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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  DIRETOR,
PROFESSOR CARLOS BOLONHA, DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 11:00 HORAS, NA
SALA PROFESSOR HERMES LIMA, CENTRO, RIO DE JANEIRO.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2018, realizou-se na Sala Professor Hermes Lima, a
reunião ordinária da Egrégia Congregação da Faculdade Nacional de Direito, sob a Presidência
do  Senhor  Diretor,  Professor  Carlos  Bolonha,  e  com  a  presença  dos  seguintes  membros:
Professor Flávio Martins e Professor Sidney Guerra, Representantes Titulares dos Professores
Associados;  Professor Nilo Pompílio,  Representante Suplente dos Professores Associados;
Professora  Márcia  Xavier  de  Souza,  Representante  Titular  dos  Professores  Adjuntos;
Professor José Roberto Xavier,  Representante Suplente dos Professores Adjuntos; Professor
Cezar Augusto,  Representante Titular dos Professores Assistentes e Auxiliares;  Professora
Margarida  Lacombe,  Representante  Suplente  do  Departamento  de  Teoria  do  Direito;
Professora Carolina Cyrillo,  Representante Titular do Departamento de Direito do Estado;
Professora Juliana Lage,  Representante Titular do Departamento de Direito Civil;  Fátima
Madruga  Representante  Titular  dos  Técnicos;  Elisamar,  Representante  Suplente  dos
Técnicos; Drº Paulo Horn, Representante ALUMNI; Gabriel Batista, Renan Sangalli, Gustavo
Ferreira  e  João Marcos  Baggio,  Representantes  do CACO.  Os pontos de pauta, conforme
divulgados quando da convocação, foram os seguintes: a)  Informes: b) Ordem do Dia: 1)
Aprovação da ata da reunião realizada em 26 de setembro;  2) Posse dos novos representantes
técnicos; 3) Afastamento docente no ou no país: processo nº 23079.0051669/2018-99, em nome
de Marcelo de Araújo;  processo nº  23079.050133/2018-56, em nome de Sidney Cesar Silva
Guerra;  processo  nº  23079.051985/2018-61,em  nome  de  Salo  de  Carvalho;  4)  Processos
Progressão/Promoção: processo nº 23079.051311/2018-66 – em nome de Flávio Alves Martins;
5)  Revalidação  de  diploma  de  graduação:  processo  nº  23079.005382/2009-06  em  nome  de
Beatriz  Alexandre Nery da Silva,  O Presidente,  preliminarmente,  comunicou a existência  de
vários  pedidos  de inclusão em pauta,  pedindo a  confiança dos  membros para  não enumerar
todos, uma vez que são vários processos: inclusão no ponto 3, afastamento do e/ou no país,
processo  nº  23079.054368/2018-17  –  ad  referendum  em  nome  de  Carlos  Eduardo  Adriano
Japiassu, processo nº 23079.054706/2018-11 em nome de Márcia Xavier Souza,  processo nº
23079.053580/2018-67 em nome de Eduardo Moreira,  processo nº 23079.054528/2018-28 em
nome de Ana Lúcia Sabadell;  inclusão no ponto 4,  processos de progressão e/ou promoção,
processo nº 23079.052953/2018-82  em nome de Antonio Eduardo Ramires Santoro e processo
nº 23079.054186/2018-46 em nome de Kone Prieto F Cesário;  inclusão como ponto 6, Datas
próximas reuniões extraordinárias referente ao Regimento e Representante técnico na comissão
de revisão  em substituição ao servidor  Bruno;   inclusão como ponto 7,  estágio  probatório,
processo nº 23079.054199/2018-15 em nome de André Roque e processo nº 23079.054204/2018-
90 – em nome de Rodrigo Machado; inclusão como ponto 8, projeto de criação revista, processo
nº 23079.051558/2018-82;  inclusão como ponto 9,  alteração de regime de trabalho, processo
nº  23079.054220/2018-82  em  nome  de  Márcia  Xavier  Souza;   inclusão  como  ponto  10,
convênio com Universidade de  Graaz,   processo nº  23079.005980/2018-66;   inclusão como
ponto 11,  projetos de extensão,  processo nº 23079.055051/2018-06,  23079.055052/2018-42,
23079.055053/2018-97,  23079.055054/2018-31  e  23079.055056/2018-21;   inclusão  como
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ponto 12,  projeto de mestrado, processo nº 23079.055602/2018-23; inclusão como ponto 13,
aprovação  ad  referendum da moldura  na  obra  de  Oscar  Araripe;  inclusão  como ponto  14,
aprovação ad referendum das indicações para a Comenda Resistência Cidadã, que submetidas à
votação, aprovadas. O Presidente, passando aos informes, esclareceu o fato ocorrido na última
sexta-feira,  quando  da  realização  de  aula  pública,  que  foi  bruscamente  interrompida  e
internalizada no nosso salão principal, espaço comunitário, em razão da presença de um carro
com um corpo, situação bastante atípica, e que gerou uma série de outras situações junto à mídia,
a reitoria, e pró-reitorias, e que segundo relatório verbal da polícia e perícia que estiveram aqui, o
identificado é um criminoso conhecido com ficha, e que para eles não há vínculo nenhum com a
nossa Faculdade, e que não tivemos mais retorno sobre o incidente, mas gostaria de tranquilizar a
comunidade,  pois  entende que  esse é  o  papel,  sobretudo,  dos  chefes  que,  aqui  estão,  e  dos
membros dessa Congregação, e que precisamos ter maior tranquilidade na condução dos nossos
afazeres aqui na unidade, sabemos que é um momento de dúvidas, inquietações e ansiedades,
mas  precisamos  manter  tranquilidade  para  entender  os  fatos  e  dar  encaminhamento  a  nossa
Faculdade, Instituição que é o mais importante aqui. O Drº Paulo Horn pediu a palavra, tecendo
o comentário que, precisamos obviamente ter sim a tranquilidade devida ao caso, mas que corpos
