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PG. P. n.e 37295/2020

PROCESSO No: 2003.1 .00705.02.5

INTERESSADO:FD - Faculdade de Direito
ASSUNTO: Análise de regimento - Alteração de
regimento de Unidade. Utilização de complemento
tradicional ao lado do nome oficial da Unidade.

Representação dos

servidores técnicos e

administrativos
junto
à
Congregação.
Representação por carreira funcional. Texto original
do Estatuto revogado pela Resoluçãon. 4279/1996.
Proporcionalidade entre alunos de graduação e de

pós-graduação na Congregação. Previsão de
número fixo de representantes. Necessidade de
adequação para prever percentual dos membros
docentes. Criação de causa de suspensão da

qualidadede membroda Congregação
e de perda
de mandato nas comissões estatutárias. Parecer PG
1472/2013. Competência para aplicação da pena de
suspensão superior a trinta dias a membros da

corpo docente. Hipóteses de votação secreta na
Congregação.
Resolução
n.
6636/2013.
Representação discente junto à Comissão de
Pesquisa -- CPq. Resolução CoPq 7863/2019.
Previsão de que o representante discente deve ser
escolhido entre os alunos de graduação e de pósgraduação. Mandato e possibilidade de recondução
dos membros docentes nas comissões estatutárias.
Norma aplicável conforme a comissão. Convite para
membros suplentes participarem de todas as
reuniões das comissões estatutárias. Art. 243.
parágrafo único, do Regimento Geral. Competênda
para definição do programa para o concurso para
Professor Titular. Nova redação do art. 125. $ 7'. do
Regimento Geral. Suspensão de concurso para
Professor Doutor em caso de candidata gestante.
Impossibilidade. Elementos mínimos para os
memoriais a serem apresentados nos concursos
para Professor Doutor. Consideração, na avaliação
NN. 2020.02.00D226,
Página: l de 18
Rua
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de memorial circunstandado, do reflexo de licenças
sobre a produção acadêmica do candidato. Questão
geral a toda a Universidade.Proibiçãode leitura de
texto integral na prova didática. Possibilidadede os
concorrentes assistirem à prova didática dos demais
candidatos. Recebimento de exemplares físicos de
tese para o concurso de ProfessorTitular. Sistema
eletrõnico de Admissão Docente. Prova de
julgamento dos títulos. Consideração de superação
de dificuldades decorrentes de marcadores de
discriminação. Atribuição de carga didática. Art. 52,
$ 1o. do Estatuto do Docente. Competência a ser
exercida em deliberação da Congregação. Critérios
para constituição de Comissão Julgadora em
concursos docentes. Art. 182 a 193 do Regimento
Geral .

PARECER

Senhor ProcuradorGeral.

1. Trata-se de proposta de substituição do atual Regimento da
Faculdade de Direito

FD. baixado pela Resoluçãon 5377/2006.tendo

ocorrido as aprovações pela Congregação da Unidade em sessões de 28 de
março de 2019 até 31 de outubro de 2019(fls. 112).
2.

Encaminhados os autos ao Gabinete do Reitor

GR em

30.01.2020.foramremetidosa esta Procuradoriaem 05.02.2020(fls. 124-v).
3. A minuta a ser analisada foi anexada a fls. 113/124.
NN. 2020.02.000226.Página: 2 de 18
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E o relatório do quanto necessário. Passo a opinar.

4. De início. lembro que a análise desta Procuradoriarecai sobre os
pontos que merecem observação sob o viés estritamente jurídico-formal.
ressaltando-se que os aspectos relativos ao mérito académica-administrativo
da proposta são de competência dos colegiados pelos quais a minuta tramitará
(Congregaçãol, CLR2, e Conselho Universitários, com análise prévia. quanto
aos concursos docentes. da CAA4).

Nome da Unidade
5. O parágrafo único do artigo lo da minuta pretende estabelecer
uma autorização para que a Unidade utilize em todas as suas publicações

oficiais. 'na sequênciade sua denominaçãooficial 'Faculdadede Direito da
Universidade de São Paulo', o complemento tradicional 'Largo de São Francisco'.'.

Considerando tratar-se de um complemento, e não de uma substituição do
nome oficial da Unidade. não me parece haver óbice jurídico à sua utilização.

Não obstante. a análise sobre a possibilidade de utilização de referido
complemento tradicional parece inserir-se nas competências da Procuradoria

de Património, material e imaterial - motivo pelo qual solicito a sua
concordância e/ou pronunciamento neste ponto.

Congregação - composição, funcionamento e competências

6. No que tangeà representação
dos servidores
técnicose
pe.t90qg.DQqOçglg previsão
1 art. 39, inc. 1.do Regimento Geral.
2 art 12. inc. 1,alínea 'a'. do Regimento Geral.

3art. 16. p. ún.. item 6. do Estatuto.
4conforme decisão da CLR de 20.09.2017.
NN.2020.02.000226, Página: 3 de 18
Rua
da Reitoria. 374, 2' andar. Cidade Universitária - CEP 550B220. Sâo Paulo.SP - Fine: (1
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de seu Regimentovigente, propondo que os três representantes eleitos soam
"cada um, necessariamente,
de carteira fiincional distinta'(inc.

V do art. 5o da

minuta), assim como previa o Estatuto da USP em sua redaçãooriginal (de

1988, portanto), antes de tal expressão ser revogada pela Resoluçãon.
4279/1996. Nesse ponto. esclareço que. desde aludida modificaçãodo
Estatuto, apenas os Regimentos anteriores a 1996 mantêm textualmente tal
previsão (Regimentos da Faculdade de Educação -- FES. da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo - FAUe. do Instituto de Física - IFZ, do Instituto de

Ciências Biomédicas - ICBO,do Instituto de Psicologia - IP9. da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas- FCFto e do Instituto de Matemática e Estatística -IR4FI l\

6.1. Diante da revogação da distinção entre carreiras funcionais pela

Resolução n. 4279/1996. não parece haver fundamento legal para a sua
instituição no novo Regimento da FD. Não obstante, o tema ainda será objeto

de análise pela d. CLR e pelo c. Conselho Universitário se assim entender
conveniente e oportuno a Congregação da Unidade.

6.2. Ainda nessa seara, lembro que o art. 3' da Resoluçãon.
5912/2011 prevê que as carreiras dos servidores técnicos e administrativos da

USP são: Básico. Técnico e Superior. Assim, sendo três os representantes
junto à Congregação da FD, obrigatoriamente uma vaga será para o grupo
Básico. uma para o grupo Técnico e uma para o grupo Superior (esse era.

aliás, o fomato em que esse tipo de eleição era organizadoantes da
5 baixado pela Resoluçáa n. 4046/1 993.
6 baixado pela Resolução n. 4055/1 993.

7 baixado pela Resolução n. 4087/1994.
B baixado pela Resolução n. 4088/1994.
9 baixado pela Resolução n. 4089/1994.
io baixado pela Resolução n. 41 03/1994.
il baixado pela Resolução n. 4127/1994.
NN. 2020.02.000226,Página: 4 de 18
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Resoluçãon. 4279/1996). Por sua vez. o art. 45, inc. IX, do Estatuto determina
que os representantes dos servidores não docentes junto à Congregação

sejam 'eleitos por seus pares' Aprovada a proposta ora em exame. seria
necessário que a Unidade passe a organizar eleições separadas para cada
uma dessas referidas carreiras. o que pode trazer dificuldades práticas. Desse
modo, entendo ser recomendável que a Unidade esclareça sua intenção nesse
ponto

(eventualmente

modificando

proposta nos termos já

o texto

apresentado),

ou ratifique

a

apresentados para avaliação dos colegiados

superiores.Neste último caso, recomendotambém que haja a previsãode
disposição transitória resguardando os mandatos eventualmente vigentes.

7. A representação discente na Congregação deve obedecer à
previsão constante do art. 45, inc. Vlll, do Estatuto:
"Ait.

45 -- A Congregação,

órgão consultivo

e deliberativo

superior de cada Unidade, tem a seguinte constituição: (-.)
"Vlll

-- a representação discente, equivalente a dez por cento do

número de membros docentes da Congregação, distribuída
proporcionalmente entre estudantes de graduação e pósgraduação;"

7.1. Nos incisos Vll e Vlll do art. 5o da minuta. a Unidade propõe

que tal representaçãoseja compostapor quatro alunosde graduaçãoe dois

alunos de pós-graduação.De acordo com as informaçõesdo Anuário
Estatísticoda USP12,no 2' semestrede 2019. a FD possuía um total de 2412
alunos de Graduação e 1419 alunos de Mestrado e Doutorado. Assim. se
efetivamente forem seis os representantes discentes junto à Congregação

(10% dos membrosdocentes), a proporcionalidadeentre alunos de graduação
e de pós-graduação parece ter sido obedecida.

8. No entanto,ainda quantoà representaçãodos discentese dos
'z Disponívelem <https:/7uspdigital.usp.br/anuário/AnuarioConü
ole#>.Acesso em 27.11.2020.
NN. 2020.02.000226, Página: 5 de 18
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servidores não-docentes junto à congregação, afigura-se recomendável que a
Unidade não preveja número fixo de representantes. pois, segundo a

determinação do Estatuto (art. 45. ínc. Vlll e IX). o número desses
representantes corresponde a um percentual dos membros docentes do
colegiada, sendo de todo possível que o número de membros docentes do
colegiado altere-se ao longo do tempo.
9. Com o art. 6' da minuta, a Unidade propõe que passe a haver a

suspensão da qualidade de membro da Congregaçãoao titular que se
ausentar sem que haja o comparecimento de seu suplente em mais do que

50% das reuniões do colegiada a cada ano (ainda que tais ausência sejam
justificadas). Esse tipo de previsão não encontra equivalente nas normas
universitárias, nem mesmo no Regimento do Conselho Universitário. A respeito

de ausência reiterada e injustificada de membros, observo que o Parecer PG
1472/2013 (anexo) concluiu que a medida aplicável seria eventualmente de
ordem disciplinar. Assim, a inovação ora proposta (causa de suspensão da
qualidade de membro), s.m.j.. não parece adequar-se à sistemática vigente na
Universidade.

10. No Regimentoda FD ora vigente,atribuiu-seao CTA a
competênciapara a aplicação de pena de suspensão superior a trinta dias
a membros do corpo docente (art. 15, inc. 1. do Regimento baixado pela
Resolução n. 5377/2006). A proposta pretende transferir essa competência.à

Congregação
(art. 7o, inc. V, da minuta).Pelasnormasgeraisda
Universidade. a competência para a aplicação da pena de suspensão -- por

qualquer período - a membros do corpo docente afigura-se do Diretor da
Unidade:(art.42. inc. 111.
do RegimentoGeral). Com efeito, o art. 39, inc. XXlll,
do Regimento Geral confere à Congregação a competência para aplicação
apenas da pena disciplinar de demissão. Observo, ainda. que há notícia de
NN. 2020.02.000226,Página: 6 de 18
Rua da Reitoria, 374, 2oandar. Cidade Universitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (11)
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que está em trâmite uma proposta de elaboração de um Estatuto de
Conformidade de Condutas, o que também pode ter efeitos sobre esse ponto

da minuta. Assim sendo. solicito à Procuradoria Disciplinar ou ao Gabinete
desta Procuradoria Geral manifestação a este respeito.

11. 0 artigo 12 da minuta pretende repetir o art. ll do Regimento
da FD vigente, prevendo situações de votação

secreta na Congregação.

Nessa seara. cumpre-me esclarecer que à época da Resolução n. 5377/2006

ainda vigorava o texto original do Regimento Geral. o qual foi alterado pela
Resolução n. 6636/2013, vedando-se a realização de votações secretas nos
colegiados da USP. exceto para eleições. Por este motivo, recomendo a total

exclusãodo art. 12 da minutaou sua reelaboração.
a fim de mencionara
adoção de votação secreta apenas para a realização de eleições.

Comissões Estatutárias
12. Com relação à composição da Comissão de Pós-Graduação
(CPG). à vista do art. 28, $ 7o, do atual Regimento de Pós-Graduaçãois
(baixado pela Resolução n. 7493/2018), recomendo que a redação do art 21.

inc. 1.da minuta passe a ser:
"A.t. 21 (...)

1 - nove membros do corpo docente, e igual número de
suplentes, todos orientadores plenos credenciados no

Programa de Pós-Graduação e vinculados à Faculdade de
D ir eito; "

12.1. Verifico que as demais alterações quanto à composição da
n Regimento de Pós-Graduação baixado pela Resolução n. 7493/2018

'Art. 28 (-.) S 7o-- As Unidadesque tenham sob sua responsabilidade apenas um Programa de
Pós-Graduaçãodeverão eleger os representantes titulares e suplentes da CPG dentro os
orientadoresplenos credenciados no Programa, e vinculados à Unidade, confomie o disposta
em seu Regimento

NN. 2020.02.000226, Página: 7 de 18
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CPG em relação ao Regimento da FD ainda vigente já foram contempladas no
novo Regimento da CPG, baixado pela Resolução CoPGr 7920/2020.

tomando despiciendasmaiores observações. exceto o apontamentode que.
no tocante às competências desse colegiado. deve ser corrigida a redação do
art. 22. capot, da minuta, pois. por um lapso de digítação, faz referência à CG.
e não à CPG.

13. No que diz respeitoà Comissão de Cultura e Extensão
Universitária (CCEx)e à Comissão de Pesquisa (CPq), o texto do art. 23 da
minuta repete as linhas gerais do art. 28 do Regimento da FD ainda vigente.
Assim, e considerando que a representação discente em ambos os colegiados

é limitada a 10% dos membros docentes (art. 50. parágrafo único, do

Estatuto).é de se presumirque a intençãoda propostaé que a CCExseja
composta por 5 membros docentes e l representante discente de graduação,
sendo a CPq constituída por 5 membros docentes e l representante discente
de pós-graduação.

13.1. Nesse ponto. contudo, esclareço que a ResoluçãoCoPq
7863/2019 alterou a sistemática anterior (definida pela revogada Resolução
CoPq 3576/1989), estabelecendo que a representação discente junto à CPq

ã'g

deverá ser constituída por alunos de graduação e de pós-graduação.

