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CONGREGAÇÃO FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE
NACIONAL DE DIREITO, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO SENHOR DIRETOR,
PROFESSOR CARLOS BOLONHA, DIA 03 DE ABRIL  DE 2019, ÀS 11:00 HORAS, NA
SALA PROFESSOR HERMES LIMA, CENTRO, RIO DE JANEIRO.

Aos três 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 Kone Cesário,  Vice Diretora,  Professora Juliana
Magalhães,  Representantes dos Professores Titulares; Professor Flávio Martins,  Representante dos
Associados, Professor Nilo Pompílio, Representante Suplente dos Professores Associados; Professora
Márcia Xavier, Representante dos Adjuntos; Professor Rodrigo Machado, Representante Suplente dos
Assistentes de Auxiliares; Professora Margarida Lacombe, Representante Suplente do Departamento
de Teoria do Direito; Professor Rafael Esteves, Representante Departamento de Direito Civil; Fátima
Madruga, Raoni Araújo e Jaqueline Borges,  Representantes Titulares dos Técnicos;  Gabriel Batista,
Igor  Castilho  e  Maria  Eduarda  Ferreira,  Representantes  do  CACO.  Os pontos  de  pauta,  conforme
divulgados quando da convocação, foram os seguintes:  a)  Informes:  b) Ordem do Dia:  1) Moção de
pesar  em  nome  da  professora  Cecília  Lois;  2)  Proposta  do  CACO  para  nome  de  sala  de  aula  em
homenagem à professora Cecilia Lois; 3)  Aprovação da ata da reunião de 27 de fevereiro de 2019; 4)
Laboratórios e Projetos de Pesquisa: processo 23079.006422/2019-07– projeto de pesquisa “ Laboratório
de Pesquisa Laba-Direito Espaço e Política, sob a Coordenação da Professora Dra Júlia Ávila Franzoni;
processo  23079.061610/2018-17–  projeto  de  pesquisa  “Ética,  Direito  e  novas  tecnologias”,  sob  a
coordenação do professor Doutor Marcelo de Araújo e processo 23079.010628/2019-23, aprovação do
laboratório de estudos em tecnologia e sociedade (lets), sob a coordenação do professor Flávio Martins;
5) Processo 23079.060637/2018-84, projeto de reforma curricular do Instituto de Relações Internacionais
e Defesa (IRID), com o parecer do professor Siddharta Legale;  6)  Afastamento de docente do e/ou no
país:  processo  nº  23079.008044/2019-98,  em  nome  de  Salo  de  Carvalho;  Processo  nº
23079.008874/2019-15, em nome de Lilian Marcia Balmant Emerique; Processo nº 23079.010368/2019-
96,  em nome  de  Ana  Paula  Barbosa  Fohrmann  e  Processo  nº  23079.011831/2019-17,  em nome  de
Carolina  Araujo  de  Azevedo  Pizoeiro;  7)  Processos  Progressão  e/ou  promoção:  Processo  nº
23079.000317/2019-56, em nome de Márcia Cristina Xavier de Souza; Processo nº 23079.062541/2018-
51, em nome de Luiz Eduardo de Vasconcellos Figueira; Processo nº 23079.060974/2018-71, em nome de
Cristina Gomes Campos de Seta; Processo nº 23079.061859/2018-14, em nome de Eduardo Maneira;
Processo nº  23079.060602/2018-45,  em nome de Margarida  Maria  Lacombe Camargo;   Processo  nº
23079.002117/2019-38, em nome de Fabio Perin Shecaira; Processo nº 23079.059970/2018-41, em nome
de Enzo Baiocchi;   Processo nº  23079.057962/2018-60,  em nome de Salo de Carvalho;  Processo nº
23079.015287/2017-11, em nome de Diogo Rudge Malan;  Processo nº 23079.047282/2018-38, em nome
de Geraldo Luiz Mascarenhas Prado;  8)  Recursos Discentes:  processo nº 23079.049561/2018-36, em
nome de Eric Yuji Carvalho Yazaki e  9)  Aprovação de proposta de regulamentos de usos dos espaços
FND. O Presidente, preliminarmente, informa acerca de pedidos de inclusão em pauta: 10) aprovação da
indicação  do  professor  Mauro  Osório  da  Silva  para  integrar  a  Comissão  de  Avaliação  de  Estágio
Probatório, em nome de Daniela Silva Fontoura;  11)  alteração da composição de comissão do Estágio
Probatório, a fim de ser substituída a professora Cecília Lois pelo professor Mauro Osório da Silva; 12)
aprovação dos nomes da Banca, dos pontos do programa e a homologação dos inscritos no concurso
público de provas e títulos de professor efetivo de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 20 horas e
40 horas DE (MS 001 e MS 002):  e  13) Afastamento do país, em nome de Marcos Vinícius Torres
Pereira, processo nº 23079.012806/2019-51, sendo tais pedidos de inclusão aprovados pela Congregação.