são  abandonados  pelo  Estado  em  vários  lugares,  e  por  “n”  motivos,  e  que  estudou  nessa
Faculdade de 85 a  90,  e  que desde,  então,  acompanha as atividades,  e  que nunca soube de
nenhum corpo tendo sido “largado”, baleado, na porta da Faculdade,  e também nunca ouviu
relatos, nem mesmo nos tempos da ditadura, sobre corpos deixados na porta da Faculdade, e que
acha importante acompanhar os resultados da perícia para saber hora da morte, para tentarmos
identificar se foi tentativa de buscar socorro junto ao hospital ou se a morte ocorreu antes tendo
sido deixado aqui para se livrar do corpo ou se foi tentativa para intimidação, que não funcionou,
pois o movimento não foi suspenso, e se fortaleceu. O Presidente passou a esclarecer quanto à
demanda ESic,  uma confusão provocada pelo encaminhamento equivocado da PR1 quanto à
solicitação encaminhada pela CORIN com relação aos programas do nosso curso, que não se
trata  de  demanda  judicial,  mas  sim a  demanda  de  um aluno  da  casa  que  entrou  com uma
solicitação via Portal ESic, Sistema de Informação ao Cidadão, tendo sido encaminhada pela
antiga  secretária  da  secretaria  departamentos,  dada  a  urgência,  e  que  acabou   provocando,
também, embaraços, porque acharam que havia alguma intenção por trás, e que na verdade foi
um grande equívoco e que temos que ter  tranquilidade pois  equívocos acontecem, e  que os
esclarecimentos não foram prestados, imediatamente, uma vez que estávamos sem e-mail,  sem
sistema  de  informações.  O  Presidente  informou  a  criação  de  uma  nova  Coordenação,
Coordenação de Ensino, assim como novas FUC’s para os Coordenadores de Extensão e Práticas
Jurídicas e que novas FUC’s foram solicitadas para os Coordenadores de Monografias e SCRIID,
e que essa nova Coordenação de Ensino não tem organização hierárquica sobre a Coordenação
de  Graduação,  ao  contrário,  assessora  a  Direção  no  que  tange  as  atividades  acadêmicas,
principalmente, em rever e analisar a implementação do nosso projeto de curso, zelar pelo bom
andamento  das  monitorias  que  tem  sido  uma  dificuldade  na  nossa  gestão,  enfim,  algumas
atividades outras que precisamos pensar daqui para frente. A Professora Carolina Cyrillo pediu a
palavra, aproveitando a informação do Presidente sobre as atividades do Coordenador de Ensino,
esclarecendo  que  o  edital  geral  de  monitoria  da  UFRJ  exige  que  a  unidades  tenham  um
coordenador de monitoria, deixando a sugestão que fosse feita uma portaria de estabelecimento
de que o Coordenador de Ensino, figura nova na Faculdade, acumule a função de monitorias, a
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fim de dar legitimidade para esse cargo, para estabelecer editais internos, prazos, atividades de
monitorias junto aos chefes de departamentos. O Presidente informou que trouxe, e colocou à
disposição da Congregação, a relação das atribuições da Coordenação de Ensino, e mencionou o
testemunho da Professora Márcia, Presidente do NDE, o quanto temos de desafios, em analisar
assuntos de ordem acadêmica e pedagógica na nossa unidade. E que em razão do volume de
novos processos para a inclusão em pauta aqui, gostaria de esclarecer a Congregação, como já
havia sido feito, que os pedidos de inclusão em pauta, quando da nossa convocação sempre na
sexta-feira, com 72 horas de antecedência, não serão mais incluídos após a sexta-feira, às 11
horas, isso porque tem se gerado uma situação de acúmulo de excepcionalidade, ao invés de
termos  uma  pauta  que  nos  proporciona  transparência,  total  conhecimento  aos  membros  da
Congregação de uma pauta fixa, então, por diversas razões, temos recebidos muitas demandas de
inclusão em pauta de última hora, inclusive, demandas individualizadas, o que para nós é uma
sobrecarga, pedindo aos Membros da Congregação, especialmente, os Chefes de Departamentos,
tenham  maior  zelo  na  condução  desses  pedidos  de  inclusão,  então,  estabeleceremos  e
encaminharemos por e-mail, o prazo de 11 horas da sexta-feira anterior a última quarta-feira de
cada mês, fixada para as nossas reuniões ordinárias. O Presidente perguntou aos Membros da
Congregação se teriam algum informe, tendo o representante o CACO, Gabriel, se manifestado,
para  informar  que  o  CACO vai  entrar  no  calendário  eleitoral  referente  a  gestão  do  Centro
Acadêmico,  que  não afeta  a  representação administrativa  conforme estatuto,  que  a  vacância
oficialmente iniciou na última segunda-feira, e que se estende até a realização das eleições, que
vão ocorrer  nos  dias  12,  13 e  14 de novembro,  e  que finalizada  as  eleições  tudo retorna  a
normalidade. O Presidente informou também que, a partir da semana que vem, já informado a
toda comunidade, que a Direção terá um celular institucional, número 9-9601-8152, não será um
encaminhamento oficial, que a Direção encaminhará sempre, oficialmente, por e-mail, mas será
uma maneira de termos maior velocidade na nossa comunicação, inclusive,  por exemplo,  na
sexta passada foi necessário avisar aos professores dos procedimentos, da dificuldade que estava
essa Faculdade, e não tínhamos agilidade, agradecendo, sobretudo, a Decania, que nos cedeu
esse celular, na pessoa do Professor Flávio Martins. O Presidente passou a palavra a professora
Kone para dar o informe sobre a doação de livros efetuada pelo grupo Thomsom Reuter Editora
RT e Saraiva, livros importantes, avaliados pela Chefe da Biblioteca,  e da nossa bibliografia