13.2. Desse modo. solicito que a Unidade esclareça a proposta.
reformulandoo art. 23 da minuta.a fim de que o representantediscentejunto à
CPq possa ser eleito dentre os alunos de graduação e de pós-graduação.
14. Foi incluído na minuta um capítulo com 'disposições comuns' aos
membros

docentes

das

quatro

comissões

estatutárias

(Comissão

:de

Graduação-- CG. CPG, CCEx e CPq). prevendo mandatode três anos.
permitida uma única recondução. Ocorre que, sobre este aspecto, cada
NN. 2020.02.000226.Página: 8 de 18
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Conselho Central possui regras diferentes para cada tipo de comissão. Assim:
A) para a CG. o art. I', $ 2o. da Resolução CoG 3741/1990 determina que os
membros docentes terão mandato de três anos. permitidas reconduções;
B) para a CPG. o art. 28, $ 3'. do Regimento de Pós-Graduação (baixado pela
Resolução n. 7493/2018) estabelece aos membros docentes mandato de dois
anos. pemlitidas reconduções;
C) para a CCEx. o art. 20, $1', inc. 1. do Regimento de Cultura e Extensão

Universitária(baixadopela Resoluçãon. 5940/2011)prevê que os membros
docentes terão mandato de três anos. permitidas reconduçõesl e
D) para a CPq. o art. lo, inc. V, da Resolução CoPq 7863/2019 permite que a

Unidade defina em seu Regimento qual será o mandato dos membros
docentes.

14.1. Diante da diferença de regras aplicáveisa cada uma das
comissões estatutárias. não se afigura possível o estabelecimento de uma só
regra como proposto no art. 26 da minuta. sendo necessária sua alteração.

15. Além disso, o capot elaborado para o art. 26 da minuta não
especificareferir-seapenas aos membrosdocentes. o que também merece
reparo.

16. Ainda quanto ao art. 26 da minuta. observoque o $ 4o proposto

prevêa possibilidadede que os suplentes sejam convidadosa participarde
todas as reuniões das comissões estatutárias, votando apenas em caso de

efetiva substituiçãodo titular. A este respeito. esclareçoque, como já
consignado no Parecer PG n. 0605/2016, o art. 243, parágrafo único. do
Regimento Geral prevê que o convite para participação de reuniões de
cologiados a quem não é titular (ou suplente em efetiva substituição) afigura-se
NN. 2020.02.000226, Página: 9 de 18

Rua da Reitoria, 374,2o andar, Cidade UnIversItárIa CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (11)
30918408

22

Os.lO

W,

UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO

PROCURADORA

GERAL

excepcional e somente poderá ser feito pelo Presidente do respectivo

colegiada. Dessa fomta. não se mostra recomendável que haja a previsão

expressanos termos ora constantesdo $ 4' do art. 26 da minuta.Não
obstante, mesmo com a exclusão de mencionado dispositivo. ainda..pedeEá..a

estatutária convidar membros suolentes para
participar de reuniões específicas se assim entender necessário.

17. Por fim. o S 5' do art. 26 da minuta prevê uma hipótese de

perda automática de mandato para o membro titular (ou suplente no
exercício da titularidade) que faltar a três ou mais reuniões ordinárias

injustificadamenteou faltar - ainda que de fomla justificada -- a cinco ou mais
reuniões ordinárias no ano. Sobre este ponto. observo que não existe previsão

nas normas universitáriasde perda automática de mandato,em especial nos
casos de ausência justificada. valendo também nesse aspecto o acima referido
quanto à Congregação no item 9 deste parecer, em especial as orientações do

ParecerPG 1472/2013.

Departamentos

18. O art. 32, inc. 1. da minuta repete uma competênciado
Conselhodo Departamentoprevistano art. 36. inc. 111,
do Regimentoda FD
ainda vigente. Trata-se da competência para propor à Congregaçãoo
programa para a prova de erudição do concurso de Professor Titular. A
este respeito. contudo. houve na recente sessão de 24.11.2020 a aprovação,
pelo Conselho Universitário,de alterações ao Regimento Geral de fomla a
possibilitar que concursos para Professor Titular sejam realizados de forma
conjunta para mais de um Departamento de uma mesma Unidade (Proc. USP
19.1.04018.01.0), o que culminou na edição da Resolução n. 8048/2020.
NN. 2020.02.000226. Página: 10 de 18
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Nesse novo tipo de concursodocente, ficará ao exclusivocritério da
Congregação ouvir ou não os Conselhos dos Departamentos para a definição

do programa do certame. Desse modo, mostra-se recomendávelque a FD
revísite o texto constante do art. 32. inc. 1. da minuta. pois. em caso de

concurso para ProfessorTitular que reúna mais de um Departamento.tal
previsão conflítará com o Regimento Geral (art. 125. $ 7o).

Concursos docentes
19. No caso do concurso para Professor

Doutor.

a Unidade

pretende fazer uso da faculdade conferida pelo RegimentoGeral (art. 135. $
I'. ínc. 111.
$ 2', ínc. IV. e $ 4'), incluindo nova prova. além da prova escrita, da
prova de julgamento do memorial (com prova pública de arguição) e da prova
didática.
19.1. A nova prova foi denominada 'prova pública oral de arguiçãodo
projeto de pesquisaou do prometoacadémico'. ficando a escolha entre prometode

pesquisa ou projeto acadêmico a critério do Departamento. Sobre tal
disposição. nenhuma observação adicional mostra-se necessária.

20. No 5 2o do art. 36 da minuta, a Unidade inovaao preverque:
"Art. 36 (...) $ 2' - O edital

deverá prever que, havendo

candidata que comprove sua condição de gestantc, esta terá
direito a requerer suspensão do concurso por até seis meses após

o parto."

20.1. Pela redução proposta, não é possível verificar em que
momento poderia ocorrer o pedido de suspensão (antes ou depois da
realização das provas). Tampouco se afigura possível conduir se tal
dispositivo teria aplicação apenas em caso de a candidata gestante ser a
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candidata efetivamente indicada pela Comissão Julgadora do certame ou se
qualquer candidata restante poderia requerer a suspensão do certame.

20.2. Sobre este tema. esclareçaque, em caso precedente.o
Parecer PG n. 1754/2013 (anexo) já concluiu não ser possível que o
calendário de provas do concurso para o provimento do cargo de Professor

Doutor seja alterado em razão do estado gestacional de uma candidata.

20.3. Se. contudo. a proposta de suspensão referir-se não à
realização das provas, mas ao prazo para posse. esclareço que as normas
aplicáveis para posse e exercício nos cargos públicos de Professor Doutor são
aquelas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de

São Paulo (Lei Estadual n. l0.261/1968). não possuindo a Unidade. s.m.j..
autonomia para regular em seu Regimento de fomta diversa.
21. No $ 5' do art. 43 da minuta. a Unidade propõe elementos
mínimos que deverão constar do memorial para o concurso de Professor

Doutor. Em casos pretéritos. a Unidade admitiu a utilização de currículo
acadêmico como memorial circunstanciado em tais certames (cf. Parecer PG

3371/2014). Diante da minuta ora em exame, presume-se que a Unidade
pretendealterar esse entendimento.Sobre este tema, cumpre'me lembrarque
a CLR aprovou enunciados14 em sessões de 18.02.2020 e 16.03.2020

estabelecendoque:
11

Nos concursos docentes, não devem ser indeferidos de plano

pelas Congregaçõesdas Unidades ou órgão equivalente as
inscrições dos candidatos que realizarem o up/oad de currículo,
inclusive Currículo l,a/iw, como memorial para fins de
exigência do Edital, cabendo à Comissão Julgadora do certame a

análise do mérito do documento. inclusive sua suficiência como
memorial circunstanciado."
i4
Disponível
em
<http://www.usp.br/secretaria/wp-content/uploads/Circular-Nom)ativaCLR.22.pdf>. Acesso em 27.1 1.2020.
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21.1. Tal enunciado aplica-se também aos concursos da FD. sendo
recomendável que se avalie o dispositivo proposto.

22. No S 6' do art. 43 da minuta, a Unidadeaparentementepropõe
que a Comissão Julgadora considere, na avaliação dos critérios definidos na
art. 136 do Regimento Geral, eventual impacto decorrente de licenças sobre as
atividades contidas no memorial do candidato. Nesse tópico. entendo que seria
recomendável que o texto fosse aclarado para expressar que tais licenças não
seriam consideradas sm..deslgver do candidato, evitando-se dúvidas a este
respeito na interpretação do dispositivo. Para além disso, contudo. entendo.
s.m.j.. que o reflexo de licenças como maternidade. paternidade e de saúde
sobre a produção académica de um candidato consubstancia questão geral no

âmbito da Universidade,não sendo específica da FD. Deste modo. não se
afigura recomendável a previsão isolada no regimento de uma Unidade, sendo

a medida adequada a definição da matéria no âmbito do Regimento Geral.
Assim sendo, havendo interesse da FD. poderá ser apresentada proposta de
alteração do Regimento Geral para análise da CAA. da CLR e do Co.

23. Ao final do S 7' do art. 43 da minuta, pretende-seinstituir uma
limitação à margem de discricionariedade dos examinadores integrantes da
Comissão Julgadora no concurso para Professor Doutor. determinando-se que

o candidatoreceberánota inferior a sete na prova didática caso procedaà

leitura de texto integral.Não há previsãosemelhante
no regimento
de
nenhuma outra Unidade da USP. nem foi possível identificar definição nesse
sentido por parte da CLR. Com efeito, a restrição imposta aos integrantes da

banca no que tange à prova didática refere-se à nota a ser conferida em caso
de desrespeito ao tempo mínimo ou ao tempo máximo da prova (enunciado de
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n. 13 aprovado pela CLRls em sessões de 18.02.2020 e 16.03.2020, repetido

nos Regimentos da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz' -ESALQlo e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMClz).

A previsão proposta pela FD deverá, assim. ser analisada pela CAA e pela
CLR. Em caso de acolhimento. deverá a Unidade passar a incluir
expressamente, em seus editais de concurso. previsão específica repetindo tal

disposição.
24. Ainda quanto ao concurso para o cargo de Professor Doutor, o $

8' do art. 43 da minutapretendeimpedirque o candidatoassista às provas
didáticas dos seus concorrentes. Os precedentes deste órgão jurídico

sempreopinaram no sentido de que, em atenção ao princípio da publicidade

(art. 37, capa. da Constituição),
os candidatosteriamo direitode assistirà
prova didática dos concorrentes (Pareceres CJ 1575/1999 e 1995/1999). No
entanto. este ponto não chegou a ser objeto de definição pela d. CLR. Assim
sendo. caso haja efetivo interesse da Unidade, recomendo que a questão seja
previamente submetida a este colegiada.

25. Com relação ao concurso para o cargo de Professor Titular, a
FD prevê que os candidatos deverão apresentar. por ocasião do pedido de
inscrição, dez exemplares da tese original sobre a qual versará a prova pública

de arguição. Ocorre que atualmente o pedido de inscrição nos concursos

docentes -- inclusive para o cargo de Professar Titular -- é realizado
i5 '13 -- Nos concursos docentes e nos processosseletivos docentes,para fins de observância
do tempomínimo de prova previstonos artigos 137 e 173 do RegimentoGeral da USP. quando
a exposição do candidato encerrar-seaquém do 40ominuto de prova. devem os examinadores
conferir nota zero ao candidato na respectiva prova.
16 Disponível em <hUp:/7wvPW.leginf.usp.brJ?resolucao=resolucao-no-6766-de-07-de-marcode-201 4>. Acesso em 27.1 1 .2020.

lz Disponível em <hüp://www.leginf.usp.brnresolucao=resolucao-no-7541-de-20-deJulhode-2018-2>. Acesso em 27.1 1.2020.
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integralmenteem ambiente virtual, por meio do Sistema eletrõnico de
Admissão Docente. Por este motivo. a atual redação do art. 150 do Regimento
Geral estabelece que apenas os materiais que não puderem ser digitalizados

serão apresentados fisicamente à Unidade. Deste modo, recomendo que a
Unidade reavalie a necessidade de recebimento de dez exemplares físicos da
tese original para inscrição nos concursos para Professor Titular.

26. Para a prova de julgamento dos títulos no concursopara o
cargo de Professor Titular, o inc. Vll do art. 39 da minuta parece divergir da
previsão constante do art. 154 do Regimento Geral, ao incluir um critério extra
a ser considerado pela Comissão Julgadora, nos seguintes termos:
"Art. 39 (.-) Vll

- o mérito, a ser ponderado pela comissão

julgadora em cadacaso concreto,decorrenteda superaçãode
diâculdades próprias do fato de o candidato ser pessoa com
cleNctêncta ou apresentar outro marcador de discriminação."

26.1. Sem questionar

o mérito

da proposta, entendo

que tal

inovação somente poderia ser acolhida mediante prévia alteração do próprio
art. 154 do Regímenta Geral, o que poderia ser realizado por iniciativa da FD.
se assim entender conveniente e oportuno.
27. Por derradeiro, o art. 40 da minuta traz para a prova pública oral
de erudição do concurso para Professor Titular a mesma previsão referida no

item 23 deste parecer. quanto à prova didática do concurso para Professor
Doutor, dispondo que ']a] leitura da aula implicará atribuiçãode nota inferior a sete

na prova de erudição".Cabem aqui. portanto. as mesmasanotaçõesjá
realizadas acima.

28. No que toca ao concursopara outorgado título de Livre
Docente, pretende-se incluir um $ 2' no art. 41 da minuta, prevendo que: 'ldlo
programa do concurso, publicado em edital, constará lista de quinze pontos elaborada
NN. 2020.02.000226, Página; 15 de 18
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pelo DeparUmento'. Segundo

o art.

125, $ 2o, do Regimento

Geral,

a

competência para aprovação do programa do certame é da Congregação.

sendo a atribuição do Departamento meramente propositiva.Assim sendo,
recomendo

a adição

da seguinte

formulação:

'ldlo

programa do concurso,

publicado em edital, constará lista de quinze pontos, proposta pelo Departamento e
aprovadapela Congregação'

29. Também no caso do concurso para a Livre Docência. houve a
inclusão, na avaliação didática. de previsão de que a leitura de texto integral

9 d.

resultará em nota inferior a sete. Aqui. portanto. reitero mais uma vez as
observações lançadas no item 23 deste parecer.

30. A proposta inclui um novo capítulo (Capítulo ll do Título 111
da
minuta) o qual dedicou dois artigos (art. 44 e 45) à definiçãode critérios para
a atribuição de carga didática. matéria regulada pelo Estatuto do Docente.
baixado pela Resolução n. 7271/2016.

30.1. O art. 52. $ 1o. do Estatuto do Docentedetemiina que tais
definições serão adotadas 'por deliberação da respectiva Congregação'. Deste

modo. tal matéria não se afigura própria para inserção no Regimento da
Unidade. o qual passará ainda pela avaliação da d. CLR e do c. Conselho

g

Universitário.Recomendo,portanto, a exclusão dos artigos44 e 45 da minuta,

{

para que a Congregaçãoadote desde logo a deliberaçãoque entender

:

adequada nessa matéria, sem necessidade de inserção no Regimento da FD.
31 . O último artigo previsto no Capítulo ll do Título 111
da minuta (art.