Ato seguinte, o Presidente passando aos informes, informou acerca das eleições para Reitoria, nos dias
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02,03 e 04 de abril; acerca da eleição do professor Marilson Santana como chefe de Departamento de
Direito do Estado e do professor Luigi Bonizzato como substituto eventual e, finalmente, informou que
nas próximas congregações serão incluídos pontos sobre patrimônio e segurança da Faculdade Nacional
de Direito. Após a exposição dos informes, o professor Nilo Pompílio pediu a palavra e discorreu acerca
de pleito sobre o departamento de Ciências Criminais. Relata ter observado que o processo em questão
esta paralisado há bastante tempo no gabinete, estando com os prazos corrompidos. O Presidente, ato
seguido, informa que a dificuldade do processo está relacionada fato de não terem havido as reuniões
necessárias  e  efetivas  para  julgar  pendências  no  Núcleo  Docente  Estruturante.  O  NDE  é  órgão
independente  da Direção eleito pelos próprios pares.  O NDE deveria ter  se  reunido em 2018 e isso
ocorreu precariamente. Até a presente data não houve parecer do NDE sobre a criação do Departamento
em questão. Ato seguido, é dada a palavra à professora Márcia Xavier, presidente do NDE, a qual discorre
que o problema é o fato de o NDE, após várias convocações, inclusive da Direção, não conseguir se
reunir. O Presidente informa que várias vezes foram tentadas marcações sem sucesso para reunião do
NDE e que a proposta da Direção é trazer para a Congregação a possibilidade de novo regimento para o
NDE e a convocação de novas eleições imediatas. Dada a palavra ao professor Flávio Martins, ele propõe
o chamamento de uma reunião extraordinária do NDE que, independentemente, do número de processos e
de presentes houvesse parecer para que viesse à nova congregação para agilizar o processo. O Presidente
solicita que a própria congregação fizesse a convocatória, o mais rápido possível.  Dada a palavra ao
Gabriel,  presidente  do  CACO,  ele  solicita  que   conste  também  da  convocação  a  proposta  de
implementação da grade nova. Ato seguinte, o Presidente segue com a ordem do dia. O primeiro ponto
de  pauta é  a  moção  de  pesar  da  professora  Cecilia  Lois.  A moção  de  pesar  foi  aprovada  pela
Congregação. O segundo ponto de pauta é a proposta do CACO para que a sala 103 passe a se chamar
sala Cecília Caballero Lois. Salienta-se que a professora Márcia, ao pedir a palavra, sugeriu, também,
uma homenagem para a professora Salete. A  homenagem  à professora Cecilia Lois foi aprovada por
unanimidade  e,  quanto  á  proposta  de  homenagem  á  professora  Salete,  o  CACO  encaminhará  à
Congregação. O terceiro ponto da pauta diz respeito á aprovação da ata do dia 27/02/2019, sendo esta
aprovada, com três abstenções. O quarto ponto da pauta  é relativo aos laboratórios e aos projetos de
pesquisa.  O  processo 23079.006422/2019-07–  projeto  de  pesquisa  “  Laboratório  de  Pesquisa  Laba-
Direito  Espaço e  Política,  sob  a  Coordenação da  Professora  Dra  Júlia  Ávila  Franzoni,  aprovado.  O
processo  23079.061610/2018-17–  projeto  de  pesquisa  “Ética,  Direito  e  novas  tecnologias”,  sob  a
coordenação  do  professor  Doutor  Marcelo  de  Araújo,  submetido  à  votação,  aprovado e  processo
23079.010628/2019-23,  aprovação do laboratório de estudos em tecnologia e sociedade (Lets),  sob a
coordenação do professor Flávio Martins  submetido à votação, aprovado.  O quinto ponto da pauta é
relativo  à  proposta  de  reforma  curricular,  processo  nº  23079.060637/2018-84,  projeto  de  reforma
curricular do Instituto de Relações Internacionais e Defesa (IRID), com o parecer do professor Siddharta
Legale, submetido à votação, aprovado. O sexto ponto da pauta diz respeito ao afastamento de docente
do ou no país.  Primeiramente,  o  pedido de afastamento do professor  Salo de Carvalho,  Processo nº
23079.008044/2019-98,  ad referendum,  submetido à  votação,  aprovado;  O pedido de afastamento da
professora  Lilian  Marcia  Balmant  Emerique,  processo:  23079.008874/2019-15,   ad  referendum,
submetido à votação, aprovado; O pedido de afastamento da professora  Ana Paula Barbosa Fohrmann,
processo  nº  23079.010368/2019-96,   ad  referendum,  submetido  à  votação,  aprovado;  O  pedido  de
afastamento da professora  Carolina Araujo de Azevedo Pizoeiro, processo nº 23079.011831/2019-17,  ad
