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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE
NACIONAL DE DIREITO, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO SENHOR DIRETOR,
PROFESSOR CARLOS BOLONHA, DIA 08 DE MAIO  DE 2019, ÀS 11:00 HORAS, NA
SALA PROFESSOR HERMES LIMA, CENTRO, RIO DE JANEIRO.

Aos oito de abril de 2019, realizou-se na Sala Professor Hermes Lima, a reunião ordinária da
Egrégia Congregação da Faculdade Nacional de Direito, sob a Presidência do Diretor, Professor
Carlos  Bolonha,  e  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Professora  Juliana  Magalhães,
Representantes  dos  Professores  Titulares;  Professora  Vanessa  Batista,  Representante  dos
Professores Titulares; Professor Marcus Vinícius,  Representante Suplente dos Professores
Associados; Professor Sidney Guerra,  Representante dos Professores Associados;  Professor
Nilo  Pompílio,  Representante  Suplente  dos  Professores  Associados;  Professora  Cristiane
Brandão, Representante dos Professores Adjuntos; Professora Márcia Xavier, Representante
dos  Adjuntos;  Professor  Rodrigo  Machado,  Representante  Suplente  dos  Assistentes  de
Auxiliares; Professor  José  Roberto  Xavier,  Representante  Departamento  de  Teoria  de
Direito; Professor Marilson Santana,  Representante do Departamento de Direito do Estado;
Professor Rafael  Esteves,  Representante Departamento de Direito Civil;  Fátima Madruga,
Raoni  Araújo  e  Raquel,  Representantes  Titulares  dos  Técnicos;  Gabriel  Batista,
Representantes  do CACO e Dr.  Paulo  Horn,  Representante da ALUMNI. Os pontos  de
pauta, conforme divulgados quando da convocação, foram os seguintes: a)  Informes: b) Ordem
do Dia: 1) Definição de novas datas para o Regimento; 2) Proposta de novo regimento do NDE;
3)  Proposta de alteração de Barema Resolução 08/2014 CONSUNI; 4) Aprovação de Projetos e
criação de Laboratórios de Pesquisa: processo 23079.012017/2019-10 – projeto de pesquisa em
Direito  Internacional  ,  sob  a  Coordenação  do  Professor  Dr  Sidney  Guerra;  processo
23079.012011/2019-42-  projeto  de pesquisa  em Direito  Internacional,  sob a  coordenação do
Professor  Dr  Sidney  Guerra;  processo  23079.012398/2019-37,  projeto  de  pesquisa  sob  a
coordenação da professora Maria Francisca de Miranda Coutinho; processo 23079.014420/2019-
83–  projeto  de  pesquisa,  sob  a  coordenação  da  professora  Júlia  Ávila  Franzoni;  processo
23079.014426/2019-51,  projeto  de  pesquisa  sob  a  coordenação  da  professora  Júlia  Ávila
Franzoni; processo 23079.016194/2019-75, projeto de pesquisa sob a coordenação do professor
Thiago Joffilly e processo 23079.016847/2019-16, projeto de pesquisa sob a coordenação da
professora Andréia Fernandes de Almeida Rangel. 5)  Afastamento de docente do e/ou no país:
processo nº 23079.014082/2019-80, em nome de Luigi Bonizzato, homologação da aprovação ad
referendum para afastamento do docente de 28/05/2019 à 07/06/2019, para conferência na “Law
and Society 2019”, em Washington D.C, Estados Unidos e Processo nº 23079.016896/2019-59,
em nome de Kone Prieto Furtunato Cesario,  homologação da aprovação ad referendum para
afastamento da docente de 05/06/2019 à 07/06/2019, para participação na III Jornada de Direito
Comercial, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, Brasil. 6) Homologação de contratação
de  professor  visitante:  Processo  nº  23079.013574/2019-58,  em  nome  de  Manuel  Eugenio
Gandara  Carballido,  homologação  da  aprovação  ad  referendum da  contratação  de  professor
visitante, conforme Edital n° 79, de 22 de fevereiro de 2019 (Processo Seletivo Simplificado