46) pretendedefinircritérios para a fomiação das comissõesjulgadores
dos concursos docentes. O capuzdo dispositivopropostoestabelecea maior

g
Q
€

ã
ê

titulação. o pertencimento à área de conhecimento do certame e a antiguidade

e

como critérios para indicação como examinador. O $ 2' do mesmo dispositivo.

tO
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contudo, determina que deverão ser observadas a paridade de gênero, a
ampliação do pluralismo radal e a diversidade entre os participantes.
31.1. Os critérios para composição das Comissões Julgadoras dos
concursos docentes estão estabelecidos nos artigos 182 a 193 do Regimento
Geral, não havendo previsões semelhantes àquelas propostas no art. 46 da

minuta. Além disso. a definição da titularidade e antiguidade como critérios
para indicação de examinadores pode vir a encontrar óbices práticos se. por

exemplo. objetivar-se a indicação de um docente já aposentado, como

permitido pelos artigos 183, 187 e 191 do RegimentoGeral. O critério de
pertencimento à área do conhecimento. ademais, não encontra guarida no
Regimento Geral e pode vir a inviabilizar a interdisciplinariedade que se espera
de alguns certames, o que já foi analisado em mais de uma oportunidade pela

CLR e pelo Co (a título exemplificativo.
casos analisadosno Proc. USP
17.1.1580.2.5 -- Parecer PG 00139/20181 e no Proa. USP 17.1.00595.12.6 -Parecer PG 02051/2018).

31.2. Por sua vez, não está esclarecido como se daria a aplicação
conjunta da disposição do $ 2' com o capuz do art. 46 da minuta. o que
também inviabiliza a adição da proposta na formulação apresentada.
31.3. Especificamente quanto à disposição constante do $ 2o do art.

8
:

46 da minuta,não se tratandode peculiaridadeprópriada Unidade,masde

{

questão atinente à Universidade como um todo. entendo que o diploma

g

adequado para estabelecer previsão nesse sentido não seria o Regimento de

Ê

uma Unidade isolada. mas o Regimento Geral. Assim sendo. havendo

8

:

interesse da FD. poderá ser apresentada proposta de alteração do Regimento
Geral para análise da CAA, da CLR e do Co.

€

g
êl

e
É

8
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Regulamento do Programa de Pós-Graduação

32. Por fim. no tocanteaos últimos dispositivosda minuta,aponto.
ainda, que o Regulamento do Programa de Pós-Graduação submete-se
também à aprovação do Conselho de Pós-Graduação (CoPGr). o qual não foi
mencionado no art. 48 da minuta (em oposição ao art. 47 que faz referência
expressa ao Conselho de Graduação).

33. Por oportuno. quanto à tramitação da proposta. ressalto mais
uma vez que. no presente caso. além da avaliação pela CLR (art. 12, inc. l,
alínea "a'. do Regimento Geral) e pelo Conselho Univemitário (art. 16, p. ún..
item 6. do Estatuto), faz-se necessária a análise da CAA (conforme decisão da
CLR de 20.09.2017), uma vez que há mudança pretendida para os concursos
docentes da Unidade.
34. Solicito, por derradeiro, a gentileza de que no encaminhamento

da Unidade seja esclarecidose a proposta foi aprovadapela maioria absoluta
de sua Congregação. como exige o art. 39, inc. 1,do Regimento Geral.
35. Conforme observações lançadas nos itens 5 e 10 deste parecer,
solicito a breve manifestação, respectivamente. da Procuradoria de Património,
material e imaterial, e deste Gabinete da PG.

36. De todo o exposto. submeto os autos à vossa consideração,
com sugestão de devolução à FD - FACULDADE DE DIREITO.

ProcuradoriaGeral,30 de novembrode 2020.
Stephaníe Yukie Hayakawa da Costa

Procuradora Chefe
Procuradoria Acadêmica
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Processo;2003.1.00705.02.5
Interessado: FD - Faculdade de Direito

Assunto; Análise de regimento - Alteração de regimento de
Unidade

DESPACHO

OI. Acolho o Parecer de lavra da Dr.' Stephanie
Yukie Hayakawa da Costa.

02. Quantoao item 10 do Parecer.que traz
considerações preliminares sobre a disposição inserida no
artigo 7o, V, da minuta de Regimento, reforço a linha do alerta
aliindicado.

Em matéria disciplinar, o Regimento Geral estatui como
competência da Congregação tão somente 'XXll - deliberar

sobre a aplicação da pena de deslígamento de membros do
corpo discente, asseguradoa estes amplo direito de defesa"
(incisa XXII) e "deliberar sobre a aplicação da pena de

demissão de membros do corpo docente, assegurado a estes
amplo direito de defesa, encaminhando o processo ao Reitor

para execução" (ínciso XXlll). Nos demais casos. entende-se

que houve silêncio eloquente,tendo-se como aplicável tão
somente a regra do artigo 42, 111.
segundo o qual compete ao

Diretor da Unidade de Ensino 'exercer o poder disciplinar no
âmbito da Unidade'.

Não se olvida que a vedaçãoatualmentevigente do
NN.2020.02.000226,Página:l
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RegimentoInterno da FD (2006) já prevê um trãmite diferente

em seu artigo 15, 1, ao indicar como competênciado CTA
'decidir sobre a aplicação, a membros do corpo docente, de
pena de suspensãosuperiora trinta dias, asseguradoo direito
de ampla defesa'. Dentre os demais Regimentos Intemos de

Unidades de Ensino. localizamos previsão análoga tão
somente para a Escola Politécnica, em redação de 1999 para
o artigo 8' de seu RI.
Não obstante. apesar dessas constatações, é de se
ponderar se tanto a manutenção do atual dispositivo como a

modificação proposta (alçando-se à

competência da

Congregação) não acabam por gerar distorção que não só nãa
encontra amparo no Regimento Geral, como não tem paralelo
na quase totalidade das demais Unidades de Ensino e. acima

de tudo. caminha em sentido diverso do da padronizaçãodo
regime disciplinar na Universidade de São Paulo. tal como
pretendida pelo Estatuto de Conformidade de Conduta. cujas

díretrizes já foram aprovadas pelo Conselho Universitárioe
cuja redação está em vias de entrar em processo de discussão

pelos membros do CO e em posterior processo de consulta

pública à comunidade universitária (e que. ao nosso
conhecimento. reproduz as regras de competência do RG:
competência das Congregações tão semente para a aplicação
das penas de demissão a membro do corpo docente e
desligamento a membro do corpo discente).
03.

Feitas as ponderações e recomendações
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cablveis

para o momento,

encaminhem-se

os autos do

processo n.o 2003.1.00705.02.5 à Faculdade de Direito.

Q

São Paulo, 01 de dezembro de 2020.

e
l

.à

.g

Adriana Fragalle Moreíra
Procuradora Geral Adjunta
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limo. Professor Titular lgnácio Mana Poveda Velasco
DD. Procurador Geral da Universidade de São Paulo

Processo n.2003.1.705.2.5
Ref. Alteração do Regimento Interno da FD

Prezado Professor

Cumprimentando-o, serve a presente para tecer as manifestações
demandadas pro essa D. Procuradoria no processo em epígrafe, em especial as
percucientes razões opinativas apresentadas pela D. Procuradoria Acadêmica
dessa PG,fls. 125 e ss.

Antes porém de descer a cada uma das considerações,faz-se
necessário tecer algumas preliminares em termos mais abstratos de modo a
fixar alguns fatos e conceitosjurídicos para alinhar nossoentendimento, ou seja

de um lado o da Douta ProcuradoriaGeral e, de outro, o da Faculdadede
Direito da USPe meu em particular, na dupla conduçãode Diretor da Unidadee
Presidente da CLR.

1.

Preambularmente

35
«â @l«M

Ú«

1.
É de se louvar e agradecer a cuidadosa análise realizada por
essa douta PG,que inclusive identificou algumas insuficiências, incongruências e
cacos no texto. Efetivamente, um texto discutido por um colegiada tão diverso
como a Congregaçãoda FDUSPpor longos seis meses,debatido como sabe V.
Sa. Por meses e durante quatro sessões, com ampla participação dos ilustres
membros debateu-se a proposta ora em análise. E, em que pese a cuidadosa
relatoria do Professor Titular Fernando Dias Menezes de Almeida.
inevitavelmente deixaria passar algumas pontas soltas que agora podem ser
atadas e retíficadas pelo escrutínio da PA-PG.Diante disso, antecipa que já
foram feitos ajustes no texto que segueagora e tomo a liberdade de propor em
anexo e que poderão, se o caso, ser assumidos pela CLRcomo texto final seu.

2. Não obstante o reconhecimento consignado no parágrafo
anterior, devo registrar que ao texto, proveniente de intensasdiscussõespelos

membros da Congregação
da Faculdadede Direito, composta por
desembargadores, procuradores, advogados e alguns dos melhores juristas
deste País,foram lançadasalgumas críticas no mínimo dísputáveís,a não dizer
incorretas.

3.
Outro ponto que merece reflexão diz com dois lugares
comuns nas teses sustentadas no parecer: o de ilicitude em o RI da unidade

detalhar temas não detalhados no Estatuto e no RGUSPe uma visão até certo
ponto centralizadora no sentido de pressupor que a inovação normativa,
mesmo que não colidente com as normativas centrais não possam se originar
em Unidades, como se fosse contrário ao Direito haver prescriçõespróprias às
unidades. Os dois raciocínios, data vênia, parecem mais idiossincraticamente
deônticos que mandatoriamente ânticos. Explico.

3.1.
É certo que um Regimento Interno de uma Unidade
da Universidade não pode colidir com normas centrais à Autarquia USP.É dizer.
Estatuto, Regimento Geral e mesmo normativas das Pro Reitorias estatutárias

têm hierarquia sobre as normas próprias das Unidades.Contudo isso não
importa em exaurimento

da capacidade

normativa atribuída

às Unidades.

Defender isso, ai sim, é ir contra o próprio Estatuto da USPe seu Regimento
Geral. De fato, prescreve Q Estatuto:

Largode São Francisco, 95 - Centro. São Paulo, SP, Brasil - CEP 01005-010 - www.direito.usp.br
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Art. 16 (-.) Parágrafoúnico Ao Conselho Universitáriocompete

7 - aprovar outros Regimentosespecíficos, elaborados pelas suas Comissões,para as
ativldadas universitárias que. a seu critério, ainda não estejam regulamentadas nas termos

deste Estatuto;

3.2. Ora, bem se vê desde logo que o Estatuto cometeu capacidade
normativa à Unidade para esta edita normas complementaresaos normativos
gerais da Universidade. E, como é sabido, a capacidade normativa
complementar, se não pode colidir com a norma geral a ser complementada,
não se restringira a repetir o texto geral. O caráter complementarenvolve
margem de detalhamento ou de adequação da norma geral às especificidades
da Unidade. Para que esta norma complementar seja consideradailícita é
preciso demonstrar a contrariedade díreta e objetíva desta para com a norma
geral. Se formos considerar ilícita a norma complementar porque ela detalha
uma norma geram com um grau de minúcia que a norma geral despossui.
restaria esvaziada a capacidade normativa complementar. Simples assim.

3.3. Logo não se pode ter por antijurídica norma regimental por

aclararponto em que o Estatuto, por opção ou por lacuna,não detalhou. É
dizer: em termos sístêmicosa norma geral (Estatuto, RegimentoGeral) fixa
quadrantes, guias gerais. Dentro destes, as Unidadespossuemmargem de
detalhamento. As normas das Unidades só poderão ser afastadas se
trespassaremestes quadrantes, se e no quanto estritamente demonstrado. Na
moldura da norma geral, o ente competente para editar a norma complementar
pode dispor como entender suficiente e necessário.
3.4. Tanto assim é que, embora a competência final para aprovar o RI

das Unidadesseja do CO, a normativa da USPnão reservou a este colegiada
maior a exclusividadede disciplinar a vida da Unidade. Ao contrário. O art. 39
do RGUSPexpressamentedeterminou que a Congregaçãoda Unidadedeveria
ela, por maioria absoluta, aprovar as suas próprias regras submetendo à
retificação do CO. Vemos :então que as normativas da USP inegavelmente
cometem às Congregaçõesa capacidade de editar normas complementares ao
E-USP e ao RGUSP

3.5. Neste sentido, para melhor divisar a competênciadas
Congregações
em editar seus RegimentosInternosem complementação
ao
regramento geral da Universidade,pode-se trazer um paralelo do que ocorre no
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âmbito da moldura constitucional brasileira no tocante às competências
legislativas. Neste sentido, a jurisprudência do STF é clara em demarcar a
díretriz:
Nos casos em que a dúvida sobre a competêncialegislativarecai sobre

normaque abrangemais de um tema, deve o intérprete acolher
interpretação que não tocha a competência que detêm os entes menores
para dispor sobre determinada matéria (presumpf/on aga/nsf
preempffon).

Porque o federalismo é um instrumento de descentralização

política que visa realizar direitos fundamentais. se a lei federal ou estadual
claramente indicar. de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos
de sua aplicação excluem o poder de complementaçãoque detêm os entes
menores (c/ear sfatenoent m/e), é possível afastar a presunção do que. no
âmbito regional. determinado tema deve ser disciplinado pelo ente menor. Na
ausência de norma federal que, de forma nítida (c/ear stafeaoenf nt//e).

retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos

de interesse comum e concorrente, exercerem plenamentesua
autonomia, detêm Estados e Municípios. nos seus respectivos âmbitos

deatuação,competêncianormativa.
.BE..!94:ZQ4.rel. p/ o ac. min. Edson Fachin,j. 29-6-2017.P. D./Ede 17-112017.]

3.6. Se substituirmos entes federados por "unidades" e federal por
"órgãos centrais" teremos claro o desacerto da orientação que aponte para
esvaziar competência das Congregações das unidades em detalhar as normas
gerais, em editar comandos que movem sem colidir com o RGUSP,adequandoas às especificidades de cada unidade. Afinal, como ensina o Professor Gilberto
Bercovíci.também membro da Congregação da FDUSP"ta] aufonom/a po//t/co3dministrativa das unidades federadas não enfraquece nem representa
obstócu/o à atuação harmon/osa de todos os entes." (Rev. Jur., Brasília,v. 10, n.
90, Ed. Esp.,p.O1-18,abr./maio, 2008. www.planalto.gov.br/revistajuridica).

4. Isso nos remete a um outro ponto a merecer aclaramento.
No laborioso parecer dessa PG percebe-se forte a preocupaçãocom uma
suposta "normatização incomum" ou pouco comezinha nos Regimentos de
outras unidades. É louvável uma preocupação unificadora. Mas isso não deve
significar um comando unificador. Issovai contra a própria lógica de organização

.:é112b)...z,
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da Universidade.O Estatuto da USP,parece-me, não abraçou uma concepção
unicista de universidade:

Artigo 5e-- As Unidades, que compreendem Institutos,
Faculdades e Escolas, todas de igual hierarquia e organizadas
em função de seus objetivos específicos, são órgãos setoriais
que
podem,
a
seu
critério,
subdividir-se
em
Departamentos. (alterado pela Resolução ng 5230/2005)

Parágrafo único -- As Unidades, os Museus, os órgãos de
Integração e os órgãos Complementares serão discriminados no
Regimento Geral. (alterado pela Resolução n9 5900/2010)

4.1.