básica, sobretudo, da RT que faz parte do grupo, alguns já chegaram, o restante está chegando,
porém, a Fátima Madruga vai encaminhar depois, para o NDE, formalmente, uma solicitação de
análise  do  conteúdo bibliográfico  do  nosso  projeto  porque as  editoras  que  estamos  fazendo
contato para doação de livros, tem informado que muitos deles estão esgotados, que não serão
reeditados, enfim, que já temos um referencial bibliográfico defasado, motivo pelo qual a Fátima
Madruga precisa encaminhar um pedido de análise ao órgão competente, o NDE. A Professora
Márcia pediu a palavra informando que já havia conversado com a Fátima Madruga exatamente
sobre  esse  problema,  sobre  a  defasagem  da  bibliografia,  por  exemplo,  processo  civil  está
totalmente atualizado, código novo de 2015, civil mudou, outras áreas mudaram, mas que teria
dúvida se o NDE teria essa atribuição, porque o NDE teria atribuição de atualizar a ementa, mas
a bibliografia se tiver que passar pelo NDE vai ser muito complicado, demorado. O Presidente
esclareceu a Professora Márcia que, o NDE tem absoluta competência e responsabilidade sobre o
projeto de curso, e sendo a bibliografia, básica, é de competência do NDE, rever e cobrar, dos
professores ou chefes de departamentos, aproveitando para manifestar a preocupação sobre a
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análise  do  relatório  que  temos que apresentar  ao  MEC do final  da  implementação do novo
projeto de curso, que termina agora em 2018.2. A Professora Carolina Cyrillo aproveitou para
informar  que,  o  Departamento  de  Direito  do  Estado  já  impulsionou  a  modificação  de  suas
ementas, tendo nomeado relatores na última reunião e que pretendem encaminhar em novembro
para o NDE. O Professor Flávio Martins pediu a palavra aproveitando para informar que,  a
Coordenação de Extensão da Decania recomendou que todos os projetos de extensão aprovados
nas  unidades  sejam remetidos  à  Decania  e  que  após  a  manifestação  da  nova coordenadora,
Professora Sandra Becker, serão homologados ad referendum pelo Conselho de Centro do CCJE,
porque a próxima reunião ocorrerá somente no dia 12 e temos somente até o dia 4 , então, pediu
os projetos que forem aprovados aqui hoje, ou os que serão ad referendum desta Congregação,
que sejam, imediatamente, encaminhados à Decania, que se responsabilizará, se comprometendo
a entregar tudo no dia 4 na PR5, comunicando ainda que, desde o dia 22 saiu a publicação no
Diário Oficial com a designação da nova gestão para a Decania nos próximos 4 anos, e que,
futuramente, será realizada cerimônia com a presença do Reitor, e que todos receberão o convite,
que estão dependendo da agenda do Reitor,  mas que, provavelmente, será depois do dia 10,
depois do dia 12, naquela última semana de dezembro quando estaremos mais tranquilos com
relação a finalização  do período, de monografias, para que todos estejam para celebrar essa nova
fase.  O  Presidente  lembrou  ao  Professor  Flávio  que,  já  havia  sido  informada  na  última
Congregação, que a haveria designação da equipe da nova Decania, entretanto, que a solenidade
de posse ocorreria  em novembro ou dezembro.  O Drº Paulo Horn pediu a palavra para dar
informe sobre o prédio anexo, prédio da Rádio MEC, objeto de desejo para anexação à FND,
cujo  Professor  Flávio  na  gestão  passada  solicitou  estudo  de  demanda  de  espaço  físico  já
elaborado  pela  Biblioteca  e  Arquivo,  não  sabendo  informar  se  demais  setores  deram
encaminhamento, que a situação ficou preocupante não somente pela questão de espaço físico
que se demanda, mas, sobretudo, pela situação de abandono do prédio, há vários anos, e que há
um inquérito civil parado, em função do acervo que se encontra abandonado no referido prédio,
tendo a ALUMNI solicitado por ofício informações sobre os motivos da interdição do prédio, e
se não poderia  afetar  os  prédios  vizinhos,  e  que respondeu que concentrará  esforços  para a
retirada desse acervo, e com o prédio vazio ficaria mais fácil de virmos a pleitear, mesmo porque
o pedido de informações feito pela Associação em 2015, indica que o prédio foi cedido para a
Rádio MEC, e não é, na verdade, o prédio foi cedido a uma Associação de Comunicação sem
fins lucrativos, com alguns contratos milionários que atendem o sistema da TV Brasil e outros, e
por ser uma Associação e o abandono do prédio acredita que esse contrato deva ser rescindido,
então,  nesse  sentido,  vamos  concentrar  esforços  junto  ao  Procurador  para  que  apure  se  a
informação foi  prestada  falsamente,  e  que o prédio,  ao menos  seja  esvaziado,  que não seja
ocupado pela Universidade, mas que seja reformado, tomando conta do acervo, e uma vez vazio
seria muito próprio que a Faculdade pudesse concluir esses estudos de demandas de espaços que
é a nossa maior dificuldade, e que possa ser aprovado na Congregação e que possa levar às
instâncias superiores para que possamos ter essa expansão do espaço da Faculdade. Professor
Flávio lembrou que, uma das primeiras medidas que deverão ser anunciadas pelo futuro governo
seria a extinção da EBC e desta forma, se não houver qualquer mobilização, corrermos o risco
desse prédio seria alienado, então, seria bom que a Associação pudesse ajudar a incrementar
essas ações para que não nos peguem de surpresa, de evitar a venda para a iniciativa privada.