para contratação de professor visitante- “Projeto Print”). 7) Processos Progressão e/ou promoção:
Processo nº 23079.000317/2019-56, em nome de Márcia Cristina Xavier de Souza, aprovação de
relatório da Comissão de progressão funcional e Processo nº 23079.023598/2018-34, em nome
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de Rodrigo de Lacerda Carelli, aprovação de relatório da Comissão de progressão múltipla. 8)
Recursos  discentes:  Requerimento  nº  77/2019,  em nome de  Jorge  Luiz  Gomes  de  Oliveira-
quebra de requisitos; Requerimento nº 110/2019, em nome de Rafael Vargas Marques-quebra de
requisitos; Processo nº 23079.061982/2018-35, em nome de Vinicius Dantas da Cruz-solicitação
de dignidade acadêmica e Processo nº 23079.049561/2018-36, em nome de Eric Yuji Carvalho
Yazaki-  Exclusão de disciplina. 9) Alteração ou eleiminação de pré-requisito das disciplinas:
Processo nº 23079.056940/2017-00, em nome de Angelo Luis de Souza Vargas, alteração ou
eliminação  de  pré-requisito  das  disciplinas  Direito  Desportivo  I,  II  e  III  e  10)  Criação  do
Departamento de Ciências Criminais. O Presidente, preliminarmente, informa acerca de pedidos
de inclusão em pauta: Inclusão no ponto 3: Aprovação da pontuação (Barema) para cada item
aprovado pela Resolução do Conselho do CCJE nº 01/2019, referente a Resolução nº 09/2018 do
CONSUNI sobre estágio probatório e Inclusão como ponto 10, passando o ponto 10 para o
ponto  11:  Processo  nº  23079.015907/2019-83 – Projeto  intitulado  “Conhecendo  a  FND”,
Coordenador  Juliana  de  Sousa  Gomes  Lage,  com  parecer  favorável  da  Coordenação  de
Extensão; Processo nº 23079.013691/2019-11 – Projeto intitulado “Reformas do Processo Penal”
– Coordenação Antonio Eduardo Ramiro Santoro – com parecer favorável da Coordenação de
Extensão;  Processo  nº  23079.016180/2019-51,  -  Projeto  intitulado  “Cartografias  Jurídicas:
mapeando a judicialização de conflitos fundiários” – Coordenação Julia Avila Franzoni  – com
parecer favorável da Coordenação de Extensão; Processo nº 23079.017698/2019-11  – Projeto
intitulado “XLVI Curso de Direito Internacional da OEA” – Coordenador Siddharta Legale –
com parecer  favorável  da  Coordenação de Extensão e  Processo nº  23079.017708/2019-18 –
Projeto intitulado “Mulheres Encarceradas: uma proposta de pesquisa, ensino e extensão sobre
mulheres presas do Rio de Janeiro” – Coordenação Luciana Boiteux – com parecer favorável da
Coordenação de Extensão. Há um pedido de retirada de pauta: Processo nº 23079.049561/2018-
36, em nome de Eric Yuji Carvalho Yazaki- Exclusão de disciplina. Ato seguinte, o Presidente
passando  aos  informes,  informou  acerca  da  eleição  de  novos  representantes  adjuntos  e
assistentes, estando as chapas inscritas e homologadas pelo professor Daniel Capecchi Nunes,
pela servidora Rose Iamamura e pelo professor Guilherme Hartmann, sendo a chapa 1 composta
pelos  professores  Daniela  Silva  Fontoura   de  Barcellos,  como titular  e  Patrícia  Garcia  dos
Santos, como suplente; a chapa 2 pelos professores Cristiane Brandão Augusto Mérida, como
titular e Antônio Eduardo Ramires Santoro como suplente e chapa 03, como titular o professor
Fábio  Shecaira  e  como  suplente  a  professora  Rachel  Herdy  de  Barros  Francisco,  para
representante de duas cadeiras na Congregação de professores adjuntos; Para representante de
professores  assistentes  a  chapa única  composta pelos  professores   Cezar  Augusto Rodrigues
Costa, como titular e Rodrigo Machado como suplente, ocorrendo as eleições nos dias 13,14 e 15
de maio de 2019; o segundo informe versa sobre a nova gerência da Faculdade Nacional de