Do

art.

5

do

EUSP vemos

que

a

organização

da

Universidade compreende unidades dotadas de capacidadenormativa própria
' em função de seus objetivos específicos"

4.2. Ademais, é afirmado que todas estas unidades têm status

idêntico, "todos com /gua/ h/erarqu/a". Donde decorre que o fato de uma
disposição ou inovação normativa não existir em alguma ou mesmo em todas as
outras unidades não é impeditivo juridicamente válido e suficiente para obstar
iniciativas legítimas das unidades. Logo, descabe afirmar que uma inovação que

é tida como importantee positivanão possaser endereçadano RI de uma
in\jade "porque o carreto era ser elevada à condição de norma do Regimento
Gera/". Tal raciocínio, para além de antijurídíco, vai contra a ratio do art. S do
Estatuto da Universidade

5. A última nota preambular, cuida do uso de precedentes
pela PG. É fundamental a administração pública ser deferente aos precedentes.
Em outra oportunidade pude endereçar isso quando elaborei o texto que hoje
corresponde ao art. 30 da LINDB.Isso reforça a previsibilidade e a segurança
jurídica, importantes para uma Administração eficiente. Porém há que se andar
com cautela ao evocar precedentes. Um parecer escoteíro, uma decisão isolada.
mormente quando perdida em tempos passados e apoiada em moldura fática
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distinta da agora vertente torna o "precedente" improcedente, imprestável. Ou
seja, não se cuida de aplicação de precedente a citação solta de uma decisão ou
opinativo que, em que pese versar vagamente sobre a matéria, dela não cuidou
propriamente ou, se cuidou, fez baixo realidade jurídica outra e quadrantes
fáticos diversos.

5.1. Para que faça sentido se falar em precedente é preciso
haver uma aderência plena entre a rat/o dec/dera/. Essapor sua vezse traduz na
moldura fática da decisão Ístatement oÍmaterns/acta), o racional lógico-formal
que embasou a decisão tomada como precedente (/ega/ reasonfr7gle a decisão
em si(/udgement). Não é incomum, mormente entre nós que operamos mais no
sistema romano germânico, pouco afeitos ao manejo de precedentes,

aplicarmos decisão anterior em caso presente levando em conta apenas o
dec&fo,sem tomar em conta a moldura fátíca e a ratio dec/dera/. Ou seja, há
que se distlunguir precedente de decisão anterior assemelhada.
5.2.0 próprio novo CPC,que presta uma homenagem ao dever
do decisor observar os precedentes, tornou norma positiva a inquinação do
manejo falho ou incompleto dos precedentes. Isso em duas oportunidades. No
art. 489, inciso VI, o Código diz ser nula a sentença que "V - se /imitar a /evocar

precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantesnem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
/andamentos".
'''''''*\

Ou seja, mesmo

para a autoridade

judicial,

é imprestável

invocar um precedente sem a preocupação em demonstrar como e em que a
decisão anterior deve ser aplicável ao caso vertente

Deoutro lado o art. 926, no seu determina que "$ 2gÁo ed/tar
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentesque mot/fiaram sua cr/açâo." É dizer: descabefalar de aplicaçãode
precedente quando a moldura fática da decisão precursora não corresponder
àquela sobre a qualse vaiíncidir.

5.3. Por fím, encerrando este tópico sobre os precedentesvale

uma nota acercade sua temporalidade.Se a um só tempo a evocaçãoaos
precedentes confere estabilidade jurídica, o emprego de precedentes antigos ou
editados baixo realidades fáticas esmaecidas pelo tempo e já alteradas serve
apenas para necrosar o direito. Trazer para a realidade corrente precedente
antigo de mais de dez anos, ou quase isso, mesmo que havido com idêntica
rat/o dec/dend/, seria de todo inservível.
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6. Estaslongas perorações preliminares não se prestam, por
óbvio, para tentar

lecionar a missa ao alto cardealato.

Servem sim para

antecipar o embasamento das considerações que seguem, feitas doravante
isoladamente para cada objeção constante do parecer. De todo modo reitero
meu apreço pelo trabalho realizado por essa D. Procuradoria, em geral e pela
Procuradoria Acadêmica em especial. E faço votos que por meio deste diálogo
ou no debate
possamos

na CLR

avançar

ou ainda

quando

com essa importante

do debate
evolução

e deliberação

normativa

no CO

para a FSUSP

pois, sem a maioria dos pontos objetados, a modernização do RI da unidade
restará inócua.

11

Considerações sobre as objeções formuladas no parecer

7.

Nome da unidade. Obtempera o parecer que a proposta de

acrescerao nome oficial da Unidade o aposto "Largo de São Francisco",um
complemento e não uma substituição de denominação, inexistiria óbice
jurídico.
7.1. Com acerto lembra o parecer que não se está retirando ou
alterando a designação oficial que segue sendo aquela constante do art. 21, 1,7.
Do Estatuto. Se está apenas a registrar, na sua denominação, designaçãopela
qual já é conhecida, como a Poli na engenharia, a Pinheiros na medicina ou a
Esalq para a agronomia. Ao que consta, já houve ciência da Procuradoria
Patrimonial, mediante a assinatura conjunta do parecer, tornando superada a
única ressalva nele constante

8. Congregação- representação servidores não docentes. O
d. parecer objeta a proposta de modificação da forma de representaçãodos
servidores técnico e administrativos. Pelo texto aprovado pela Congregaçãoda
FDUSP,os representantes dos servidores não docentes seriam eleitos por
categoria, sendo um dos servidores de nível básico, um do nível técnico e um
do nível superior. A objeção se apoia em dois argumentos: í) que faltaria base
legal a suportar tal disposiçãoapós a alteração perpetrada no Estatuto pela
Resolução4279/96 e iil que se aprovada tal alteração haveria de se realizar
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três eleiçõesdistintas, uma por categoria. Os dois argumentosnão tisnam a
validade da alteração aprovada pela Congregação.

8.1. A Resolução 4279/92 não introduziu qualquer
vedação a que as unidades tivessem seus representantes de servidores não
docentes eleitos por categoria. Apenas definiu que no Conselho Universitário
estes representantes fossem escolhidos de modo uniforme dentro do universo
indistinto de servidores técnico-administrativos. Embora possamosconcordar
que se deva aplicar a disciplina do colegiado mais elevado (CO) aos colegiados
interiores (inclusive a Congregação), dado o princípio de range constitucional da
simetria, no caso não se pode falar em vinculação simétrica. Isso porque há
razões para que no CO a representaçãoseja de um bloco único e numa ou
noutra Unidade não o seja. É que a segregação de categorias poderia implicar
em uma representação desigual de uma unidade ou área para uma categoria.
Sim pois a diferença entre unidades faz com que algumastenham menor
concentraçãoem servidores de nível superior, outras em nível básico,outras
ainda em técnico. O que distorcería a representação no órgão central. Esta ratio
não se aplica por óbvio para o RI de uma unidade
A alteração estatutária perpetrada pela Resolução 4279/92

não estabeleceuuma vedação a que as unidadestivessem eleiçõespor subcategorias, como, reconhece a PA, seguem dispondo os Regimentosda FAU,
Farmácia, IME, IP e Faculdade de Educação, que elegem servidores
representantes segregadamente por categoria. Fosse a alteração de 1996
suficientepara vedar este modo de eleição, teria ou disposto sobre uma não
vigência para as unidades que assim dispusessem o que não fez. E se tivesse o
condão de vedar o que ora se propõe, os respectivos dispositivos do RI destas

unidadesnão teriam sido recepcíonadospela norma reformadorado Estatuto,
devendo a CLRimpor alteração para se adequar à nova norma estatutária.
Lembremosque o Estatuto é para a universidade o mesmo que a Constituiçãoé
para o sistema nacional. A norma anterior à alteração constitucionalsó
sobrevive se for recepcionada. E para sê-lo, tem que haver compatibilidade de

prescrições.E se há essa compatibilidade-- o que se presume,haja vista a
ultratividade dos Ris citados -- abunda base legal para prescrição congênere no
Rlda Faculdadede Direito.
O só fato de existirem outras unidades com prescrição neste
sentido já torna impossívelde se afastar a iniciativa da FDUSP.Afinal, como díz
o art. 5e do Estatuto, as Unidades que compõe a USPtêm todas igual hierarquia.
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De outro lado, a prescriçãode como são eleitos os
representantes dos servidores não docentes não impede representação por
categoria. Tanto assim é que segue havendo representantes dos professores
doutores e dos professores associadossegregadamente.

8.2.
Pondera-setambém que o art. 45, IX do Estatuto
determina que a eleição para a Congregaçãodar-se-á entre "seus pares". E é
exatamente isso que a proposta em tela busca. Como se dá a eleição hoje,
permita-me, o atingimento deste comando estatutário é falho pois na verdade
os representantes são eleitos parcialmente entre ímpares: técnicos votam em
básicos, estes nos companheiros de nível superior e assim aleatoriamente
Antes de antagonizar com o art. 45, IX, a alteração se presta a melhor
homenagem-la.

8.3.
A outra ordem de contrariedadeexaradano parecer
é de cunho operacional. Sim, aprovada esta alteração regimental as eleições
para representação de servidores não docentes passaráa ser feita por eleições
separadas. Essetema foi longamente debatido pelos membros da Congregação
que por maioria decidiram pela alteração. Aprovada a norma as eleições
passarão a ser feitas por categoria, como aliás já ocorre com os representantes
docentes

e os discentes

de graduação

e de pós. Caso, contudo,

a FDUSP

verifique haver complexidade muito grande neste fazer, certamente poderá se
servir da experiência dos colegas das Biomédicas ou quiçá da Matemática.
8.4.
Ainda que perfunctória, acolhemos a recomendação
de ressalvar em transitórias a incolumidade dos mandatos de servidores não
docentes em curso. A alteração está num novo artigo, de número 49, com a
redação sugerida no anexo a esta manifestação.

9.

Congregação - número de representantes discentes e

servidoresnão docentes.Recomenda
a PA que não se fixe númerode
representantes destas categorias pois como a representação é fixada no
Estatuto por percentual do número de representantes docentes, o número de
cadeiras pode variar. Poder-se-ia discutir a factibílidade desta hipótese, mas
acolhemos a sugestão tentando refleti-la na redação agora proposta para os
incisos Vll e Vlll do art. 5g da minuta de RI anexa. Não se faz idêntica proposta
de alteração para o incisa VI pois no caso dos representantes de servidores não
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docentes, como sabe a PA, o Estatuto (art 45, IX) limita a representaçãoao
numero fixo de três, já considerado.

10.

Congregação- suspensãode membro nato reiterada e

injustifícadamente ausente. Aqui o Parecer entende que a alteração proposta
'parece não se adequar à sístemótica vigente na Universidade" po\s \\ esse tipo
de previsão não encontra equivalente nas normas universitárias; ii) não há esta
previsão no Estatuto e iii) o Parecer PG 1472/2013 teria concluído que a
medida aplicável "sería]m] asde ordem disciplinar". Igualmente as imprecações
não calham.

10,1. Não me parecer haver no nosso sistema jurídico a figura a
ilicitude por ineditismo. O fato de uma prescrição ser inovadora pode decorrer
de várias causas: a) ela pode ser inviável; ii) ela pode dizer com a necessidade de

uma unidade que inexísteem outras ou nos órgãoscentraisou ainda ííi) ela
pode apenas ser uma boa inovaçãoque não ocorreu a ninguémantes. A
primeira causa invalida a iniciativa. A segunda a justifica. A terceira, por fim,

merece não só validaçãocomo encómiose não censura.De fato, toda
inovação, toda a boa ideia tem como característica não ter sido antes pensada.
O signatário desta manifestação, na sua atividade acadêmica e profissional, em

seus textos, sempre se voltou para criticar o direito administrativocomo
cemitério de inovação. Não será na condição de presidente da CLRe Diretor da
FDUSPque se resignará com a máxima comum entre os administrativistas do
século passado para os quais "o novo na Adm/n/stração púb//ca é sempre
suspeito"
l0.2.

Não se avança sem inovar. Dai porque parece antíjurídíca a

crítica de que uma proposta não possa ser admitida porque ela não tem
equivalente em outras unidades. Houvesse semelhante disposição no RI do
Instituto Oceanográfíco, Centro de Energia Nuclear na Agricultura ou ainda no

Instituto de Geociências,isso não faria a propositura ser nem mais nem menos
hígídajuridicamente. Sendo ela lícita e inovadora. e sendo digna de inspirar
outras unidades a adotar prescriçãoidêntica, a FADUSPestaria não desafiandoo
regime normativo da USPe sim prestando um serviço dentro de sua vocação
que é e sempre foi emular o Direito brasileiro.

igualmente

l0.3. Tampouco parece haver óbice pelo fato do Estatuto
não conter esta previsão. Isso não faz a regra ser ilícita.