referendum,  submetido à  votação,  aprovado.  O sétimo ponto da pauta diz  respeito  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. O processo nº 23079.062541/2018-51, em nome de
Luiz Eduardo de Vasconcellos Figueira,  submetido à votação, aprovado. O processo 23079.060974/2018-
71,  em  nome  de  Cristina  Gomes  Campos  de  Seta,   submetido  à  votação,  aprovado.  O  processo
23079.061859/2018-14, em nome de Eduardo Maneira, submetido à votação, aprovado. O processo  nº
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23079.060602/2018-45,  em  nome  de  Margarida  Maria  Lacombe  Camargo,  submetido  à  votação,
aprovado.  O  processo   nº  23079.002117/2019-38,  em  nome  de  Fabio  Perin  Shecaira,  submetido  à
votação,  aprovado.  O processo nº 23079.059970/2018-41,  em nome de Enzo Baiocchi,   submetido à
votação, aprovado. O processo nº 23079.057962/2018-60, em nome de Salo de Carvalho,submetido à
votação, aprovado. O processo nº 23079.015287/2017-11, em nome de Diogo Rudge Malan, submetido à
votação, aprovado. O processo nº 23079.047282/2018-38, em nome de Geraldo Luiz Mascarenhas Prado,
submetido à votação, aprovado. Antes de adentrar no oitavo ponto da pauta, o décimo terceiro ponto da
pauta diz  respeito  ao afastamento do país  do professor  Marcos Vinícius  Torres  Pereira,  processo nº
23079.012806/2019-51,  submetido  à  votação,  aprovado.  O  oitavo  ponto  da  pauta,  processo  nº
23079.049561/2018-36,  em nome  de   Eric  Yuji  Carvalho  Yazaki,  o  CACO pediu  vista  do  referido
processo.  O nono ponto da pauta diz respeito à aprovação de proposta de regulamento de usos dos
espaços da FND, aprovada com a retificação do texto inicial. O décimo ponto da pauta diz respeito à
aprovação da indicação do professor Mauro Osório da Silva para integrar a Comissão de Avaliação de
Estágio Probatório,  em nome de Daniela  Silva Fontoura,  submetido à  votação,  aprovado.  O décimo
primeiro ponto da pauta diz respeito à alteração da composição de comissão do Estágio Probatório, a
fim de ser  substituída a professora  Cecília  Lois  pelo professor  Mauro Osório da Silva,  submetido à
votação, aprovado.  O décimo segundo ponto da pauta versa sobre a aprovação dos nomes da Banca,
dos pontos  do  programa e  a  homologação dos inscritos  no concurso público de provas  e  títulos  de
professor efetivo de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 20 horas e 40 horas DE (MS 001 e MS
002).  A Banca  aprovada  para  o  Concurso  MS-001  é  composta  pelos  membros:  1.  Sayonara  Grillo
Coutinho Leonardo da Silva-UFRJ; 2. Aldacy Rachid Coutinho- UFPR; 3. Carlos Eduardo Soares de
Freitas-UNEB; 4. Adriana Goulart de Sena Orsini-UFMG; 5. Marcus Orione Gonçalves Correia-USP; 6.
Wilson  Ramos  Filho-UFPR;  7.  Gabriela  Neves  Delgado-UNB; 8.  Márcio Túlio Viana-  PUC-MG; 9.
Daniela Muradas Reis- UFMG e 10. José Francisco Siqueira Neto- Mackenzie. A Banca aprovada para o
Concurso MS-002 é composta pelos membros: 1. Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva-UFRJ;
2.Carlos Eduardo Soares de Freitas-UNEB; 3. Aldacy Rachid Coutinho- UFPR; 4.Adriana Goulart de
Sena Orsini-UFMG;5. Marcus Orione Gonçalves Correia-USP;6. Wilson Ramos Filho-UFPR; 7. Gabriela
Neves Delgado-UNB; 8. Márcio Túlio Viana- PUC-MG; 9. Daniela Muradas Reis- UFMG e 10. José
Francisco Siqueira Neto- Mackenzie. Foram homologadas por unanimidade, as inscrições dos seguintes
candidatos para o concurso de MS-001 (Professor adjunto de Direito e Processo do Trabalho-20 horas):
1.Ailsi  Costa  de  Oliveira;  2.  Daniela  da  Rocha  Brandão,  José  Antonio  Callegari;  Julia  de  Souza
Rodrigues; Marcelo Francisco Nogueira, Marcelo Freire Sampaio Costa, Paulo Roberto Lemgruber Ebert;
Rodrigo  Gava  e  Suzani  Andrade  Ferraro.  Foram  homologadas  por  unanimidade,  as  inscrições  dos
seguintes candidatos para o concurso de MS-002 (Professor adjunto de Direito e Processo do Trabalho-
Dedicação Exclusiva): 1.Ailsi Costa de Oliveira; 2. Julia de Souza Rodrigues; 3. Juliana Lívia Antunes da
Rocha; 4. Ramon Jorge Almeida da Silva; 5.Renata Versiani Scott Varella; 6. Roberta Oliveira Lima e 7.
Suzani Andrade Ferraro. Submetido à votação, aprovado.  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 03 de abril de 2019 é assinada por mim e pelo Diretor, Professor
Carlos Bolonha.

ATA CONGREGAÇÃO FND 03 DE ABRIL DE 2019. Página 3