Finalizado  os  informes,  o  Presidente  passou  a  ordem  do  dia,  primeiro  ponto  da  pauta,
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aprovação da ata da reunião realizada em 26 de setembro, sendo interrompido pela Professora
Carolina  Cyrillo  que  se  manifestou,  sugerindo  a  aprovação  de  uma  moção  de  apoio  à
Procuradoria-Geral da República, pelo juizamento da ADPF 548, o Presidente submete este novo
pedido de inclusão na pauta, como ponto 15, tendo sido aprovada a inclusão. Retomando ao
primeiro ponto da pauta, aprovação da ata da reunião realizada em 26 de setembro, submetida à
votação, aprovada. O segundo ponto da pauta, posse dos novos representantes técnicos, tendo o
Presidente efetuado o leitura da ata de apuração da eleição para representação dos técnicos, onde
foram computados os  seguintes  votos:  Chapa 1,  composta  pelos  servidores  Fátima Madruga
(Titular) e Diogo (Suplente), 44 votos; Chapa 2, composta pelos servidores Raoni (Titular) e
Elisa (Suplente),   43 votos; Chapa 3,  composta pelos servidores Dante (Titular)  e Rodolpho
(Suplente), não houve registro de votos, pois retiraram a candidatura; Chapa 4, composta pelos
servidores Raquel (Titular) e Jaqueline (Suplente), 28 votos; Chapa 5 composta pelos servidores
Bruno Hayroldes (Titular) e Bruno Cunha (Suplente), 17 votos, e considerando os resultados e o
número de vagas disponíveis estão eleitos os representantes das Chapas 1, 2 e 4, que respeitarão
as disposições de titularidade e suplência estabelecidos por ocasião da inscrição, o Presidente,
então,  cumprimentou os  novos representantes,  que sejam bem vindos,  agradecendo também,
àqueles que deixam, Walmir, Bruno e Rose, pedindo uma salva de palmas . O terceiro ponto da
pauta,  afastamento docente no ou no país: processo nº 23079.0051669/2018-99, em nome de
Marcelo de Araújo, homologação ad referendum, no período de 7 à 12/11/2018, para participar
do evento Law in Focus: Regulating Genomics, Human, Enhancement, al and Robotics, a ser
realizado Helsinque Foundation for Human Rights – Varsóvia, Polônia, submetido à votação,
aprovado;   processo  nº  23079.050133/2018-56,  em  nome  de  Sidney  Cesar  Silva  Guerra,
homologação  ad  referendum,  no  período  de  31/10  à  04/11/2018,  para  participar  do  XXX
Congresso  AADI  (Associación  Argentina  de  Derecho  Internacional),  Rosário,  Argentina,
submetido  à  votação,  aprovado;   processo  nº  23079.051985/2018-61,  em nome  de  Salo  de
Carvalho, no período de 14 a 20/11/2018, para participar de Seminário THE DIVERGENCE OF
SOCIETY AND  THE  CRISIS  OF  THE  PUBLIC,  Bremen  University,  Bremen,  Alemanha,
submetido  à  votação,  aprovado;  processo  nº  23079.054368/2018-17,  em  nome  de  Carlos
Eduardo Adriano  Japiassu,  ad  referendum,  no  período  de  29/11  a  4/12/2018,  participar  da
reunião do Comitê Executivo da Associação Internacional de Direito Penal e do Conselho de
Administração  de  Siracusa  International  Institute,  Siracusa,  Itália,  submetido  à  votação,
aprovado; processo nº 23079.054706/2018-11,   em nome de Márcia Xavier Souza, no período
de 14/01 a 21/01/2019, participar Congresso Global de Direitos Humanos, Lamego, Portugal,
submetido  à  votação,  aprovado;  processo  nº  23079.053580/2018-67,  em nome  de  Eduardo
Moreira, no período de 16/08/2020 a 17/08/2021,  para pós-doutorado em BirkBeck University
of  London,  Londres,  Inglaterra,  submetido  à  votação,  aprovado;  processo  nº
23079.054528/2018-28, ad referendum, em nome de Ana Lúcia Sabadell, no período de 27 a
30/11/2018, para participar do Congresso Acadêmico Internacional, I Bienal Latinoamerica de
Estudos sobre Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidad de Chile, Santiago,
Chile,  submetido  à  votação,  aprovado.  O  quarto  ponto  de  pauta,  processos
progressão/promoção: processo nº 23079.051311/2018-66,  em nome de Flávio Alves Martins,
homologação de nomes para composição da comissão de avaliação: Ana Lúcia Sabadell, Antonio
Ledo (CCS) e Wilson Mendonça (IFCS), tendo a chefe do departamento,  Professora Juliana,
solicitado que a presidência da Comissão fosse do Professor Antônio Ledo, tendo o Presidente
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esclarecido  que,  normalmente  a  Presidência  é  do  titular  da  casa,  e  que  isso  vai  gerar  mais
problemas de celeridade ao processo, mas que se a Congregação assim entender, a Professora
Juliana se reporta ao Professor Flávio que se manifesta positivamente, tendo, então, a Professora
Juliana  mantido  a  pedido  do  interessado  o  encaminhamento  quanto  ao  nome  do  Professor
Antônio Ledo para a presidência da Comissão,  submetidos à votação, aprovados;  processo nº
23079.052953/2018-82,  em  nome  de  Antonio  Eduardo Ramires  Santoro,  homologação  de
nomes para a composição da comissão de avaliação: Alexandre Ferreira Assumpção Alves, Nilo
Cesar Martins Pompílio da Hora e Wilson Mendonça (IFCS), submetidos à votação, aprovados;
processo  nº  23079.054186/2018-46,  em  nome  de  Kone  Prieto F  Cesário,  homologação  de
nomes  para  a  composição  da  comissão  de  avaliação:  Alexandre  Assumpção,  Antonio  Ledo
(CCS) e Wilson Mendonça (IFCS), submetidos à votação, aprovados. O quinto ponto de pauta,
revalidação de diploma de graduação, processo nº 23079.005382/2009-06 em nome de Beatriz