Simplesmente porque ínexiste norma no Estatuto ou no RGUSPque colida ou
impeça a prescrição novel do Rl-FD.O silêncio da norma geral -- expliquei acima
- não retira a competência do órgão descentralizado para complementa-la,
Largo de São Francisco
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adequando à sua realidade, enfrentando seus problemas. O douto parecer da

PA não traz uma única linha a demonstrar que haja vedação,mesmo que
reflexa, à iniciativa nas normas centrais. Como assevereiacima, o inedítismo
decorre pelo fato de que o problema de inviabilização de quórum qualificado
pelaausênciareiterada de membros netos é próprio e peculiarà FD.
l0.4. Mas resta o argumento de força do precedente. O parecer
1472/2013 obstaria a iniciativa. Aqui parecer haver um equívoco importante. O
que diz o parecertomado como precedente? Vejamosqual o contexto em que
foi editado o Parecer 1472113/ RUSP.Aquele expediente versou sobre consulta

formulada pelo Instituto Oceanográfico indagando acerca de quais medidas
administrativas poderiam ser adotadas, em razão de ausências reiteradas e
injustificadas de membros natos e representantes de categoria às reuniões da
Congregaçãoda Unidade. Ou seja: naquela oportunidade a PGfoi instada a
orientar a unidade consultante sobre as medidas legaisexistentes no ambiente
normativo de então para coíbir as ausênciasinjustificadase constantes.
Ea rat/o do parecer, ao nosso ver irretorquível, foi no sentido de
que a única consequência (sanção) possível seria de ordem disciplinar, cabendo
aa Diretor da Unidade instaurar procedimento administrativo. Eera correto este
entendimento porquanto em 2013 inexistia base legal para outra consequência
que não a aplicaçãodo Estatuto do Servidor. Ocorre porém que a moldura fática
que ensejou o parecer naquela oportunidade era a indagação de consequências
no contexto normativo vigente. Agora o enquadramentofátíco (statement o/
maferns jocts) é outro. Trata-se de proposta de norma que passe a ensejar

uma consequência-- a subtraçãotemporária da qualidadede membro ao
ausente, mediante suspensão automática temporalmente delimitada.

l0.5. O argumento de que a condição de membro nato é munus

público, que parece ter sido empregado como obter d/atum dada a sua
insuficiência para deslínde da consulta, igualmente não serve para fulminar a
proposta. Digo que a assertiva é marginal pois ela é utilizada no Parecer apenas
para reforçar que a presença nas reuniões do colegiado é dever do servidor com
tal envergadura que o mandatário não pode nem mesmo renunciar. Ora, a
impossibilidade de abrir mão da posição de membro nato não impede que este
receba consequências sancionadoras da sua negligência com seus deveres.

l0.6. Seguedai que i) a rat/o dec/dend/do parecertrazido como
precedente não se aplica ao caso pois o statement of materna/acta é distinto
jconsulta e análise sobre base normativa vigente em 2013 versus proposta de
norma para dar base normativa distinta) e ii) não há absolutamentenenhum
Largo de São Francisc
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óbice em se prever a suspensãotemporária do mandato ao membro da
Congregação que se ausentas a mais de 50% das sessões num dado período.

l0.7.Por derradeiro, tenho que as razões expostas no parecer
acabam por respaldar a alteração hostilizada. Sim pois se a PGentende que a
ausência há de ensejar punições disciplinares(que podem alcançar suspensão e

demissão do docente inclusive efeitos patrimoniais), tanto mais pode uma
norma interna, regimental, versar sobre a consequênciaespecíficada ausência
para evitar o engessamentode quórum do colegíado. Neste sentido, vale
lembrar duas disposiçõeslegais que coonestam a iniciativa, porquanto ela
homenageia a proporcionalidade

O art. 2e da lei de processo administrativo n. 9724/99 consagra
o princípio da proporcionalidade,que no caso se traduz no dever de buscar uma
consequência menos gravosa para a reiterada omissão dos membros do
colegiada no seu dever de estar presente às reuniões.

De outro lado, o art. 22, $ 2e, da NLINDBprevê que "/Va
aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da in.fiação

cometida, os danos que dela provierem para a administração pública. as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente."
Embora merecedora de censura,a falta às sessõesdo colegiada não são graves
a ponto de ter como consequência sanções disciplinares as mais graves. Logo a
consequência endereçada pelo RI aprovado pela Congregaçãoda FDUSPé a
mais adequada e proporcional à finalidade e à gravidadeda infração.
l0.8.

Portanto não há razão para se afirmar que a proposta

"não se adequa à sistemót/ca v/gente na unívers/jade" seja porque, como
vimos, uma análise mais atenta predica que não existe a referida inadequação,
seja porque justamente a FDestá a fazer, no âmbito da sua competência para
reger o funcionamento do seu colegiado, uma mudança na sistemática vigente.

I0.9.
Destaque-se, por fim, que a alteração não decorre de
mera idiossincrasia dos membros da Congregação da FD. Ela visa a contornar
um problema recorrente: a reiterada ausência, especialmente de professores
titulares, membros natas do colegiada que, para além de provarem o Colegiada
de sua experiência e proficiência, acabam por engessardeliberaçõesrelevantes
por falta de quórum nos casosem que se exige uma maioria qualificada.
11. Competência

para aplicar

sanção de suspensão. No seu

parágrafo 10 o D. Parecerda PG se volta contra a disposiçãocontida no art. 7e
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V. da proposta. que atribui à Congregaçãocompetência para aplicar sanção de
suspensãosuperior a 30 dias a docente. Hoje, na unidade, essaatribuição cabe

ao CTA.Aqui são contrapontos
dois argumentos:i) que pelo RGUSP
a
competênciahaveriade ser do Díretor e ii) que há propostade nova norma
disciplinar geral em tramitação na Universidade

11.1.
Quanto ao segundo ponto, sabe bem o subscritor
desta manifestação,porquanto seja o autor da proposta, da existência de
processo para rever as normas disciplinares da Universidade. Porém, não há
como norma de /egejere/7da produzir efeitos. De igual sorte, igualmente o art.
42, 111,
também está longe de vedar o que ora se propõe. O que este dispositivo
do RGUSPdiz é que o Diretor exerce um poder disciplinar global na Unidade.
Não obstante, em atenção ao espírito do Estatuto de Conformidade. que busca
trazer critérios e procedimentos claros e coesos entre as diversas Unidades e
órgãos universitários, ajustamoso texto da minuta de RI para que haja tão
somente remissão ao regime disciplinar da Universidade, vigente ou que venha
a ser editado pelo CO.

Composição das comissões estatutárias
12. Assiste razão à PG na crítica à redação dada ao art. 12, que
não reflete as alterações regimentais havidas em 2013. Diante dissofazemos em
anexo sugestão de nova redação para análise e aprovação da CLR.

13. Quanto ao apontado no parágrafo 12 do parecer, referente
ao art. 21 do RI aprovado pela Congregação, tem razão a PG e a minuta em
anexo contempla a sugestão.

13.1.
Quanto ao art 23, está carreta a suposiçãoe propor
se um aclaramento do texto.

13.2. Já no tocanteà alegadaimpossibilidade
de
tratamento conjunto das comissõescomo endereçadono art. 26, discordamos
da D. PG, embora o apontamento da diferença de períodosde mandato seja
pertinente.apara tanto fizemos um ajuste no texto do caput e no seu $1e. do
art. 26 tom.ando superada a preocupação apontada. Ainda quanto ao caput do
art. 26, está claro agora trata-se de membros docentes.

14. Participação de suplente. Igual concordância não pode ser
tida com a, crítica ventilada no parágrafo 16 do parecer. Aqui mais uma vez

incide-seno vício de interpretar a norma a partir de uma hermenêuticatoda
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própria e embalada em precedente que não se presta a tanto. Diz o art. 243.
parágrafo único do RGUSp:
Afago 243 -- Às reuniões dos colegiados e du comissões somente terão acessoseus

membros.
Pal:ágrafoúnico -- Poderão ser convidadas, a juízo do presidente do colegiada, pessoas
para prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais.

14.1.
Ora, o texto da norma contraria o entendimento da
PG duplamente. Primeiro o caput diz, em português claro, que das reuniões do
colegiada terão acesso seus membros. E não distingue entre membros titulares

e membros suplentes. Se quisesseexcluir peremptoriamente os suplentes,
como parecer querer fazer a hermenêutica dada pela PG, teria feito como fez
por exemploo art. 224, IV do RGUSPe qualificadoque só terão acessoos
membros t/tu/ares. Se não fez a norma, não haveria de fazer o interprete, por
mais qualificado que seja, como no caso de fato o é.

14.2.
Fossepouco, levamoso parágrafo único. Nele longe
de uma vedação, há uma autorização à participação de pessoasestranhas ao
colegiada(coisaque o membro suplente eleito não é), por decisão discricionária
do Presidente do colegiado. Já escrevi, mais de uma vez, que quando a lei
jfaçamos um exercício de raciocínio traçando um paralelo, atribuindo caráter
normativo proto-legiferante às normativas centrais da Universidade) conferiu
margem

de

discricionariedade,

pode

o

regulamento

limitar

esta

discrícionariedade,
tornando-a mais vinculada. Donde decorre que a
propositura aprovada pela Congregaçãoda FDUSP.para além de albergada pelo
caput do art. 243 do RGUSP,não é vedada pelo seu parágrafo único. Não me foi
dado conhecer o teor do parecer PG n. 0605/2016. Porém se ele se estruturar
no mesmo raciocínio e tiver a mesma rat/o dec/dana/ do acima refutado, sugerese respeitosa mas vivamente que ele seja revisto por essa Procuradoria
porquanto parecer equivocado. De qualquer maneira, ajustamos a redação para
que reste inequívoco que o suplente só terá direito a voto quando estiver
substituindo membro titular.

15. Suspensão do mandato de membros das Comissões.
Quanto ao sustentado no parágrafo ].7 do Parecer da PG, reíteramos o
longamente exposto no item 10 e seus subitens acima, de modo a abreviar a
presente manifestação e evitar que ela se convole em trípúdio. Procedemos.
não obstante,

à homogeneização

em

relação

à prescrição

do

artigo

6p,

prevendo, aqui também, a suspensãodo mandato e não a sua perda, como
constou originalmente.
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16. A consideraçãolançada no parágrafo 18 do Parecerrelativa
ao art. 32 do RI em análise, é pertinente e correta. Ocorre que dado o longo
lapsotemporal em que a proposta encontra-se em análise, sua aprovação pela
Congregaçãofoi anterior à mudançano RGUSPhavidaem novembro último. A
adequaçãovem implementada na minuta em anexo.
Concursos
17. Não há reparos a fazer ao exposto nos itens 19 e 20. Quanto

ao item 21 assiste razão e a minuta em anexo procura refletir o ajuste de texto
sugerido, demarcando o momento eu que a faculdade pode ser exercida,
esclarecendo que não se trata efetivamente de postergar a data da posse

18. Garantia de regra protetiva para a candidata gestante
Porém, não procede a objeção lançada quanto à proposta de prever o direito da
candidata restante a solicitar a prorrogação da data de realização das provas de
modo a poder concorrer em igualdade de condições com os candidatos homens
ou as candidatas não restantes. Aqui são expostos dois argumentos: que não se

pode adiar data de posse (já esclarecido acima) e que haveria "precedente"
obstando que calendário de provas seja adiado em função do estado de
restante de candidata.O tal precedente estaria no ParecerPGn. 1754/2014.
Mais uma vez vemos o manejo equivocado de um precedente
18.1.
Vejamos qual a moldura fática em que se insere o
referido Parecer. Naquela oportunidade a PG analisava a postulação de uma
candidata gestante que entendia ter direito subjetivo per se a solicitar o
adiamento das provas. Neste contexto, entendeu a PGcomo rat/o decfdend/que

i) não haveriadireito subjetivoparaa candidatapostulara suspensão
do
concurso em função de sua condição peculiar e ii) que admitir tal pedido
poderia implicar quebra da isonomia. Pois bem, nestes quadrantes temos que
convir que o Parecer PG n. 1754/2014 não serve de precedente para contrapor
a proposta aprovada pela Congregaçãoda FD.

18.2.
Primeiro, porque se lá se tratava de uma postulação
individual sem base regulamentar. Ora, neste contexto corretíssima a posição
da PG. Porém aqui o que se têm é completamente diverso seja em moldura
fátíca, seja em fundamento jurídico. Aqui se propõe é criar uma norma, para
disciplinar seus concursos criando (ex novo, mas absolutamente dentro dos
landesdo art. 126 do RGUSP)um direito subjetivo-público a todas as candidatas
restantes a postular um adiamento compatível com as medidas que a USPvem
aditando para reduzir a disparidadede gênero das carreiras docentes.Logo,
Largo de São Francisco. 95 - Centro, São Paulo. SP. Brasil - CEP 01005-010 - www.direito.usp-br
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não se aplica o citado precedente pela razão única de que uma coisaé dizer que
sem respaldo regimental ou editalício não pode uma candidata postular um
direito subjetivo decorrente da sua condição de restante. Outra coisa é, por
isso, vetar que uma norma legítima da unidade, respaldada por delegação
normativa complementar posta no RGUSP, crie esse direito subjetivo,
estabelecendo regra cogente a franquear este direito.
18.3.

Ai entra o tema da suposta quebra de ísonomia,

improcedente por absoluto. Primeiro pois, sendo norma regimental, passaa ser

um direito assegurado-- de cunho afirmativo - e portanto portador de um
discrímen válido com vistas a mitigar condições desfavoráveis à restante. Uma
vez norma regimental, tal possibilidade haverá de vir reproduzida nos editais de
concurso, ser conhecida de antemão por todos os candidatos, restantes ou não,

e quando invocadosdeverá ser observada sem maiores tertúlias sobre a
aplicação da isonomia, Afinal, a aplicação da regra do concurso, ainda que colha
subjetivamente os candidatos em situação favorável ou desfavorável ante ela.
sendo lícita e conhecida, não pode ser tida como anti-isonâmica. Ademais fosse
carreto, aqui, o raciocínio de tratar-se de disposição contrária ao princípio da
isonomia, então o parecer da PG estaria a obstar as políticas afirmativas em
editais de vestíbular, na reserva de vagas de estacionamento a portadores de
necessidadesespeciais,a licença-maternidade mais ampla que a paternidade. e
por ai em diante. Fosse uma disputa de precedentes, então valeria trazer a lume
ojulgado célebre do STF
1-- Não contraria - ao contrário. prestigia -- o princípio da igualdade

material, previsto no caput do art. 5P da Carta da República.a
possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho
universalista, que abrangem um número indeterminados de
indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações
afirmativas, que atingem grupos sociais determinadas,de maneira
pontual, atribuindo a estes certas vantagens,por um tempo limitado, de

modo a permitir-lhes a superação de desigualdadesdecorrentes de
situações históricas particulares. ll -- O modelo constitucional brasileiro

incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as
distorçõesresultantesde uma aplicaçãopuramente formal do princípio
da igualdade.:lll - Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV - Medidas que

buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de
desigualdadeque caracteriza as relações étnico-2 Supremo Tribunal
Federal Documento assinado digítalmente conforme MP n' 2.200-
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2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de ChavesPúblicas
Brasileira - ICP-Brasíl.O documento pode ser acessado no endereço

eletrõnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número
1990072. Supremo Tribunal

Federal ADPF 186/

DF AFRODESCENDENTES

- ANAAD ADV.( A/ S) : MÁRCIO THOMAZ BASTOSE OUTRO( A/S)

A M.

CURIAE . : CONSELHOFEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CFOAB ADV.( A/ S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR E OUTRO (
A / S ) A M. CURIAE . : ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS E M REDE CONECTASDIREITOSHUMANOS ADV.( A/ S) : DANIELA IKAWA E OUTRO
( A / S ) EMENTA : ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO

FUNDAMENTAL. ATOU QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVADE
VAGAS COM BASEEM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL(COTAS) NO PROCESSO
DE SELEÇÃO PARA !NGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. le, CAPUT, 111,3e, ly, 4e, ylll,

5g, 1,11XXXlll, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT,1,207, CAPUT.E 208,
V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1 - Não contraria - ao contrário,

prestigia - o princípio da igualdade

material,previstono caput do art. 5e da Cartada República,
a
possibilidadede o Estado lançar mão seja de políticasde cunho
universalista, que abrangem um número indeterminadas de
indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações
afirmativas, que atingem grupos sociais determinados,de maneira
pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado,
de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de
situações históricas particulares. ll - O modelo constitucional brasileiro

incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as
distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio

da igualdade. 111
- Esta Corte, em diversos precedentes.assentou a
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV -- Medidas que

buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de
desigualdade que caracteriza as relações étnico- raciais e sociais em

nosso País,não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua
compatibilidade

com

determinados

preceitos

constitucionais,

isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de
certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadasà luz do

arcabouço princípiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado
brasileiro.' (ADFn. 186, julgado em 26/4/2012, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, a propósito também membro da Congregação da FDUSP)
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18.4.