Direito,  com a substituição da servidora Fátima Bardano pelo servidor Bruno Albuquerque e
também informa acerca de mudança de localidade de setores da Faculdade para otimização de
espaço; o terceiro informe é sobre a feira de estágio ocorrendo nos dias 08 e 09 de maio de 2019;
o quarto informe é sobre a JICJUR para os dias 15 e 16 de maio; o quinto informe é sobre a nova
coordenação de Extensão com os  professores Felipe Almeida,  como titular,  e Julia  Franzoni
como vice; no setor de SCRIID a nomeação de Carolina Azevedo como vice coordenadora do
professor Marcus Vinicius Torres e no setor de Pesquisa a nomeação de Daniel  Capecchi Nunes
como vice coordenador, junto com o professor Luiz Eduardo; o sexto informe é sobre a iniciativa
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da Direção de criar cartazes para preservar e zelar pelo patrimônio; o sétimo informe é sobre o
corte  do  Governo  Federal  nas  Universidades  Federais;  o  oitavo  informe  é  sobre  a  nova
composição da COAA com os professores Carlos Augusto Tomaz, Carolina Araújo de Azevedo,
Daniela Silva Fontoura  de  Barcellos, Julia Franzoni, Kone Cesário, Felipe Almeida, Rafael
Esteves Frutuoso, Veronica Lagassi e Luiz Antonio Figueira e saindo da COAA por motivos
diversos, professores Carlos Magno, Marcelo de Araújo, Fabiana Barletta e Junya Barletta. Ato
seguido, o CACO pede a palavra para dar informe sobre atividade de acolhimento de estudantes
negros na FND. Pede ajuda dos professores  para construção de espaço de acolhimento para
estudantes negros. O Presidente segue com a ordem do dia. Antes do primeiro ponto da pauta,
aprovou-se a ata da Congregação do dia 03/04/2019, aprovada por unanimidade;  O primeiro
ponto da pauta é a definição de novas datas para o Regimento, sendo aprovados os dias 12 e 19
de junho de 2019 para Reunião Extraordinária da Congregação; o segundo ponto da pauta é a
proposta de novo regimento do NDE, aprovada por unanimidade. O terceiro ponto da pauta é a
Proposta de alteração de Barema Resolução nº 08/2014 CONSUNI, aprovada por unanimidade e
a Nova Pontuação (BAREMA) para cada item aprovado pela Resolução do Conselho do CCJE
nº 01/2019, referente a Resolução nº 09/2018 do CONSUNI sobre estágio probatório, aprovada
por unanimidade. O quarto ponto da pauta é a aprovação de projetos e criação de laboratórios
de pesquisa:  processo  23079.012017/2019-10 – projeto de pesquisa em Direito Internacional ,
sob a Coordenação do Professor Dr Sidney Guerra,  submetido à votação, aprovado;  processo
23079.012011/2019-42-projeto  de  pesquisa  em  Direito  Internacional,  sob  a  coordenação  do
Professor Dr Sidney Guerra,  submetido à votação, aprovado;  processo 23079.012398/2019-37,
projeto de pesquisa sob a coordenação da professora Maria  Francisca de Miranda Coutinho,
submetido à votação, aprovado; processo  23079.014420/2019-83– projeto de pesquisa,  sob a
coordenação  da  professora  Júlia  Ávila  Franzoni,  submetido  à  votação,  aprovado;  processo
23079.014426/2019-51,  projeto  de  pesquisa  sob  a  coordenação  da  professora  Júlia  Ávila
Franzoni, submetido à votação, aprovado; processo 23079.016194/2019-75, projeto de pesquisa
sob  a  coordenação  do professor  Thiago  Joffilly,  submetido  à  votação,  aprovado e  processo
23079.016847/2019-16, projeto de pesquisa sob a coordenação da professora Andréia Fernandes
de Almeida Rangel,  submetido à votação, aprovado. O quinto ponto da pauta diz respeito ao
afastamento de docente do ou no país. Primeiramente, o Processo nº 23079.014082/2019-80, em
nome  de  Luigi  Bonizzato,  homologação  da  aprovação  ad  referendum  para  afastamento  do
