af os uinta das correm dentro do ano. A Sf!!!!Qra-.!)iiflQla pede autorizagio
aos mcmbros para reahzar votagao em bloco dos itens 9.1, 9.2 e 9.3, sendo autorizada. Explica

que nos tr6s cason foi marcada a prove e o candidato se ausentou de forma injustinlcada na
realizagao da prove. 9 - REVALll)AgAO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO: 9.1 -
PROCESSO: 2015.1.15791.1.3 - CARLO LORUSSO. Pedido de tevalidagao de diploma
estrangeiro expedido pda [/n/refs/f# aHl:p# Sru(# (# .Haig na ]ta]ia, apresentado pe]o

interessado. A Comissio de Graduagio, em 14/09/2017, indeferiu o pedido de Revalidagio
de Diploma Estrangeiro solicitado pelo interessado, devido a sua aus6ncia injustificada na prove

realizada no dia 30/06/2017, nos termos da Deliberagio FDRP 06, de 06/10/2015, fls. 51.
Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de lima, opinando pda
manutengao do indcfcrimcnto do pcdido de Revalidagio dc Diploma Estrangeiro, solicitado

pelo interessado, em 1'/11/2017, fls. 54-55. 9.2 - PROCESSO: 2016.1.20908.1.3 - RAFAEL
AUGUSTO DO CARMO LOMENSO. Pedido de tevalidagao de diploma estrangeiro
expedido pda Universidade Cat61ica Portuguesa, em Portugal, apresentado peso
interessado. - A Comissio de Graduagao, em 14/09/2017, indeferiu o pedido de
revalidagao de diploma estrangeiro solicitado pelo interessado, devido a sua aus6ncia
injustificada na prova realizada no dia 30/06/2017, nos tempos da Deliberagao FDRP
06, de 06/10/2015, confomle fls. 30. Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra.
Cintia Rosa Pereira dc lima, opinando pda manutengao do indcfcrimento do pedido de
Revahdagao de Diploma Estrangeiro, solicitado pelo interessado, em 1'/1 1 /2017, fls. 32-33. 9.3
- PROCESSO: 2015.1.1887.1.3 - SOPHIE SALGUEIRO. Pedido de tevalidagao de

diploma estrangeiro expedido pda Z./n/uersfre de MersalWes Salhr-Quenrhz-.Eh-yvcJlhes,
na Franca, apresentado pda ioteressada. - A Comiss5o de Graduagao, em [4/09/2017,
indeferiu o pedido de tevalidagao de diploma estrangeiro solicitado pda interessada,
devido a sua aus6ncia injustinlcada na prova realizada no dia 30/06/2017, nos tempos da
Deliberagao FDRP 06, de 06/10/2015, condom)e fls. 99. - Parecer da relatora pda

Congregagao, Ptofa. Dra. Cintia Rosa Pereira de lima, opinando pda manutengio do
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indeferimento do pedido de Revalidagao de Diploma Estrangeiro, solicitado pda interessada,

em 1'/11/2017, fls. IO1-102. Em votagao, os itens 9.1, 9.2 e 9.3 sio votados em bloco. A
Congregagao aprovou, por unanimidade dos presentes (dezoito membros), o parecer da
relatora Profa. Dra. Cintia Pereira de Lima, pda manutengao do indeferimento dos
pedidos de Revalidagao de Diploma Estrangeiro, apresentados pecos interessados:
Carlo Lorusso, Rafael Augusto do Cameo Lomenso e Sophie Salgueiro. A Senhora
DlrelQfa prop6e a retirada de pauta do item 10, em homenagem aos novos hlembros, ao Prof.
Dr. Andre Ramos Tavares e ao Prof, Pedro Dallari, if nomeado. Acredita que todos devem ter
amplo conhecimento, por isso gostaria de retirar de paula, mandar novamente todd material,
inclusive para os novos tneinbros, para que todos possum efetivamente analisar e a
possibilidade de contxibuir. Porque a6inal se grata de reformulagao de nomias, um assunto
muito s6rio. 10 - REFORMULA(;AO DAS NORMAS INTERNAS DA FDRP: lO.I -
PROTOCOLAD0: 2017.5.162.89.8 - FACUL.DADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO. Consulta sobre assuntos da Graduagao. Refomlulagao das Nomtas Internal
da FDRP para adequagao aos Curriculos 89001 e 89002. Aprovado pda Comissio de
Graduagao em 22/06/2017, fls. 3.- Parecer do relator pda Conguegagao, Prof. Dr. Camino