Não há dúvidasque a propostaem apreçotem

inegável caráter de política afirmativa. Em texto albergado na página do USP
Mulheres, a ProfessoraTitular Mana Armínda do NascimentoArruda registra
sem deixar margem para entremeios:
"Em termos institucionais, dados organizados pelo Escritório
de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmíco
(EGIDA/ USP) informam que a USP abriga 2.202 docentes
mulheres em atívídade, 23.438 alunas de graduaçãoe outras
11.554 de pós-graduação, além de grande contingente de
servidoras nos quadros técnicos. Em relação aos homens, as
alunas de mestrado e doutorado estão em maioria (51%) e
na graduação são um pouco menos da metade (45%). Já as
docentes estão em minoria, correspondendo a 37% do total.

Promover a igualdade de oportunidades para mulheres e
homens em todos os aspectos da carreira universitária é hoje
uma necessidade reconhecida pela instituição." (in

18.5.

Ora,

as pesquisas

realizadas

pela

comissão

de

Diversidadeda FDUSPindica que um dos fatores a explicar porque na FD -assim como na USP- formam-se praticamente tantas doutoras como doutores

.---'''q.

mas no quadro docente a presença feminina é significativamente menor está no
fato de que a idade média de aplicação nos concursos de ingresso (que
pressupõe algum trajeto na pesquisa e o término do doutorado) coincide com a

idade em que as acadêmicasse tornam mães, muitas vezes interditando a
participação em concursos. A medida hostilizada pela PG se presta justamente a
mitigar essefator, reduzindo a dificuldade de conciliar estesprojetos.

18.6.
Temos então que nem o Parecer PG n. 1754/2014
impede a proposta, pois não se aplica ao caso, nem há na proposta afronta à
isonomia porquanto a Suprema Corte já repeliu com fartos argumentos esse
entendimento. Ademaís, impedir tal importante conquista, longamente
debatida entre os membros da Congregaçãoda Faculdadede Direito, seria a
CLRadotar, data vênia, uha postura contrária a todos os avanços havidos na
USPnos últimos anos em direção à equidade de gênero entre nós.
18.7.
Da mesma forma, inservível como precedente
obstante é o acórdão do STJcolacionado ao parecer. Aqui deve ter se tratado de
acostada inadvertida. Lendo o Acórdão de fls. 137/141. Ali se nota, que todo o

teor decisório vai ao encontro à alteração aprovada pela FD e não o contrário.
Largo de São Francisco. 95 - Centro, São Paulo. SP. Brasil - CEP 01005-010 - vwvw.direito.usp.br
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Sim pois se no caso o STJentendeu não haver violação à isonomia na
remarcação do exame, mesmo sem norma franqueando a hipótese e mesmo
com vedação constante no edital como sustentava a decisão do TJBAobjeto do
REsp(ainda que a jattispec/e no caso se referisse e teste de esforço físico), tanto
mais é lícito que o regulamento competente -- e daí por consequência o edital -prevejam esta possibilidade como direito da candidata gestante

18.8.
Resta apenas uma nota: o fato desta proposta ser
novidadeíra não a ínfirma. O novo nem sempre deve ser visto com desconfiança

no direito público. Há boas ideiasque merecemser incentivadas.Se, de um
lado, é recomendável aos órgãosde consultoria jurídica cumprirem um papel de
juízo crítico e de contenção ao nihilismo jurídico, de outro essa postura
cautelosa não pode se arvorar em bloqueio para o aperfeiçoamento das normas
e a evoluçãona afirmação de direitos fundamentais.

19.

Apresentaçãode memoriais. No item 21 do parecer

da PGcreio haver um erro de remissão.Cotejandoo dispositivocom o
conteúdo, creio que se está a falar do parágrafo 5Pdo art. 37 (e não 43 como
constou). O dispositivo prevê o seguinte:

$ Se. O memorial terá a forma de breve narrativa da
trajetória académica do candidato, com destaque para as
cinco produções que julgar mais relevantes, acompanhado de
elementos integrantes de seu currículo, apresentados
esquematicamente como itens, conforme a subdivisão
temática constante dos incisosdo parágrafo le do artigo 136
do Regimento Geral da USP

19.1.

Para a PG haveria contrariedade com o seguinte

enunciado normativo aprovado recentemente pela CLR:
"Nos concursos docentes, não devem ser indeferidos de plano
pelas Congregações das Unidades ou órgão equivalente as
inscrições de candidatos que realizarem o upload do currículo,
inclusive o Currículo Latões, como memorial para fins de
exigência do edital, cabendo à ComissãoJulgadora do certame
a análise do mérito do documento, inclusive sua suficiência
como memorial circunstanciado"
19.2.
Não vemos onde haja colidência. O enunciado da CLR
apenas reafirma que a competência para analisar a suficiência ou insuficiência
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do quanto apresentadoa título de Memoriais é da ComissãoJulgadorae não da
Congregaçãoem exame prévio. Nada foi deliberado ou recomendado pela CLR
no sentido de qual seja o parâmetro definido pela unidade (de novo o art. 126
do RGUSP)como tela de análise acerca desta suficiência ou não. O enunciado
diz com quem seja competente. O dispositivo em apreço se refere à exigência
formal e de organização.A proposta aprovada pela Congregaçãoda FDUSPtão
somente dá mais detalhes do que deve ser apresentado, inclusive como
orientação clara e impessoal aos candidatos. De qualquer maneira, modificamos
a redação para que não restem dúvidas de que a não observânciada regra
regimental será avaliada pela banca examinadora.
20.

bons/geração de //cenças. No item 22 do parecer, há

duas consideraçõesacerca da proposta contida no $ 6Q do art. 37 (creio que

aqui também a remissãoao art. 43 está equivocada).A primeira diz com a
recomendação de aclaramento da redação, para constar que as licenças não
podem ser consideradas em desfavor do candidato). A sugestão é bem vinda e
foi refletida em sugestão de nova redação constante do anexo que submetemos
àCLR

20.1.

A outra consideração merece refutação. Segundo o

parecer tal previsão não seria recomendávelde "forma isolada", sendo

"adequadaa definiçãoda matériano âmbito do RegimentoGeral".Tal
entendimento é despropositado, anta-regimentale até certo ponto incompatível
com a inovação.

20.2.
Não assiste razão pois nada há nas normas centrais
que impeçam uma unidade de ter disposições que não sejam uniformes com as

demais. O viés planificador e centralizador defendido aqui não encontra eco
nem com as normas estatutáriase regimentaisda USP,nem com as mais
recentes alterações promovidas pelo CO. Para ficarmos em uma só, a abertura
para que editais de concursos admitam língua estrangeira foi decidida pelo CO

franqueandoa cada unidade que adote a seu critério as línguasque serão
admitidas

dentro

descentralizante

de

uma

margem

que se tem aditado

20.3.

pre-definida.

Inegável o

caráter

na USP

Anti-regimental porque tal raciocínio vai contra o

disposto no já citado art. 126 do RGUSPque prediz:
Artigo ].26 -Os regimentos das Unidades poderão estabelecer normas

complementares necessáriaspara disciplinar a realização das provas
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dos concursospara a carreira docente,bem coma para a livre
docência.

Ora, se o RGUSPdelega às Unidades a competência para editar
normas complementares em matéria de concursos certo é que se admite que as

unidadesincorporem primeiro em seus Regimentos(independente de posterior
aproveitamento em normativas gerais) evoluções, inovações e boas ideias que
possam ser replicadas

por outras unidades

ou mesmo absorvidas

pelo RGUSP

Dizer que uma mudança é indevida porque seria mais adequado que ela fosse-porquanto meritória - editada de forma geral para toda a universidade, vênía
concedida, trai uma pulmãocentralizante incompatível com a estruturação da
Universidade
20.4.
Por fim esta postura tem um efeito esterilizante de
qualquer avanço ou evolução normativa na Universidade. A incorporação de
soluções lícitas e venturosas pelas Unidades, antes de ser desincentivada por se
tratar de "iniciativa isolada" (sic) haveria de ser prestigiada pois assim a
Universidade como um todo se beneficia e avança.
21. Vedação de leitura na prova didática. A observação
constante no item 23 do parecer, relativa ao $ 7e do art. 37 (novamente

adequamos a referencia ao artigo que parece estava equivocada na
manifestaçãoda PG), ao que se depreende,não se põe como óbice à
propositura. Aqui se argumenta (i) inexistir previsãosemelhante em regimento
de outra unidade; (ii) que não há posicionamentoda CLRsobre o assunto;(iii)
que haveria no dispositivo "restrição imposta" aos membros das Bancase (iv)
que a CAA deveria ser ouvida.
21.1.
Não nos é dado conhecer os regimentos de outras
unidades. O que sabemos é que justamente o art. 126 do RGUSPfranqueia a
cada unidade editar normas sobre concursos públicos que não colídam com as
regras nele contidas. Portanto, parece-nos que o fato de haver ou não regra
congéneres nos regimentos de suas pares nada importa para a possibilidade da
FDUSPassimdispor pois, afinal, nadahá no Estatutoou no RGUSPque obrigue

uma normativa plana e simétrica entre todas as unidades.Fosseassim e
inexistira o sobredito art. 126 do RG.

21.2.
De fato, a CLR não se debruçou sobre o assunto.
Certamente o fará agora, nesta oportunidade. Contudo, indo ao art. 12, 1, do
RDUSPvemos que cabe à CLRopinar sobre os regimentos das unidades e não
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dizer de antemão as normas que podem ou devam ser neles incluídos Logo, a
ausência de manifestação previa dessa CLR é irrelevante no caso.

21.3.
Por fim, há a alegação de que a propositura importa
em restrição aos membros de bancas de avaliação dos concursos. Ora, qualquer

norma atinente a concursosimporta se não em restrição ao menos em
diminuição do campo de juízo discricionário dos julgadores. O binómio normadiscricíonariedadese põe no direito administrativo de modo que quanto mais
detalhada for a prescrição normativa,

menor será o campo de exercício

discricionário para a autoridade competente. Assim é, por definição. Caberia

então perquirir se este "fechamento"se põe ilícito. Não parece.O que se
endereça aqui é uma vedação -- entre tantas que o regimento pode estabelecer

no tocante a concursos-- a uma conduta (apresentarleitura a título de prova
didátíca), apenas prescrevendo não a pena de eliminação mas de uma
atribuição de nota reduzida.
21.4.
Não obstante, como o núcleo prescritivo relevante é
o que está no início do dispositivo, acolhemos parcialmentea sugestãoda PG no
texto proposto em anexo.
22. Publicidade e isonomia nas provas. O próximo ponto de

objeção diz com o $ 8P do art. 37, concernenteà vedaçãode um candidato
assistir a prova didática dos demais concorrentes. Alega a PG que precedentes
assegurariam

o direito

de outros

candidatos

assistirem as provas dos seus

concorrentes. Os precedentes não foram colacionados ao parecer. Porém
parece aqui haver um divisor de águas, Uma coisa são as provas serem públicas
e eventualmente gravadas. Outra é admitir que o candidato, antes de fazer sua
prova, possa assistir a prova dos concorrentes, tendo oportunidade não
extensiva a todos de ir calibrando seu conteúdo com o que ouve dos demais ou
mesmo com o conhecimento de indagações que a banca possa fazer a seus
predecessores.

22.1.Coloca-seaqui uma contraposiçãoque, se não tiver sido
considerada nos citados precedentes adequadamente, merece que sejam
revistos. De um lado a publicidade, dever na prática de todos os ates. De outro.
a isonomia entre candidatos. A publicidade há de ser assegurada,como regra.
para os ates de concursos. Mas pode ter exceção pontual e justificada como a

agora versada: que o concorrente assista, previamente à realização da sua
prova, a prova dos concorrentes.Ao depois, não há problemas.Mas permitir
antes daria àquele que está depois na ordem de realizaçãodas provas um
conhecimento do conteúdo das provas feitas pelos concorrentes de modo

qcs
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inclusive a eventualmente incorporar um dado, raciocínioou referência que não

Ihe ocorreria caso não tivesse assistido. Dai porque entre essa quebra de
ísonomia (irreparável) e uma pequena mitigação da publicidade (contornável
com o fato de que a prova será pública a todos que não os concorrentes que
ainda não fizeram as provas e que, mesmo para estes, as aulas dos demais
poderão ser gravadas).Inserimos, nesse sentido, previsão expressasobre a
possibilidade de gravação, para que se mitiguem eventuais irresignações de
candidatos quanto à vedação de assistirem à prova de seus concorrentes de
forma concomitante

à sua realização.

22.2.Não

há,

pois,

violação

da

publicidade

mas

mera

relativização dela para poder conciliar com o princípio da isonomia. Ademais.

frase-se,assimjá é desde há muito nos concursosda FDUSP,nos quais os
candidatos ficam previamente retidos em sala apropriada,sem acesso a
informações ou meio de comunicação até que realizem as provas didáticas.

23. O tema da apresentação de dez exemplaresfísicos da tese
para o concurso de Professor Titular foi debatido pela Congregaçãoe adotou-se
a deliberação de manter a tradição da disponibilização de um numero reduzido
de exemplares impressos, como já é nossa tradição. Tal prescrição em nada
afeta a regra de que as inscriçõesfar-se-ão em ambiente virtual. Apenas, na
esteira do art. 126 do RGUSP,pala a FD exige-se adicionalmenteo depósito dos
exemplares físicos.

24.Consideração das dificuldades de candidatos com
deficiências. Próximo ponto diz com o disposto no incisaVll do art. 39. Alega-se
aqui que haveria contrariedade da proposta com o art. 154 do RGusp
Prevêo dispositivo questionado
Vll -- o mérito, a ser ponderado pela comissãojulgadora em cada caso
concreto, decorrente da superação de dificuldades próprias do fato de o
candidato ser pessoa com deficiência ou apresentar outro marcador de
discriminação.