Alexandre Nery da Silva, efetuada a leitura do parecer pelo Professor Marcos Vinicius, onde o
SCRIID opinou favoravelmente a revalidação, uma vez que a requerente atendeu as exigências,
submetida  à  votação,  aprovada.   O  sexto  ponto  de  pauta,  datas  das  próximas  reuniões
extraordinárias sobre o Regimento e a substituição do representante técnico na  Comissão de
Revisão, face a posse dos novos representantes técnicos, tendo sido definidas as datas de 27/11 e
5/12,  às  10  horas,  para  a  realização  das  reuniões  extraordinários  sobre  o  Regimento,  e  a
substituição  do  servidor  Bruno  Hayroldes  pela  servidora  Fátima  Madruga  na  Comissão  de
Revisão  do  Regimento.   O  sétimo  ponte  de  pauta,  estágio  probatório,  processo  nº
23079.054199/2018-15, em nome de André Roque, homologação de nomes para a composição
da comissão de avaliação: Alexandre Assumpção, Luiz Cláudio Moreira Gomes,Vitor Iorio e o
discente  Mateus  Santos  Silva,  submetidos  à  votação,  aprovados;  processo  nº
23079.054204/2018-90,  em  nome  de  Rodrigo  Machado,  homologação  de  nomes  para  a
composição  da  comissão  de  avaliação:  Alexandre  Assumpção,  Luiz  Cláudio  Moreira
Gomes,Vitor Iorio e o discente Mateus Santos Silva, submetidos a votação, aprovados.  O oitavo
ponto de pauta, projeto de criação da revista, processo nº 23079.051558/2018-82, vinculada ao
grupo de pesquisa de Direito Internacional (GPDI/FND/UFRJ), proponente: Sidney Cesar Silva
Guerra,  parecer do relator,  Professor Nilo,  opinou favoravelmente uma vez que se apresenta
como importante  canal  de  veiculação  de  pesquisa  de  professores  nacionais  e  internacionais,
tendo sido aprovada no Colegiado do Departamento de Direito do Estado, submetida à votação,
aprovada, tendo o Presidente parabenizado o Professor Sidney Guerra.  O nono ponto de pauta,
alteração de regime de trabalho de 40 horas para 40 horas com dedicação exclusiva, processo nº
23079.054220/2018-82, em nome de Márcia  Xavier Souza,  com aprovação do Colegiado do
Departamento,  submetido  à  votação,  aprovada.  O  décimo  ponto  de  pauta,  processo  nº
23079.005980/2018-66, convênio entre UFRJ e University of Graaz, Áustria, tendo o Professor
Marcos  Vinicius  prestado  esclarecimentos  relativos  ao  referido  convênio  que  já  havia  sido
aprovado,  em princípio,  pela  Congregação há alguns meses  atrás,  entretanto,  o  processo foi
encaminhado por três vezes, retornando com uma série de exigências de documentação, uma vez
que é ligado ao Projeto Erasmus da União Europeia, e que houve uma série de burocracias, e
uma  vez  cumpridas  estas  exigências,,  na  última  reunião  do  SCRIID  foi  ratificada  a
recomendação de aprovação do Conselho e da Congregação, para posterior envio ao Fundão, e
que esse acordo chegou através do Professor Marcelo Araújo, que ajudou muito, e que tinha certa
urgência, e que prevê mobilidade docente, e que já recebemos, informalmente, um professor da
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Áustria aqui, uma vez que o acordo ainda não estava finalizado, e que o Professor Marcelo após
aprovação deverá passar um curto período na Áustria ministrando cursos de curta duração e
palestras, e que o acordo tem um brecha que mobilidade discente, e um vez aprovado, no futuro
temos  como  desdobrar  a  questão  de  vagas  para  discentes,  mas  que  deve  demandar
complementação  de  documentação,  tendo  sido  aprovado  na  última  reunião  do  SCRIID,
submetido  à  votação  aprovado.  O décimo primeiro  ponto  de  pauta,  projetos  de  extensão:
processo nº 23079.055051/2018-06, V Encontro RENAPEDIS, evento de extensão, interessada
Professora  Sayonara;  23079.055052/2018-42,  Capacitação  e  Atualização  de  Operadores  da
Justiça  Desportiva,  Coordenador  Professor  Angelo  Vargas,  com  objetivo  de  capacitação  e
atualização de pessoas nos órgãos da Justiça Desportiva; 23079.055053/2018-97 FND vai às
Escolas,  Coordenador  Professor  Carlos  Bolonha;  23079.055054/2018-31  Acesso  à  Justiça  e
Efetivação  dos  Direitos  fundamentais  da  pessoa  idosa,  Coordenadora  Professora  Fabiana
Barletta; 23079.055056/2018-21, Conhecendo a Faculdade Nacional de Direito, Coordenadora
Professora Juliana Lage, efetuada leitura resumida dos objetivos dos projetos pela Professora
Kone Cesário, submetidos à votação, aprovados. O décimo segundo ponto de pauta, projeto de
mestrado,  ainda  com número de  processo  pendente,  com a  indicação de  relator  e  audiência
pública. O Presidente se manifestou, parabenizando a iniciativa do grupo de professores, e que
nomeia aqui o Professor Sidney Guerra, dentre os quinze que constam no projeto, demonstrando
que a Direção tem total  interesse que se ampliem as fronteiras acadêmicas,  institucionais da
Faculdade Nacional de Direito, apesar de que, conforme conversamos, houve um precipitado
encaminhamento, deixando a Direção ao desconhecimento, mas com a luz e o esclarecimento do
Professor Sidney Guerra e do Professor Nilo Pompílio,  a Direção pode conhecer  melhor do
projeto, enfim, é um projeto grande, trata-se de um projeto de mestrado stricto sensu para a FND
com a temática em direito público, com área de concentração em sistema na solução de conflitos
nas  Américas,  o  que  seria  ainda  batizado  com uma sigla,  e  a  proposta  da  Direção,  dada  a