Zufelato, opinando favoravelmente a aprovagio das alterag6es normativas propostas pda
Comissio de Graduagao, com sugest6es para quc a E. Congregagao finalise-as e debata-as, em
29/08/2017, fls. 15-16. - A Congregagao, em 01/09/2017, apes esclarecimentos do relator,
Prof. Dr. Camilo Zufelato, deliberou retirar o assunto de paula para discussio e apreciagao na
pr6xima reuniio do Colegiado, conforme fls. 17. A Senhora Diretora sugere a retirada do item

de paula para dar conhecimento aos novos membros do Colegiado. Em votagao, a
Congregagao aprovou, por unanimidade dos presented (19 membros), a retirada do item
lO.I, "Consulta sobre assuntos da Graduagio. Reformulagao das Normas Intemas da
FDRP para adequagao aos Curriculos 89001 e 89002. A Aw, Larissa Beschizza CionQ diz
que em relagio ao itcm 4.2, processo 2016.1.602.89.0, desiste do pedido dc vistas e havendo
possibilidade de retornar a paula, que sega colocado em votagao, pois quem decide, reallnente, 6
a Congregagao. A Se!!1lQfa..I)ifelQla tctorna ao item 4.2 e o 16 novamcntc; Them 4.2 -
PROCESSO: 2016.1.602.89.0 - THIAGO MARRARA DE MATOS. Solicitagao de
autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, realizagao de consultoria
acad6mica, apresentada pelo interessado. Aprovado peso Chefe do Depattamento de
Direito Pdblico cm 04/10/2017, fls. 19. - Parecer da rclatora pda Congregagio, Profs. Dra.

Nlaria Paula Costa Bertran Mufioz, opinando favoravelmente ao pedido do interessado, em
19/10/2017, f]s. 21 . O ])ref:Dr. IVjctor Gabriel de Oliveira Rodriguez prop6c para quc os
depatramentos revejam o que 6 necessfrio para faber. Pris, simplesmente inviabilizam a
Congregagao se todos os professores fizerem qualquer typo de atividade que sejam autorizadas

peta CERT e jogarem judo para a Congregagao. A Sf!!!!!!£4.DilflQ£4..esclarece que isso este no
Estatuto Docents, Resolugao 7271 de 23/11/2016, artigo 20, paragrafo 3. ll - PAUTA
COMPLEMENT.AR. Emissio de segunda via de Registro de Diploma. ll.I -
PROCESS0 2017.1.531.89.6 - GABRlIEL ROMITELLI. Emissio de 2' via de Registro
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de Diploma, solicitado pelo interessado. - Patecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra.
Marsh Souza Ribeiro, opinando favoravelmente ao atendimento do interessado no que concerns

a emissio de segundo via do Diploma, 06/11/2017, fls. 10. Colocado em votagao, a
Congregagao, aprova pot unanimidade dos presented (dezenove membros) a emissio
de segunda via de registro de diploma solicitado pelo interessado, com base no parecer
da Ptofa. Dra. Maisa de Souza Ribeiro. A SC!!!!efa..DilflQla comenta que esse assunto nio
deveria enuar na Congregagao, porque se pedem a segundo via, na realidade 6 porque aconteceu

alguma coisa. Repete a informagao do Prof. Poveda de que a compet6ncia 6 da Reitoria. O Af:
l:UWg$ Vieira Carvalho diz que pda legislagao nio precise necessariamente ser apreciado pda
Congregagao. Talvez, fosse o caso de inserir o item na paula e deliberarem pda delegagao a
ouuo colegiado. Autorizada a inclusio do item na pauta, a Sf!!!!efa..Dilclelia pergunta
aos Membros se a deliberagao sobre a segunda via de diploma pode ser delegada ao
CTA. Informa que a proposra de inclusio do item na paula velo do Ac. Lucas Vieira Carvalho.