Por seu turno, prescreve o art. 154 do RG:
Amigo 154 -- O julgamento dos títulos, expre&o mediante nota global, deverá refletir os méritos do candidato
como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas advidades, compreendendo: como resultado da
apreciação do conjunto e regularidade de suasltividades. compreendendo:

1-- produção científica. literária, filosófica ou artlsdca:
11-- advidade didática universitária;

111- atividades profissionais, ou outras, quando for Qcaso

56
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[V -- advidade de fonnação e orientação de disdpulos;
V- adHdades relacionadas à prestação de serviços à comunidade;
VI -- diplomas e dignidades universitária.
Parágrafo único -- No Julgamento dos títulos deverão prevalecer as advidades desempenhadas
nos cinco anos anteriores à inscrição.

24.1.
Percebe-seentão que não há conflito de normas. O
RGdiz que atividadespodem ser consideradasno julgamento de títulos. O RI
FDUSP,no exercício de sua competência normativa complementar estabelece
um critério, um crivo a ser considerado pela comissãojulgadora.
''\

24.2.
A previsão em tela. inclusive. dá concretude ao
comando contido na Lei n. 13.146/15, que estabeleceuo Estatuto das Pessoas
com Deficiências.t

24.3.

Portanto, sendo uma disposiçãoalinhada para a

promoção das pessoascom necessidades especiais prevista na Lei e não colidem
com o RGUSP.Logo independe de alteração no Regimento Geral.

25. Dotema do item 27, relativoao art. 40, iá foi afastadano
parágrafo 21 supra.
26. Quanto às observações contidas nos itens 28 e
parecer PG,elassão pertinentes e vem refletídas em sugestõesde texto.

29 do

27. Atividades docentes. A crítica lançada aos artigos 44 e 45
parece um tanto equivocada. Pelo que se depreende do parecer, a matéria é de

competência
normativada Congregação.
E o RI tambémo é. Logo,se o
aconselhamentono sentido de que não haveria necessidadede inclusão no RI.
embora seja plausível, não pode supedanear a conclusão de que deva ser
extirpado do texto aprovado. A matéria foi exaustivamentediscutida pela
Congregação e o texto é o resultado do consenso a que se chegou. Logo,

sentidoalgum há em se retirar do RI porque desnecessário
estar lá, para
Art. ].4 0 processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoacom deficiência.

8$11gW81umnmãlHÉ
:
Art. IS. O processomencionadono art. 14 desta Lei baseia-seem avaliaçãomultidisciplinardas
necessidades,habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadasas seguintes diretrizes:

aptidões; de medidaspara compensarperda ou limitação funcional, buscandoo desenvolvimentode

©
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reiniciar o debate sobre ponto superado. Outrossim, a mantença destes
dispositivos é questão central para a FDUSP.

28. Composição das Comissões Julgadoras. No item 31.1. o
parecervem confutar a previsão constante do art. 46 da minuta, que trata da
composição das ComissõesJulgadoras. Sustenta a PG que a prescrição sugerida
no art. 46 seria obstada por: i) não ter previsão no RGUPS;ii) haver óbices
práticos por exemplo no tocante a professor aposentado; iíil dificultar a
interdisciplínaridade pretendida. Não parecem proceder as críticas
/''K.

28.1. A

ausência de previsão no RGUSP novamente

descabido. Ou bem se confere eficácia ao art. 126 do RGUSPe, portanto, o
exercício de competência normativa complementar pressupões que as unidades
podem dispor sobre regras complementares que não estejam previstas no RG
(pois se estivessem e se tratasse de copiar a norma geral, desapareceria
competência normativa complementar), ou teremos que achar algum sentido
para o que prevê o tal art. 126. Certo e seguro que pode a FD especificar
critérios gerais para a composição de comissões julgadoras no seu âmbito.
28.2.
Inexistem óbices práticos. Um professor aposentado
não perde sua titulação, nem o tempo em que é docente. Logo,o critério calha
para professores da atava e aposentados.
28.3.
Por fim, parece haver confusão entre concursos
interdepartamentais e concursos extra ou a- departamentaís. Se se tratar de um
concurso interdepartamental obviamente o comando do artigo estará atendido

recrutando-se membros pertencentes às áreas que estiverem envolvidas no
certame, mesmo que sejam múltiplas e alocadas em vários departamentos.

28.4.
As preocupações da PG perdem sentido quando
verificamos que a norma é lavrada como vetar deõntico, um comando de busca
ideal, como que se depreende pelo uso da locução "com preferência"
29. Quanto à observação do item 31.2. a redação foi adequada

30. A observaçãoao $ 2e do art. 46 mais uma vez bate na tecla
de que boas propostas não podem ser veiculadas em normas das unidades.
como se boas inovações, porquanto importante, só pudessem ser estabelecidas
em norma geral. Inexiste o princípio da exclusividadede boas ideias para os
órgãos centrais. Numa universidade plural com ao USP,é certo e deve ser usual
que as unidades penseme movem e quando acertem na inovaçãoela possaser

58
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incorporada

aos regimentos

das outras

unidades

e posteriormente

ao RGUSP

Issoporém não torna a ideia original ilegal por ser boa.
30.1.
Não obstante, concordamos em fazer um ajuste no
texto ora sugerido no anexo para contornar preocupações levantadas.
31. Sobre a sujeição do texto do art. 48. inexiste óbice a que
siga para análise do CoPGr e com relação a outros itens para a CAA.

32. Informa, por fím, que obviamentefoi observadoo quórum
qualificado de aprovação do documento.

São Paulo, ll

Floria

defevereiro de 2021

RoMarquês Neto
Direito da FDUSP
Diretor da Faculdade de Direito
Presidente da CLR

Profes:
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PG P. n.o 37115/2021

PROCESSO No: 2003.1.00705.02.5

INTERESSADO: FD - Faculdade de Direito

ASSUNTO: Análise de regimento - Alteração de
regimento de Unidade. Representação dos
servidores técnicos e administrativos junto à
Congregação. Representação por carreira funcional.

Resolução n. 4279/1996. Suspensão de concurso
para Professor Doutor em caso de candidata
gestante. Consideração, na avaliação de memorial
circunstanciado, do reflexo de licenças sobre a
produçãoacadêmica do candidato.Recebimentode
exemplares físicos de tese para o concurso de
Professor Titular. Prova de julgamento dos títulos.
Consideração de superação de dificuldades
decorrentes de marcadores de discriminação.

PARECER

Senhor Procurador Geral

1. Retornamos autos após a emissão do Parecer PG n. 37295/2020
(fls. 125/143), o qual havia analisado a proposta de novo Regimento da

Faculdade de Direito - FD. em substituição àquele baixado pela Resolução n.
5377/2006.

2. Em manifestação
de fls. 144/169,o d. Diretorda FD,alémde
apresentar justificativa para alguns pontos da minuta, faz considerações sobre
NN. 2020.02.000226,

Página:
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a proposta e oferta a fls. 170/181 o novo texto a ser considerado pelos

colegiados superiores.

3. A SecretariaGeral - SG, então, remete os autos para nova
manifestação deste órgão consultivo (fls. 182).

E o relatório do quanto necessário. Passo a opinar.
4. Sem maiores delongas, verifico que boa parte das observações

feitas anteriormente por este órgão jurídico foi contemplada na nova versão da
minuta de Regimento para a FD de fls. 170/181. Assim sendo, compete aos
colegiados superiores avaliar a proposta. O presente parecer limitar-se-á a
indicar os pontos que merecem atenção especial dos colegiados superiores
em sua decisão de mérito acadêmico-administrativo.
5. A Unidade manteve e justificou a proposta de que a elelçãa.deg
seja
realizada por categoria (Básico, Técnico e Superior) -- art. 5', inc. V, da minuta.

5.1. A Resolução n. 4279/1996, ao alterar o art. 45 do Estatuto da

USP, retirou a previsão de que nas Congregaçõesdas Unidadesa eleição
desse tipo de representaçãoseria realizada por categoria. Por este motivo,
desde a entrada em vigor dessa Resolução,todas as Unidades da USP
deixaram de realizar a eleição no modelo estratificado, inclusive aquelas
Unidades mencionadas no item 6 do Parecer PG 37295/2020 e cujos
Regimentos são anteriores a 1996 e mantêm a previsão textual de eleição por
categoria.

5.2. Dessa forma. caso os colegiados superiores aprovem a minuta
nos termos apresentados, seria de todo recomendável que seja também

indicadocomo deve ser realizada a eleição nas Unidades cujos Regimentos-

por serem anteriores a 1996 - ainda preveem eleição estratificada (por
NN.2020.02.000226,Página:2 de 5
Rua da Reitoria, 374, 2' andar, Cidade Unlvenitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (11)
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6. No que tange aos concursos docentes, as questões em análise g 11
Q
dizem respeito, principalmente, à margem de liberdade das Unidades

para

:g,'2

estabelecer regras específicas em seus Regimentos. Assim, podem os

:$

colegiados superiores decidir que as Unidades têm amp]o espaço para ]egis]ar

] .ã

ou que elas podem disciplinar apenas o que disser respeito a especificidade

gÓ

própria (e o que poderia ser admitido como especificidade de cada Unidades)

gS

ou, ainda, que em algumas provas as Unidades possuem maior ou menor

gg

liberdade para definir normativas próprias.

glg
E

cu

7. Caso aprovada a possibilidade de a candidata gestante solicitar

ÉIã

a suspensão do certame (art. 36, $ 2', da minuta), afigura-se recomendável

:l g.
Q

que os colegiados superiores definam se tal possibilidade deverá ser estendida

$gQ

também aos concursos da Livre Docência e para Professor Titular, pois,

3ç

embora menos provável, não se mostra impossível que haja uma candidata

$1ê

gestantenessescertames.

g5

7.1. Ademais, recomenda-se também que sejam adotadas gestões

Ê.8

relativas à validade do respectivo claro nesses certames, pois a suspensão do

á€

concurso vigorará por meses, podendo superar o período de um ano.
N «'

8. Quanto à vedação de que, na arguição do memorial, se
considerem em desfavor do candidato os períodos de licença maternidade
aternidade

e saúde (art. 37, $ 6', da minuta quanto ao concurso para

ProfessorDoutor e art. 43, $ 4', da minuta quanto à Livre Docência).é
recomendável que os colegiados superiores definam se, acolhida a proposta,

8 'õ
g€
!€
c>S

a.«
..Q

ela deverá ser replicada também para o concurso para Professor Titular.
l Tomando a proposta ora em tela apenas como exemplo, seria especificidadeda Faculdadede
Direito a necessidade de suspender certames em que se inscrevam candidatas gestantes? Ou
seria uma especificidade da FD a necessidade de considerar marcadores de discriminação na
análise dos itens do julgamento dos títulos no concurso para Professor Titular?
NN.2020.02.000226,Página:3 de 5
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9. Com relaçãoà exigênciade apresentaçãode exemplares fís cos
da..!ese para inscrição nos concursos para Professor Titular (art. 38, parágrafo
único, da minuta), lembro que a CLR rejeitou recente proposta de alteração do
Regimento Geral (v. atas de 20.09.2017 e de 18.10.2017 -- Proc. USP
2017.1 .13167.1.2) que pretendia permitir a apresentação de itens físicos além

daqueles já admitidos pelos artigos 133, inc. IV. 150, inc. IV, e 165, inc. IV. de
referido diploma normativos.A proposta ora em tela não cuida da alteração do
Regimento Geral em si. mas da definição que as Unidades possam vir a fazer
em seus Regimentos a este respeito.

10. Por fim, no tocante à consideração de !narçadens...de
dlsçrlmlnaçãa no julgamentodos títulos no concursopara ProfessorTitular
(art. 39, parágrafo único, da minuta), cabem duas sugestões aos colegiados
superiores.

10.1. Se aprovada a proposta em seus termos, recomenda-seque a
CLR supere expressamente a decisão tomada em sessão de 16.08.2017 no
bojo dos presentes autos (fls. 84/111).

l0.2. Acolhida a proposta. sugere-se, ainda, que os colegiados
superiores decidam se a mesma consideração deverá ser estendida aos
2 Regimento Geral
'Art. 133 (...)

IV - elementos comprobatóriosdo memorial referido no incisa 1.tais como maquetes. obras de
arte ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o
último dia útil que antecede o início do concurso.'
"AH.150(...)

IV -: elementos comprobatóriosdo memorial referido no incisa 1,tais como maquetes, obras de
arte ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o
último dia útil que antecede o início do concurso.'
"AH.165 (...)

IV --lelementos comprobatóriosdo memorial referido no incisa 1,tais como maquetes. obras de
arte ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o
último dia útil que antecede o início do concurso.'
NN.2020.02.000226,Página:4 de 5
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concursos para Professor Doutor e para a Livre Docência no que diz respeito

'g{

ao julgamento do memorial.

11. Feitas as observações acima, com relação à tramitação dos
autos, reitero que, além da avaliação pela CLR (art. 12, inc. 1, alínea "a', do
Regimento Geral) e pelo Conselho Universitário (art. 16, p. ún., item 6, do
Estatuto), faz-se necessária a análise da CAA (conforme decisão da CLR de
20.09.2017), uma vez que há mudança pretendida para os concursos
docentes da Unidade.
12. Do exposto, submeto os autos à vossa consideração, com
sugestão de devolução à SG.

ProcuradoriaGeral, 12 de fevereiro de 2021

Stephanie Yukie Hayakawa da Costa
Procuradora Chefe
Procuradoria Acadêmica

'ãê
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Processo:2003.1.00705.02.5

'õ.g

Interessado:FD Faculdade de Direito

Assunto Análise de regimento

Alteração de regimento de

Unidade
Q

DESPACHO

ggg
0

8

01. Acolho o Parecer de lavra da Dr.' Stephanie

Yukie Hayakawa da Costa.

ã
ê

g
Q
q)

LU

E

e
9
U

Ç

02. Encaminhem-se os autos do processo R.o
2003.1 .00705.02.5 à Secretaria Geral
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São Paulo,15 defevereiro de 2021
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Adriana Fragalle Moreira

Procuradora Geral Adjunta
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Processo: 2003.1.705.2.5
Interessado: FACULDADE DE DIREITO

PARECER

Trata-se de proposta de reformulação do Regimento Interno (RI) da Faculdade de

Direito (FD). O processo comporta uma minuta do RI enviada pela FD jfls. 113 a 124)l um
parecer da PG de 30 de novembro de 2020, que analisa detalhadamente a proposta (fls. 125 a
133)l resposta da FD contestando algumas das obsenações da PG e acolhendo outras, datado

de ll de fevereirode 2021 (fls. 144 a 169)l nova minuta de RI, alteradopela FD após as
observações da PG (fls. 170 a 181)l e novo parecer da PG de 12 de fevereiro de 2021.
PG: A PG recomenda que a CAA delibere sobre as alterações propostas pela FD em
relação aos concursos docentes. Lembra que se deve avaliar, sobretudo, qual a margem de
liberdade das unidades para estabelecer regras específicas em seus regimentos, sem previsão
no Regimento Geral (RG). "Assim, podem os colegiados superiores decidir que as unidades têm

amplo espaço para legislar ou que elas podem disciplinar apenas o que disser respeito à
especificidade própria, ou, que em algumas provas, as unidades possuem maior ou menor
liberdade para deHnir normas próprias'
CAA: A esse respeito, a CAA acredita que seja importante que haja aderência dos RI

ao RG garantindo,
inclusive,isonomiaentre os concursosdas diferentesunidades.As
propostas que não estão contempladas no RG e não se referem às especificidades da unidade
podem seguir o trâmite natural e serem regulamentadas pelo Co.
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Seguem os pontos sobre os quais a CAA deve opinar:

1.