novidade  e  a  grandeza  desse  projeto,  e  sabendo  da  premência  de  tempo  e  prazos,  o
encaminhamento da Direção, da Presidência da Congregação seria que nós tivéssemos primeiro
um relator para emissão de parecer sobre o projeto, que deveria ser em caráter de emergência,
sem dúvida nenhuma, e a sugestão de audiências públicas para que todo o corpo social aqui da
Faculdade possa conhecer desse projeto, que sem dúvida nenhuma vai mudar o destino da nossa
Faculdade e atendendo a uma demanda, e sobretudo a importância da nossa FND na comunidade
jurídica  brasileira  O Presidente  passou,  então,  a  palavra  aos  membros  da  Congregação para
considerações. O Professor Nilo se manifestou, cumprimentando a todos, declarando estar muito
feliz com a forma, como a Direção recepcionou a proposta, e que embora não tenha chegado ao
conhecimento da Direção foi elaborado de forma bastante democrática, socializado, mas que não
houve  nenhum  desconforto,  nenhuma  má  fé  nisso,  e  que  se  sente  empenhado  e  feliz  pela
receptividade  da  parte  da  Direção,  na  figura  do  Professor  Bolonha,  e  aproveitando  dessa
receptividade, gostaria de lembrar que vivemos um momento de mudanças, e que pediria que
tivéssemos  essa  aprovação  o  mais  breve  possível,  até  mesmo  na  possibilidade  de  reunião
extraordinária  para  aprovação  desse  projeto,  que  está  muito  bem elaborado,  que  contribuiu,
ínfima e minimamente, mas que tem acompanhado o grupo, que envolve um número enorme de
professores, e que fica muito feliz e honrado por estar participando com um grupo de pessoas
que  democratizaram essa  participação  no  projeto  de  mestrado,  e  que  acha  isso  importante,
fundamental, e que vem somar com o projeto de mestrado e doutorado que aqui se encontram,
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com ótimos resultados, então, a questão hoje, chamando a reflexão do senhor e demais membros
da Congregação para que seja mantida a unidade, por mais que se tenham diferenças nossas,
dentro da nossa unidade, o  momento impõe unidade, objetividade e uma solução eficiente, e que
isso seja aprovado num tempo hábil, para que a gente possa atingir os objetivos, e que é essa a
preocupação que quer compartilhar não só com o senhor, como com os demais membros do
nosso Colegiado. O Presidente respondendo, objetivamente, ao Professor Nilo, agradecendo o
diálogo que vem sendo mantido nos últimos quatro dias, e Professor Sidney da mesma forma,
que é interesse da Direção, e acha que de toda comunidade da FND que isso se resolva, que seja
aprovado com a maior celeridade, então, pelo encaminhamento, e se a Congregação estiver de
acordo, faremos a aprovação ou a indicação de alguma possibilidade de revisão, tão logo, os
representantes,  Professores  Sidney e Nilo,  indicarem que estejam com relatoria  e  audiências
superadas, que isso é importante porque obedeceríamos um rito, uma tradição nossa aqui, de
grande  transparência  e  democracia.  Professor  Nilo  se  manifestou  dizendo  que  tem o  maior
respeito  pela  gestão  do  Presidente,  e  que  quer  estar  sempre  com ela  colaborando  de  forma
efetiva, mas que quer dar o depoimento de um projeto que nasceu, que está nascendo e que
temos  que  ter  a  preocupação  em efetivar  essa  aprovação,  dando  o  devido  encaminhamento
porque os tempos que se aproximam, do jeito que estão sendo anunciados me preocupa, não
somente a mim, mas como a todos,  então,  a gente tem que superar etapas dento das nossas
adversidades para que a gente possa concretizar e que ficou feliz com a postura do CACO, no
Conselho Departamental, endossando a proposta, e que, então, agora temos que cumprir o nosso
papel, pois é mais um espaço que se abre para a formação do conhecimento, é mais um espaço
que se abreu para uma crítica muito bem feita daquilo que está se apresentando. A Professora
Carolina Cyrillo  pediu a palavra,  parabenizando o grupo de professores  por essa importante
ideia,  em  momentos  em  que  a  gente  discute  no  novo  regimento  sobre  ensino  gratuito  de
qualidade,  de  excelência  nas  universidades,  uma  proposta  de  um  novo  programa  de  pós-
graduação  vem  somar  nosso  esforço  em  mantermos  como  um  espaço  de  resistência  da
administração em relação à educação pública gratuita de qualidade. O Professor Sidney pediu a
palavra, cumprimentando a todos e a todas, agradecendo, especialmente, ao Professor Carlos
Bolonha, confirmando o depoimento do Professor Nilo, que já colocou mais ou menos a ideia
daquilo  o que  nós  nos  propusemos,  e  ressaltar,  exatamente,  esse  compromisso do  Professor
Bolonha  e  da  Professora  Kone,  sua  vice,  quando  da  propositura  da  sua  candidatura  para  a
Direção desta Faculdade, que já tem um período largo de Faculdade, assim como os Professores
Flávio e Margarida, percebendo exatamente que esse compromisso ele se materializa dentro de
que  precisamos  criar  espaços  para  professores  e  alunos  e  toda  comunidade  acadêmica,  os
técnicos, e isso ficou bastante evidenciado agora na postura do Professor Bolonha, se referindo,
especialmente, ao  momento um pouco atabalhoada que nós estamos vivendo e que de fato num
primeiro momento a Direção ficou meio que sem saber o quê estava acontecendo, somado a isso