A Congtegagao decide Fein delegagao ao CTA da compet6ncia para deliberar sobre a
emissio de segundo via de diploma. O PIQfl D!: :Andre Ramos Tavares questions sobre a
votagio do item 8: 8.1, 8.2 e 8.3. Solicita connumagio da decisio do Colegiado sobre a
publicagao dos editais este ano, dias 22 ou 23/12/2017 e as inscrig6es a partit de 02/01/2017.
ConRnmadas as informag6es polos Membros, informs que gostaria de regina'ar sua abstengio

dessas votag6es. A SS!!!!elaDilflera diz que o puzo Glcou com 30 (trinta) dias, porque nio
pode ter 60 (sessenta), porque o Regimento la diz 30 (trinta). Os editais seem dia 22/12/2017. -
PAUTA COMPLEMENT.AR. Cargo para Professor Titular. 12.1 - PROCESSO
2015.1.584.89.0 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO. Relat6rio de

crit6rios para distribuigao de cargos de Professor Titular na FDRP. A SS!!!!Qra. !)!!flQfa
diz que a Faculdadc possui tr6s departamcntos, mas somcntc um tem Profcssot- Titular. O E!!!f:

Dr. Andre Ramos Tavares pede vistas do processo. A Se!!!!efa..Dire!!Zfa diz que gostaria de
pcdir a lcitura da manifestagao. O PIQf D!: Andre Ramos Tavares repctiu o quc disse, pris

falou fora do tnictofone e gostaria que constasse a sua justificadva. Esclarece que estava na
Comissao, quc cscolheram aqua na Congregagao, c nio foi comunicado quc havcria uma
reuniio sobre o fema. A PIQfa: I)ra. Cintia Rosa Perejla del:,ima esclarece que pegou o e

maid quc a b']ircia ]hc cnviou, cntao, achou quc todos os intcgrantcs da Condssio cstavam
copiados no e-mail, assim, enviou esse comunicagao. Receberam um ofTcio, o Prof. Ignacio
Poveda at6 podc cxplicar, quc dcveriam solicitat novos cargos at6 02/01/201 8. lsso cstava
inclusive no e-mail, foi anexado para des. Um oficio dizendo para a Faculdade poder pedir
cargos dc Professor Titular tinha quc scr frito at6 02/01 /201 8 c tcm quc constar: a aprovagao
do depattamento para once vaio cargo que ii este aquie mais os crit6rios. Entao, devida a esse

urg6ncia, 02/01/2017, nio teria tempo habit para passat na Congregagao antes dessa data e
assim nio poderiam pedir o cargo que ia tem o peTRI para pedirem. O :13r!!f.Dt:..Bl112f!!a

Besak diz que se manifestou com a Profs. Cintia e com todos, babe do imenso aprego que tem
por ela, mas isso 6 um absurdo realmente. A convocagao de uma reuniio etn menos de 12
(doze) horns 6teis. Diz que nunca viu isso. A magnitude do assunto. Diz que falou a Profs.
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Cintia. l\4andou um e-mail para a Comissio, como ela nio recebeu o e-mail, disse vetbalmente.
Ainda flca maid surpreso, podia ter convocado, sequer os membros da Comissio vieram. O
n6mero de presenga foi fnflmo. Diz que se dobra a decisis da Congregagao, queria consignar
isso e justificai a sua aus6ncia. A Profs. Dra. Cintia Rosa Pelejl4 dQ Ljlp4 esclarece que
pegou o e-mail e destacar esse momento salutar que a Faculdade. Este se discutindo de maneira

democratica, que 6 um avango na Faculdade nesse sentido. Porque 6 primeira vez que discutem

dessa maneira. A Profs. Dra. Cristina !jiodov Bernardo diz que tamb6m participou dessa
reuniio da Comissio sobre a tituladdade e tamb6m coma Chefs de Departamento e Membro

