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MOÇÃO DE PESAR 

 

A Direção da Faculdade Nacional de Direito e todo o seu Corpo Social manifestam o seu pesar pelo 
falecimento do Professor Sylvio Mário de Oliveira Ricart, Professor aposentado da Faculdade 
Nacional de Direito (UFRJ), que teve imensa contribuição para o resgate da honrosa tradição da 
Nacional. Aos seus familiares e amigos, nossas mais sinceras condolências. 

Sylvio Mário de Oliveira Ricart, professor aposentado da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), 
faleceu na data de ontem. Ex-aluno da Nacional, funcionário aposentado do Banco do Brasil, Sylvio 
Ricart também dedicou sua vida ao magistério lecionando na FND, onde começou como assistente 
do Professor Hélio Tornaghi. Sylvio Ricart participou do processo de reencontro da Nacional com 
suas melhores tradições, tendo integrado a primeira comissão pós 2004 formada para elaborar um 
novo projeto político didático-pedagógico. Foi ainda Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de 
Ações para a Cidadania (NIAC), núcleo que entre tantas atividades buscava aproximar a comunidade 
acadêmica da universidade à Comunidade da Maré. Em 28 de maio de 2009, Sylvio Ricart promoveu 
pelo NIAC importante seminário denunciando a permanência da tortura como prática ilegal na 
repressão dos crimes no Brasil. Criador e coordenador do Grupo de Estudo de Processo Penal, que 
futuramente veio a converter-se no Grupo de Pesquisa Matrizes do Processo Penal Brasileiro, sob a 
coordenação do professor Geraldo Prado, Sylvio Ricart incentivou e promoveu eventos e seminários, 
como o realizado em outubro de 2006, na Faculdade Nacional de Direito, sobre a então Nova Lei de 
Drogas, com a participação dos professores Nilo Batista e Fauzi Hassan Choukr e da jovem aluna 
Luana Botelho. Sylvio Ricart encerrou suas atividades na UFRJ como auxiliar do Reitor Aloísio 
Teixeira (2003/2011), em gestão para a qual contribuiu de forma decisiva para o resgate da honrosa 
tradição da Nacional. Lutando contra doenças graves nos pulmões e no coração há mais de um ano, 
Sylvio terminou por falecer na madrugada de ontem. Deixa três filhos, sete netos e as saudades da 
comunidade da UFRJ. 
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