docente  de  28/05/2019  à  07/06/2019,  para  conferência  na  “Law  and  Society  2019”,  em
Washington  D.C,  Estados  Unidos,  aprovado  por  unanimidade  e  Processo  nº
23079.016896/2019-59, em nome de Kone Prieto Furtunato Cesario, homologação da aprovação
ad referendum para afastamento da docente de 05/06/2019 à 07/06/2019, para participação na III
Jornada de Direito Comercial, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, Brasil,aprovado por
unanimidade. O sexto ponto da pauta diz respeito à homologação de contratação de professor
visitante, processo nº 23079.013574/2019-58, em nome de Manuel Eugenio Gandara Carballido,
homologação da aprovação ad referendum da contratação de professor visitante, conforme Edital
n° 79, de 22 de fevereiro de 2019 (Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor
visitante- “Projeto Print”), aprovado por unanimidade. O sétimo ponto da pauta  versa sobre os
processos  de  progressão  e  promoção.   O  processo  nº  23079.000317/2019-56,  em  nome  de
Márcia  Cristina  Xavier  de  Souza,  submetido  à  votação,  aprovado  e  o  Processo  nº
23079.023598/2018-34,  em  nome  de  Rodrigo  de  Lacerda  Carelli,  submetido  à  votação,
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aprovado. O  processo nº 23079.000317/2019-56, em nome de Juliana de Sousa Gomes Lage,
homologação  de  Banca  no  processo  de  progressão  funcional,  aprovada  na  Reunião  de
Departamento  de  Direito  Civil  realizada  em 02/05/2019,  submetido  à  votação,  aprovado. O
oitavo ponto da pauta é sobre os recursos discentes, sob relatoria do Professor Luiz Claudio
Moreira Gomes: Requerimento nº 77/2019, em nome de Jorge Luiz Gomes de Oliveira-quebra
de requisitos, aprovação por maioria, com abstenção do CACO e da ALUMNI; O Requerimento
nº 110/2019, em nome de Rafael Vargas Marques-quebra de requisitos, aprovado com oito votos
favoráveis ao aluno, constando seis votos favoráveis ao parecer do relator e três abstenções;
Processo  nº  23079.061982/2018-35,  em  nome  de  Vinicius  Dantas  da  Cruz-solicitação  de
dignidade  acadêmica,  aprovado  por  unanimidade.  O  nono  ponto  da  pauta diz  respeito  à
alteração ou eliminação de pré-requisito das disciplinas, processo nº 23079.056940/2017-00, em
nome de Angelo Luis de Souza Vargas, alteração ou eliminação de pré-requisito das disciplinas
Direito Desportivo I, II e III, aprovado por unanimidade. O décimo ponto da pauta diz respeito
ao projetos de extensão: Processo nº 23079.015907/2019-83 – Projeto intitulado “Conhecendo a
FND”, Coordenador Juliana de Sousa Gomes Lage, com parecer favorável da Coordenação de
Extensão,  submetido  à  votação,  aprovado;  Processo  nº  23079.013691/2019-11 –  Projeto
intitulado “Reformas do Processo Penal”  – Coordenação Antonio Eduardo Ramiro Santoro –
com parecer favorável da Coordenação de Extensão, submetido à votação, aprovado;Processo nº
23079.016180/2019-51, - Projeto intitulado “Cartografias Jurídicas: mapeando a judicialização
de  conflitos  fundiários”  –  Coordenação  Julia  Avila  Franzoni   –  com  parecer  favorável  da
Coordenação de Extensão, submetido à votação, aprovado; Processo nº 23079.017698/2019-11
– Projeto intitulado “XLVI Curso de Direito Internacional da OEA” – Coordenador Siddharta
Legale – com parecer favorável da Coordenação de Extensão, submetido à votação, aprovado e
Processo nº 23079.017708/2019-18 – Projeto intitulado “Mulheres Encarceradas: uma proposta
de pesquisa, ensino e extensão sobre mulheres presas do Rio de Janeiro” – Coordenação Luciana
Boiteux – com parecer favorável da Coordenação de Extensão, submetido à votação, aprovado.