aconteceram outros fatos que não eram esperados, como a falha do sistema que se restabeleceu
apenas no dia de hoje, e dentre das competências que estão previstas no regimento da Faculdade,
o projeto foi encaminhado ao Conselho Departamental e que o projeto foi aprovado de forma
unânime, trata-se de um projeto importante para a nossa Faculdade de Direito, e que conversou
por  telefone,  e  pessoalmente,  com  Professor  Carlos  Bolonha  na  tarde  de  ontem,  e  os
esclarecimentos foram todos prestados, e havendo anuência e concordância da Congregação o
projeto  ele  naturalmente  precisa  se  aperfeiçoado  dentro  daquilo  que  se  propõe  a  Faculdade
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Nacional de Direito como sendo um espaço democrático, a relatoria é importante,  a audiência
pública é  importantes,  precisamos se assim for  devido,   acatar  as  sugestões,  ponderações,  e
encaminhamentos que, eventualmente, surjam por professores até nesse primeiro momento não
integram o projeto,  mas que queiram se somar a ele  pois acha importante,  que têm olhares
bastantes diferenciados, pessoas que são muito importantes não somente para a Faculdade, mas
para o mundo jurídico e também pelo Centro Acadêmico, e dentro dos aspectos que já são de
conhecimento do Diretor e que agora foram relatados pela Professora Cyrillo,  é apenas com
relação a essa celeridade, que tem a certeza também, que esse processo não sofrerá problemas de
tramitação  tanto  na  FND quanto  no  CCJE,  agradecendo  e  parabenizando  mais  uma vez  ao
Professor Bolonha pela sua ação e intervenção. O Presidente agradeceu, passando a palavra ao
Professor Marcos Vinicius, que parabenizou o grupo de professores, e manifestou a certeza de
que esse projeto vai contribuir  muito para a Faculdade,  que é uma demanda antiga,  desde a
primeira  gestão  do  Professor  Flávio,  mas  que  nunca  saiu  do  papel,  que  tem  interesse  em
contribuir e participar apesar de já participar de outro programa, que esse projeto vem em boa
hora e, na verdade, que faltava há muito tempo, falando por muitos colegas até de dedicação
exclusiva, sem críticas pessoais ao programa que já existe na Faculdade, mas que sabemos que
dos  professores  doutores  da  casa  cerca  de  2/3  não participam de  programa de  mestrado na
Faculdade ou na Instituição e que considera isso uma perda para a própria Faculdade ou para a
instituição, já que esses professores, certamente, tem um potencial enorme para colaborar com
pesquisa, que estamos em um país onde há uma carência em pesquisa e ensino, e que tem certeza
de que esse novo mestrado vai trazer uma grande contribuição e que provavelmente será uma
marca da atual gestão, a criação desse segundo mestrado, sugerindo para finalizar, que sejam
fixadas datas de audiência pública, provavelmente duas, uma na horário da manhã e outra no
horário  da  noite,  pensando  na  participação  de  todo  corpo  social  e  com  compromisso  de
aprovação constar da ultima de reunião ordinária em novembro, parabenizando mais uma vez os
colegas.  A  Professora  Márcia  se  manifestou  parabenizando  a  Direção  e  aos  colegas  que
incansavelmente  fizeram  esse  projeto,  a  Direção  por  rapidamente  trazer  o  projeto  para
deliberação,  discussão  na  Congregação,  que  realmente  houve  uma  urgência  com  relação  a
prazos, e como bem o Professor Marcos Vinicius lembrou, que está desde 2011 na Faculdade, e
que sempre lembrava que estavam fazendo concurso para professores adjuntos DE e que não tem
infelizmente a oportunidade de participar do atual programa de mestrado porque ele não pode
“inchar” com temas que não são próprios, e não só esta iniciativa de agora como outras tem esse
condão  ou  poderão  ter  esse  condão  de  suprir  essa  necessidade  e  como  chefe  do  maior
departamento  da  FND,  sempre  ouviu  muitas  reclamações  nesse  sentido,  vendo  professores
desestimulados e que houve banca que perguntou a candidato o que estaria fazendo aqui senão
teria oportunidade de estar no mestrado, arguindo porque eles não iriam para UERJ, e que esse
tipo de coisa daqui pra frente pode vir a ser sanada na FND. Gabriel do CACO se manifestou
saudando a iniciativa, e que o Centro Acadêmico possui histórico defensor da democracia mas
também da universidade pública e gratuita,  e de qualidade, e de uma universidade cada vez
mais popularizada e maior, sempre foram defensores da extensão universitária, e entendem que a
pós-graduação é uma das áreas mais elitizada dentro ambiente acadêmico, então, qualquer tipo
de  expansão  são  muito  bem  vindas,  ressaltando  apenas  a  necessidade  desse  projeto  ser
amplamente divulgado e debatido dentro da Faculdade,  e  é essencial  que esse processo seja
democrático, que nãos seja de baixo para cima, uma mera questão burocrática e administrativa,
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mas construído pela Faculdade de uma forma geral, que se queremos buscar essa unidade que
Professor Nilo invocou, precisamos pensar nos professores, nos alunos e, principalmente, nos
técnicos que é que vão personalizar administrativamente esse novo programa. Drº Paulo Horn
manifestou dizendo ser um momento de grande felicidade em poder ver não só que aqueles
tempos ficaram para trás, onde o programa de pós da Faculdade se mantinha fechado por durante