dessa Congregagao destaca a urg6ncia de votagao, if que precisam assinar at6 02/01 /2018 para

solicitor outras dubs vegas de titularidade. Ressaltando que esse Unidade 6 uma das que esb
mats atrasada em relagio a obtengio de cargos de Professor Titular. Nio sabem o porqu6, mas
s6 tem um Professor Titular. Enquanto que a Educagao Fisica que 6 uma Unidade mats nova

que a Faculdade de Direito ia possuem dois Titulares. Diz que pender esse puzo de
02/01/20]7, na verdade, s6 teriam perdas para esse Unidade. Entao, gostaria de destacar a
urg6ncia do assunto e a necessidade dessa Unidade que tanto carece de tirularidade. Como a
Senhora Diretora destacou, t6m doin departamentos que nio possuem Professor Titular. O
Prof. Dr. ignacio Maria Poveda Velasco diz que a sua primeira pergunta a Sra. Marcia
respondeu, mas gostaria de conRnmar com a Scnhora Diretora que terio a reuniio do dia
01/1 2/2017. Entio teriam kinda uma reuniio da Congregagao para deliberarem. Questions que
estio falando sabre esse puzo do dia 02/01/2017, pergunta de onde foi tirado esse puzo
Porque esclarece que o puzo 02/01/2018 foio puzo dado pda Comissio de Assuntos
Acad6micos -- CAA para sodas as Unidades para pedidos de cargos novos. A situagao da
Faculdade de Direito assim como a Faculdade de Educagao Ffsica e Esportes de Ribeirio Proto,

o Instituto dc Arquitctura e Urbanismo, t6m cinco Unidadcs cm formagao. Elms estio scguindo
um diferenciado de concessio de cargos de Titular, que nio esb dentro desse puzo para
solicitor. O puzo do dia 02/01 /2018 6 para quc as Unidades consohdadas que la denham o scu

compo docente, se entenderem que necessitam de carlos novos, a]6m daqueles que la tenham, o

Fagam. Esse solicitagao 6 realizada uma vcz por ano c sc analisa os carlos novos solicitados, em

conjunto, de today as Unidades que solicitaram. Nio 6 o puzo para a Faculdade de Direito de

Ribcirio Proto, somcnte para esclareccr. A Sf!!!!efa-.!)ilflefa diz que, dc qualqucr forma, a sua
orientagio foi atender. Foi um oficio generahzado, gen6rico, para todos. Diz que tem receio de
quc a]gu6m. O ])r(}f:D!-Junacio Maria Poveda Velasco diz que a tranquiliza. Diz a Profs.

Nlonica que como Diretora fez bem em colocar no puzo. Quando a isso, nio diz nada, faz parte

do seu trabalho como Diretora da Unidade. E bom ter um puzo- No cntanto, cle como
Secretirio Gerd precise esclarecer que o offcio que, inclusive ele pr6prio assinou, diz respeito a
esse situagao que se referiu agora, e nio & a situagao das Unidades em formagao. As Unidades

em formagao t6m seu "regitne" pr6prio. lsso sim, assam que a Faculdade de Direito, coma as
ouuas Unidades, aptesentar as informag6es que forum solicitadas, a CAA analisarf. A questio
da Escola de Educagao Ffsica e Esportes la ter dois carlos 6 porque aqui na Faculdade ficou uln

ano parado o envio a CAA das informag6es sobre os crit6rios que seriam adotados peta Fazio
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que for, nio vem ao casa, mas ficou um ano parado aqui. Por isso que o ''them '' dos out:ros
andava, enquanto que o "orem" clessa Unidade nio andava. Nio tem coma comparat. Ache que

nio vem ao caso, mas uma hora a Congregagao teri que dizer a CAA que se vier um cargo de