O  décimo  primeiro  ponto  da  pauta diz  respeito  à  criação  do  Departamento  de  Ciências
Criminais.  Dada a  palavra  à  professora  Márcia  Xavier,  esta  informa que  o requerimento  de
criação do Departamento de Ciências Criminais foi aprovado pelo NDE, sem nenhum óbice.
Dada a palavra ao professor Antônio Eduardo Ramiro Santoro, proponente do requerimento, este
explica que desde 2013 foi votada a separação do Departamento do Estado e que deveria haver a
criação de  um Departamento  de  Ciências  Criminais.  Que,  como houve tramitação de  Novo
Regimento, o pedido de criação do Departamento se atrelou a este pedido. Que consta juntada no
processo ata de reunião convocada regularmente para essa pauta, em 05/11/2017, em que foi
votado que a proposta de criação seria enviada para a Direção. Que não há disputa de poder, mas
tão somente objetivo de se proceder com uma organização das Ciências Criminais; que o NDE
discutiu e aprovou a criação do Departamento; que a intenção é melhorar a atividade didático-
científica dentro da Faculdade Nacional de Direito. Ato seguido, foram feitas as inscrições de
palavra  quanto  à  criação  do  novo  Departamento:  CACO,  professora  Cristiane  Brandão,
professora Marcia Xavier, professora Vanessa, professor Marcos Vinicius, Dr.Paulo e professor
Sidney Guerra.  Dada a palavra ao CACO este expõe que a posição do CACO é proteger o
interesse  dos  estudantes.  Ademais,  expõe  ser  o  CACO  contrário  à  criação  de  novos
Departamentos,  pois  haveria  uma  confusão  de  como  funciona  e  como  deveria  ser  um
departamento.  Entende que o modelo apresentado para criação do Departamento de Ciências
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Criminais  não  serve  para  debate  de  ideias,  sobre  matérias,  mas  sim  para  favorecimento
profissional, por isso, historicamente o CACO é contrário à criação de um novo Departamento.
O encaminhamento do CACO é de que a discussão do novo Departamento seja feita no âmbito
do Novo Regimento e isso confere mais tempo para discutir e qualificar o debate. Ato seguido é
dada a  palavra  à  professora  Cristiane Brandão,  a  qual  relata  que ficou deliberado que  seria
encaminhado  o  pedido  de  criação  do  Departamento,  independente  do  Novo  Regimento.
Posiciona-se favoravelmente à criação do Novo Departamento, mas também se coloca a favor
das palavras do CACO. Dada a palavra à professora Márcia Xavier, ela entende que deve ser
obedecida a vontade coletiva do Departamento de Direito de Estado, o qual decidiu pela cisão e
criação  do  Departamento  de  Ciências  Criminais.  Entende  ser  necessária  a  criação  do
Departamento  para  organização da  Administração.  Por  fim,  entende necessária  a  criação do
Departamento.  Dada a  palavra  à  professora  Vanessa  Batista,  esta  pede  vista  do  processo de
criação  do  Novo  Departamento  de  Ciências  Criminais.  E  nada mais  havendo  a  tratar,  o
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Bruna de Morais Lavadores,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 08 de abril de maio é assinada por
mim e pelo Diretor, Professor Carlos Bolonha.
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