muito tempo, e que temos hoje um programa hoje conceituadíssimo e disputado, e ver que temos
a possibilidade de ampliar ainda mais o que temos, trazendo esse discurso da inclusão também
para dentro da Faculdade com os professores do mais alto gabarito e que tem muito a contribuir
com o programa de pós-graduação, ressaltando a importância do debate e que ocorram na maior
brevidade.  O Professor Flavio se manifestou parabenizando o grupo que fizeram com muito
empenho  todo  esse  projeto,  que  acha  louvável  e  que  terão  todo  apoio  na  Decania,
independentemente,  de  ser  ou  não  Decano,  porque o  fato  da  chapa  ter  obtido  uma votação
unânime  aqui  entre  os  técnicos,  entre  os  professores  67  a  4,  4  professores  consideraram a
campanha e a proposta do Professor Iorio melhor que a da nossa chapa, mas que está lá para
defender os interesses não apenas da FND, mas de todas as unidades, agora, contarão sim com a
agilização dos trabalhos para que não haja nenhum entrave burocrático, cabendo a formatação,
cumprimento de formas, de procedimentos para serem vistos lá, e que gostaria de falar sobre a
elitização do nosso PPGD que Gabriel mencionou ou que entendeu, que independentemente de
nós e precisamos sim alargar que foi uma tese que sempre defendeu nas reuniões de colegiados,
mas que não dá para termos uma instituição com mais de 65 doutores, desses pelo menos metade
de DE’s e a gente não ter acesso a esses professores que não tem outros programas aí fora para
poderem produzir e poderem ser alguém perante a todas a essas qualificações que nós temos,
agora há que se reconhecer que com todas as críticas que faz ao nosso programa, que dentro da
UFRJ fomos, por exemplo, dos primeiros a termos cotas aqui dentro, a aderir ao PQI, então, isso
tem que ser observado porque, às vezes, o discurso para defendermos alguma coisa nova a gente
precisa necessariamente dizer que o que existe não presta, que não é bem assim, que quando se
vem  um  programa  qualquer,  que  ele  seja  para  ampliarmos  e  percebermos  a  diferença  e  a
diversidade que existe dentro na FND e que tem que ser contemplada, fazendo questão de tecer
essas considerações, para que nós avancemos com toda tranquilidade a conduta do Professor
Bolonha que está sendo bem sereno nesse momento. Gabriel esclareceu que quando se referiu a
elitização foi com relação ao ensino superior brasileiro amplamente e não especificamente da
FND. O Presidente dando encaminhamento, propôs a indicação do relator, sugerindo o nome do
Professor  Alexandre  Assumpção,  e  a  marcação das  duas  audiências  públicas,  sugeridas  pelo
Professor Marcos Vinicius, uma pela manhã e outra pelo final da tarde, que seriam realizadas no
dia  22  de  novembro,  às  11:00  horas  e  16:300  horas,  submetidos  à  votação,  aprovados.  O
Presidente parabenizou a todos os professores envolvidos, na figura do Professor Nilo. Passando
ao décimo terceiro ponto de pauta, moldura na obra de Oscar Araripe,  tendo o Presidente
esclarecido  que  foi  solicitado  pela  Associação  de  Ex-alunos  (ALUMNI)  a  restauração  e  a
moldura da obra de Oscar Araripe e por questões, inclusive, financeiras, a Direção entendeu por
bem aprovar ad referendum, então, gostaria que a Congregação homologasse essa aprovação, de
retirada  da  obra  para  restauração  e  colocação  de  moldura.  Drº  Paulo  Horn  pediu  a  palavra
esclarecendo que, quando a obra foi translada durante o evento da Comenda Resistência Cidadã,
e foi no sentido de trazer um sentido trazer uma imagem mais cultural para dentro da Faculdade,
e que foi feita muito rápido e sem a devida moldura prevista, e que a moldura funciona como
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uma proteção para a obra, obra essa bem avaliada no mercado, e que a Associação estaria apenas
proporcionando  o  acabamento  à  obra  doada,  sendo  submetido  à  votação,  aprovada  a
homologação.  O décimo quarto ponto de pauta, homologação das indicações à Comenda
Cidadã,  Drº Paulo Horn informou que,  será a 4ª Festa Nacional da Liberdade e que nestas
ocasiões  a  Congregação indica nomes para  serem agraciados com a medalha  assim como o
Diretor da Faculdade, e que neste ano, em função do apertado do tempo, na última sessão não foi
deliberar sobre os nomes, por conta da pauta muita extensa,então,foi solicitado ao Diretor que
efetuasse as indicações ad referendum da Congregação, e que na última Congregação, inclusive,
alguns membros mencionaram de enviar por e-mail, entretanto, isso não ocorreu, então,o Diretor,
além da indicação que lhe cabia, efetuou as indicações, e dentre estas, uma servidora que está
completando  40  anos  de  serviço  na  Faculdade,  mas  que  esta  constaria  como  indicação  da
Associação, então os nomes encaminhados forma Fátima Madruga, Márcio Capella e Luciene
Correia, submetida à votação, aprovada a homologação dos nomes. O décimo quinto ponto de
pauta,  proposta de  moção de apoio  à  Procuradoria-Geral  da  República,  pelo  juizamento  da
ADPF 548, efetuada a leitura da proposta, submetida à votação, aprovada. E nada mais havendo
a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Rose Imamura, para
constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 19 de dezembro de 2018 é assinada por
mim Rose Imamura, e pelo Diretor, Professor Carlos Bolonha.
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