Titular deveria ser para tal departamento, por essay c essas raz6es. Em relagao ao ptazo, ainda
terio mais uma Congregagao em dezembro. Hi um pedido de vistas. A P!!!b:.!)!a..flnlia
BQsa..]:ffsifa..dg.!:i!!!a diz que as diretrizes gerais para a distribuigao e concessio dc cargo de
Professor Titular da Universidade Sio Paulo, o item 3: "As Congregag6es das Unidades de
Ensino deverio aprovar crit6rios objetivos e de m6rito para a distribuigao de cargo de Professor

Titular entre seus departamentos e submet6-1os a CAA para aprovagio- As solicitag6es somente

servo analisadas apes aprovagao disses crit6rios pda CAA. Entio, se a CAA nio tiver estes
crit6rios, agora para 02/01/2018, nio poderao pedir outros cargos. Diz que aqui nio faz
distingao entry tips de Unidade. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, pede desculpas
por interromper a Profs. Cfntia e esclarece que nio 6 sobre o item 3 que estio falando. Nio 6

disco que estio falando. Eases crit6rios da Unidade, referentes ao item 3, 6 que demorou um
ano para a Faculdade mandar. Essen crit6rios la estio la. Nio cstio falando, agora, disses

crit6rios que estio no item 3 das diretrizes. Estio falando de que, aprovados os crit6rios, no
item 7. A PIQlb: Dl4: Ciplj4 Rosa Pereira de Lima esclarece que se tivesse concluido o seu
raciocfnio imam entender conde quer chegar. Diz que li possuem um cargo que foi aprovado e

a{ mica essa dispute que estio vendo, que nio 6 saudivel para a Faculdade, inclusive isso nio foi

analisado por um ano, saba-se li Deus porque, mas ai fica travada esse discussio, nio se avanga
esse discussio e nio podem pedir novos cargos. Porque coda vez que venn um cargo, cada vez 6

um novo desgaste. O melhor serif li ter essen crit6rios para poderem pedir mais cargos, porque

a Faculdade teen perfil para ter mats cargos. Entao, acabam prejudicando a Unidade de nio ter

possibilidadc dc rcccbcrcm mais cargos por uma qucstio quc la dcveria ester dccidida hi um
ano. A Sf!!!!efa..Dilflefa diz que tet-n um pedido de vistas. A distribuigio de cargo rica coda
vcz mais distantc. Informa ao Prof. Andre Ramos Tavares que o proccsso 6 dole. O PfliL!)L
Gy$!@vo Assed Ferreir a esclarece que dodo o processo este no sistema Nereu. O Er!!LDL
And! B@!pQ$ Tavares diz quc fad uma rapids anilise, mas, sc for o faso, sugcrc agendar uma
reuniio extraordiniria para tratar Jesse assunto que 6 extremamente importance. Que deja antes,

nio tem problema. A Senhora Diretora diz quc no dia 01/12/2017 csti aqui. Prccisam antes
da manifestagio, para, at6, passat para dodo mundo ou frazer por escrito e, na hora, disttibuem.

O problcma do cargo 6 quc 6 ncccssirio resolver cstc para dcpois tcr maid. Porque senio nio
tem mais. Esse 6 um ptoblema setHssimo aqui para a Faculdade. A Congregagao concede
vistas do processo ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavates e delibera a tetirada da pauta do
item 12 - PAUTA COMPLEMENTAR. Cargo para Professor Titular. 12.1 - PROCESSO
2015.1.584.89.0 - FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PROTO. Relat6rio de

crit6rios para distribuigao de cargos de Professor Titular na FDRP. A Sf!!!!gla..DiiCIQfa
agradece aos funcionirios, alunos, colegas, principalmente aos Membros da Congregagao

nomeados, Professores Titulares, que se deslocaram at6 aqui para atender a Faculdade e, na

verdade, resolver esses problemas. Nada mats havendo a tratat, a Senhora Ptesidente
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novamente agradece a presenga de todos e da por
cinquenta e seis minutos. Do que, para constar, eu,

Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica

sera examinada pelts Senhores Conselheiros presentes a sessio em que for discutida
aprovada, e por mim assinada. Ribeirio Preto, dez de novembro de dots mil e dezessete.

e
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