Ata da Reunião Extraordinária da Congregação de 14/05/2015
Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, realizou-se, na Sala da
Congregação Professor Hermes Lima, reunião extraordinária da Egrégia Congregação da
FND, sob a presidência do Senhor Vice-Diretor Carlos Bolonha, na ausência do Diretor que
se encontra em reunião do Conselho Universitário, e com a presença dos seguintes
membros: Professor Alexandre Assumpção, representante dos professores associados,
professor Luiz Cláudio Moreira, representante dos professores adjuntos, professora Cíntia
Muniz, representante dos professores assistentes, Professor Carlos Magno Melo, Chefe do
Departamento de Direito do Estado, Prof. Enzo Baiocchi, Chefe do Departamento de Direito
Social e Econômico, Professor Luiz eduardo Figueira, Chefe do Departamento de Teoria do
Direito, a representante dos Técnicos Administrativos, Alessandra Monteiro, além da
representação discente. Os pontos da pauta, conforme divulgados quando da convocação,
foram os seguintes: 1) Homologação ad referendum da Congregação dos pedidos de
professores substitutos solicitados pelos Departamentos. 2) Ratificação da paralisação das
atividades na FND em decorrência do não pagamento de salários aos empregados das
terceirizadas. O Sr. Presidente inicia a reunião com o primeiro ponto de pauta, homologação
ad referendum da Congregação dos pedidos de professores substitutos solicitados pelos
Departamentos. Nesse momento é informado que o Departamento de Teoria do Direito não
solicitou novas vagas, mas solicitou renovação de dois contratos; que o Departamento de
Direito Social e Econômico solicitou uma vaga nova e a renovação de um contrato; que o
Departamento de Direito do Estado solicitou três vagas novas e a renovação de um contrato;
e que o Departamento de Direito Civil solicitou uma vaga nova e a renovação de oito
contratos. Em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Passando ao segundo
ponto de pauta: ratificação da paralisação das atividades na FND em decorrência do não
pagamento de salários aos empregados das terceirizadas e a precariedade da prestação dos
serviços de limpeza do prédio pela empresa Qualitécnica. Informa que: no último dia 08
houve reunião da Direção com as Coordenações e a gerência da FND, onde foi decidida a
paralisação das atividades nesta Unidade devido ao não pagamento dos

funcionários

terceirizados e as consequências disto; que ainda não há qualquer posição da PR-6 em
relação aos pagamentos dos terceirizados; que a FND estará aberta somente até o dia de
amanhã sem previsão de retorno de suas atividades; e que os funcionários da vigilância
também estão com seus pagamentos atrasados. Neste momento o Sr. Presidente passa a
palavra à gerente Alessandra Monteiro que informa que atualmente existem quatro contratos
em vigor relacionados à prestação de serviços na FND e que os quatro se apresentam em
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inadimplência e que não há como garantir higiene, limpeza e segurança no prédio da FND a
partir de sábado. O Centro Acadêmico solicita a palavra se mostrando solidário aos
funcionários terceirizados. Solicita que não haja prejuízo acadêmico aos discentes da FND
que residem fora da cidade do Rio de Janeiro e que não retornaram ainda às aulas.
Reclamam da superficialidade nas informações emitidas pela Direção da FND. Solicitam o
encaminhamento de uma moção de apoio aos funcionários terceirizados. A professora Cíntia
Muniz solicita a palavra dizendo que no seu entendimento houve sim informações claras e
diárias a respeito do funcionamento da FND pela Direção. O professor Luiz Cláudio solicita
a palavra parabenizando a gerente Alessandra Monteiro pelo seu empenho e negociação
junto à Reitoria e às empresas prestadoras dos serviços terceirizados e sugere aos membros
da Congregação que a FND se posicione no sentido de somente retomar suas atividades
quando a situação dos pagamentos dos terceirizados seja regularizada em sua totalidade. O
professor Alexandre Assumpção solicita a palavra e informa que houve vinculação na mídia
que a FND retomaria hoje suas aulas e indaga se a FND terá um calendário acadêmico
especial devido aos dias sem aulas. O Sr. Presidente informa que esse assunto não será
encaminhado para resolução hoje. Em seguida agradece ao apoio do Centro Acadêmico.
Expõe que os direitos dos alunos serão resguardados, que as informações passadas pela
Direção da FND ocorrem na proporção do recebimento das informações dos órgãos gestores
da UFRJ, a PR-6 e Reitoria. Na sequência encaminha à Congregação a solicitação do Centro
Acadêmico a emissão de uma moção de apoio dos membros da Congregação à paralisação
das atividades no prédio da FND com a retomada das atividades somente após regularização
dos pagamentos dos terceirizados e com total apoio e solidariedade a esses servidores, o que
foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente parabeniza e louva a servidora Alessandra
Monteiro pelo seu desempenho diante dessa situação adversa e atípica na FND e, nesse
momento, agradece aos presentes e encerra a reunião. Eu, Géssica Santos Soares, para
constar, lavrei a presente ata que, após aprovada, será por mim assinada e pelo Senhor ViceDiretor da Faculdade Nacional de Direito, Professor Carlos Bolonha.
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