0 novo regimentoda FD prevê a adoção de uma prova pública oral de

arguição do prometo
de pesquisaou do prometoacadêmicodo docente para o concurso de
ingresso de doutor.

PG: Quantoa isso a PG não apresentanenhumóbice, pois obsewa que no
Regimento Geral da USP o art. 135 diz:

$ 1' - As provas para o concurso de professor doutor realizado em umaúnicafase
constam de:

1- julgamento do memorialcom prova pública de arguiçãol
11- prova didátical

111
- outra prova, a critério da Unidade.
$ 2' - As provas para o concurso de professordoutor realizadoem duasfases
constam de:

1- prova escritas
11- julgamento do memorial com prova pública de arguiçãol

111
- provadidátical
IV - outra prova, a critério da Unidade.

CAA: Não há nenhum óbice quanto ao mérito acadêmicoda proposta e a CAA se
manifesta favorável a esse ponto.
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2.

O novo regimento da FD prevê que "havendo candidata regularmente inscrita.

que comprove sua condição gestante, esta terá direito a requerer, até a data do início das
provas a suspensão do concurso por até seis meses após o parto'.

PG: A PG aponta que a inserçãodeste dispositivo,prevendoa suspensãode
concursos no caso de candidata gestante, é uma inovação sem previsão no Regimento Gerall

que não é suficientementeesclarecidocomo se operacionalizarátal suspensãol que já se
manifestou anteriormente contra a suspensão de concurso em razão de candidata gestante. A

PG recomenda ainda que, caso a CAA aprove esta proposta, que defina se tal possibilidade
pode ser estendida também aos concursos de Livre Docência e Titular, pois, apesar de menos

provável, não é impossível que haja candidatas gestantes nesses concursos. Recomenda,
ainda, que sejam adotadas medidas que garantam a validade dos respectivos claros nesses
certames, pois a suspensão do concurso, nesses casos, poderá ser superior a um ano.
CAA: A FD apresenta esta proposta como uma política afirmativa que visa a reduzir a

disparidade de gênero nas carreiras docentes. Argumenta que se formam anualmente
praticamentetantas doutoras (51%) quanto doutores na USP, mas, no quadro docente, a
presença feminina é significativamentemenor (37%). Aponta como uma das causas disso "o

fato de que a idade média de aplicação nos concursos de ingresso jque pressupõealgum
trajeto na pesquisa e o término do doutorado)coincide com a idade em que as acadêmicasse
tornam mães. muitas vezes interditando a participação em concursos'

Apesar dos dados objetivos (apenas 37% de presença feminina), a justificativa
apresentada para se compreender essa porcentagem, s.m.l., parece frágil.
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Como ponto positivo, trata-se, indubitavelmente de uma política afirmativa, sempre
benvinda em um país com grandes indicadores de misoginia como o Brasil. Como ponto
negativo, o atendimento à solicitação de uma candidata grávida pode causar o prejuízo de
muitos dos outros inscritos, inclusive candidatas. o que não parece razoávell além disso. a
unidade pode ter a contratação de um novo professor adiada por um ano, o que pode ocasionar
reais prejuízos acadêmicos.
A CAA entende que, do ponto de vista acadêmico. há prejuízos.

3.

A Unidade propõe elementos mínimos para constar no memorial

"S5. O memorial terá a forma de breve narrativa da trajetória acadêmica do candidato,
com destaque para as cinco produções que julgar mais relevantes, acompanhado de elementos

integrantes de seu currículo. apresentados esquematicamentecomo itens, conforme a
subdivisão temática constante dos incisos do parágrafo I' do artigo 136 do Regimento Geral da
USP

PG: A CLR já opinou que a apresentação de um documento como o /affes, não deve
indeferir a inscrição de candidato, o que contraria a proposta, tendo em vista que o currículo
/ages não segue essa ordenação.

CAA: Do ponto de vista acadêmico,a propostada FD é meritória.Percebe-seque,
nos concursos de ingresso, há grande disparidade no que se refere ao formato e à qualidade
dos memoriais, embora deve-se reconhecer que tal fato já é um indicativo da competência do
candidato. Certamente tal proposta tem como ponto negativo o possível aumento de inscrições

indeferidas, pois certamente haverá um número expressivo de candidatos que não seguirá
literalmenteo que está dito no enunciado. Seria mais prudente recomendar e não determinar
um formato. Nestes termos, a proposta poderia ser facilmente acolhida.
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4.

Proposta da FD: "Para a arguição de memorial, além dos critérios

apresentadosno artigo 136 do RegimentoGeral da USP, não deverãoser consideradosem
desfavor do candidato eventuais licenças maternidade ou paternidade e por motivos de saúde
gozadas na carreira, conforme documentação comprobatória'.

PG: A PG entende que não deveria caber à FD. isoladamente, opinar sobre o peso de

licenças na avaliação do memorial, devendo o tema ser discutido no âmbito da Universidade
como um todo. A PG recomenda ainda que, caso a proposta seja acolhida, que a CAA defina se
ela deve ser empregada também nos concursos de Titular.

CAA: a proposta tem mérito acadêmico indiscutível, entretanto. essa CAA segue o
entendimento da PG sobre a ausência de necessidade de legislação específica como no caso
concreto. A Comissão. ainda, aponta a necessidade da deliberação incidir igualmente para os
concursos de Livre-docente.

5.

A FD entende que a leitura de texto corrido na prova didática no concurso de

ingresso de doutor deve implicar na perda de pontos do candidato. O mesmo é proposto para a

prova de avaliação didática do concurso de Livre docente e para a prova de erudição do
concurso de titular(artigo 40).

PG: A PG ressalta que não há qualquer previsão de dispositivo como esse no restante
da Universidade e tal prática deveria ser discutida no âmbito da CAA e CLR.
CAA: E arbitrária a avaliação, à priori, que uma prova "lida" é necessariamente inferior
a uma prova em que o candidato "fala de improviso'. Cabe lembrar que, com os atuais recursos
tecnológicos, por exemplo o uso de programa de apresentação digital como o PowerPoint®, o
candidato pode redigir sua exposição e "lê-la" de forma natural e didática. A CAA se manifesta
de forma contrária, pois avalia que tal dispositivo pode ocasionar prejuízo acadêmico, ademais,
ressalta que a Comissão Julgadora é soberana para decidir.
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6.

A FD propõeque um candidatonão possaassistiràs provasdos outros

concorrentes que o precedem. A FD ressalta que o dispositivo visa a impedir que o referido
candidato vá readequando sua prática conforme avance o decorrer das provas dos demais
concorrentes. Lembra ainda que ele não está impedido de assistir aos candidatos posteriores
ou mesmo todos, por meio de gravação.

PG: A PG argumenta que não há previsão para tal no âmbito da Universidadecomo
um todo.

CAA: A proposta tem mérito acadêmico indiscutível. Não obstante o fato que tal
prática já faz parte da ética universitária, a CAA é a favor da inclusão dessa provisão no RG.

7.

A FD solicita que os candidatos apresentem na inscrição, dez exemplares da

tese original. Entende que a prática não afeta a possibilidadede inscriçãovirtual e alega a
necessidadede manter a tradição de disponibilizar um número reduzido de exemplares
impressos.

PG: A PG argumenta que, com a inscrição online, não há previsão de entrega de
documentos físicos que não aqueles que não puderem ser digitalizados.

CAA: A justificativa de manter uma tradição contraria a consciência ecológica da
prementediminuição do uso de papel no planeta, posição defendida pela USP e parte dos 17
ODS da ONU (promoção do consumo sustentável). Não há ganho do ponto de vista acadêmico.

8.

Proposta da FD: Na avaliação dos itens constantes dos incisos do capuz jitens

considerados na avaliação da prova de títulos], a banca examinadora considerará, com
sensibilidade e atenção às dificuldades superadas, a condição de ser pessoa com deficiência,

ou de apresentaroutro marcadorde discriminação.
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PG: A PG acredita que a proposta diverge da previsão constante do art. 154 do
Regimento Geral, ao incluir um critério extra a ser considerado pela Comissão Julgadora. A PG.
sem questionar o mérito da proposta, entende que tal inovação somente poderia ser acolhida
mediante prévia alteração do próprio art. 154 do Regimento Geral, o que poderia ser realizado

por iniciativa da FD, se assim entender conveniente e oportuno. Acrescenta ainda que. se
aprovada, a CLR deverá superar seu entendimento passado. Lembra também que o mesmo
raciocínio deve ser estendido para os concursos de Doutor e Livre docente.

CAA: Sem dúvida a propostaé meritóriae, novamente,não há como negar a
relevância de políticas afirmativas. No entanto, "considerar com sensibilidade e atenção"
diãculdades superadas é uma recomendação demasiadamente vaga que dificilmente pode ser

traduzida em critérios objetivos. Além disso, alguns marcadores de discriminação podem não
ser identificáveisde prontopela banca.

9.

A FD propõe que 'para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes nos

departamentos, será adotado o critério de titulação, com a preferência de formulação aos
professores titulares, seguidos dos professores associados e, posteriormente. dos professores

doutores. Dentre os docentes com a mesma titulação, serão atribuídas as preferências
considerando-se a antiguidade na carreira na USP'.

PG: A PG argumenta que os de critérios para a atribuição de carga dídática é matéria
regulada pelo Estatuto do Docente.

CAA: A CAA considera que tais critério de titulação e antiguidade não levam em
consideração. necessariamente, o mérito acadêmico dos docentes nem suas qualificações para
ministrar aulas ou realizar de tarefas. Portanto não há mérito acadêmico na proposta.
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10.

No artigo 46 a FD propõe: "As comissões julgadoras serão compostas pelos

docentes com maior titulação, vinculados a cada departamento, com preferência aos docentes

da área específica objeto do concurso.No caso dos docentes com a mesma titulação, e
pertencentes à mesma área específica, as preferências serão atribuídas considerando-se a
antiguidade na carreira na USP'.

PG: A PG argumenta que tais critérios para a formação de comissões julgadores não
encontram respaldo no Regimento Geral e são de difícil operacionalidade.
CAA: A CAA considera que tais critérios de titulação e antiguidade não podem ser os
utilizados para a definição das bancas, pois, não levam em consideração, necessariamente, o

mérito acadêmico do docente nem sua real qualificação para a banca pretendida. Portanto.

consideraque não há mérito acadêmicona proposta.Tal visão hierarquizadanão parece

condizente
com a propostaaltamentemeritóriaque apareceno $ 2 do mesmoartigo:"As
comissõesjulgadoras de concursos serão compostas buscandosempre que possível na
indicaçãode nomes a divesidade de gêneroe racial"

SãoPaulo,19defevereirode2021.
Comissão de Atividades Acadêmicas

74
UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
REITORIA

INFORMAÇÃON'

FLS.N.'
Proc. N.'

Processo:

2003.1.705.2.5

Interessado

FACULDADEDE DIREITO

A CAA, em sessão realizada em 19.02.2021, apresenta ponderações acerca do mérito
acadêmico da proposta de alteração do Regimento Interno da Unidade, conforme parecer.
Devolvam-se os autos à FD.

São Paulo,24 defevereiro de 2021

Pedro Vitoriano Oliveira
Secretário Geral
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limo. Professor Luiz Henrique Catallani
MD. Presidente da CAA

Processo: 2003.]..705.2.5
Interessado: FACULDADEDE DIREITO

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instada pela SG
jf[s. 199 do processo) a se manifestar acerca da informação pre]iminar constante das f]s. 19].-

198, levantando alguns pontos atinentes ao texto do Novo Regimento Interno da FDUSP,vem
apresentar a seguinte manifestação.

1.

Inicialmente, à guisa de obffer d/atum, não procedem alegações

alhures feitas no sentido de que haveria dúvida a ser decidida pelo Conselho Universitário
acerca da autonomia das Unidades para editarem normas complementares a reger seus
concursos. Não há margem de liberdade a ser definida pelo CO,simplesmente poque essa
margem de discricionariedade já foi dada pelo art. 126 do RGUSPque expressamente
deterá\na que: os "regimentos das Unidades poderão estabelecer normas complementares
necessárias para disciplinar a realização das provas dos concursos para a carreira docente,
bem como para a livre-docência."
Ou seja, é ampla a margem de liberdade conferida às Unidades para
complementar as normas gerais da Universidade. E a competência normativa complementar
é exercida na margem de especificação que não colida com a norma geral. Portanto, nem PG,

nem CAA,nem CO, poderiam ir contra a liberdade conferida pelo RDUSP,a menos que seja
em alteração centralizadora dessa norma.

As observações acerca de previsão de arguição oral de projeto de
pesquisa ou projeto acadêmico(item 1) e aquela que veda que um candidato assista à prova
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dos demais (item 6) foram superadas pela CAA que entende passível de aprovação. Portanto,
desnecessários comentários.

Dito isso, passamosaos pontos que encontram objeção pela CAA
2. Prescreve o art. 36 do RI aprovado pela FDUSP
$ 2e - O edital deverá prever que, havendo candidata

regularmente inscrita, que comprove sua condição de gestante, esta terá direito
a requerer, até a data de início das provas, a suspensão do concurso por até seis

meses após o parto.

A CAA entende que a participação de 37% de mulheres no quadro

docenteda USP,e de 12,6%no quadro docente da FDUSP,
seria motivo frágil a justificar
medidas afirmativas de gênero nos concursos. Não se pode concordar com esse
entendimento.
Comotodos sabemos, políticas afirmativas visam a reduzir assimetrias
que obstam maior equidade. Nas pesquisas realizadas no âmbito da Comissão de Diversidade

da FDUSP,um dos diagnósticos levantados é que a baixa presença de candidatas mulheres
nos concursos se deve à coincidência entre o período ideal para aplicação aos concursos(até

dez anos após o doutoramento) e o momento da maternidade, mormente considerando o
envolvimento prévio ao doutorado na dedicação aos estudos, e o encerramento do período
biológico ótimo para a gravidez. Essacircunstância, sobrelevada pelo risco de coincidência do
concurso ou com a gestação ou com o momento de puerperal e de amamentação, causa um
afastamento de doutoras da disputa por concursos, consolidando um quadro de presença
feminina desproporcional ao número de doutoras formadas no programa de pós-graduação
da FDUSPe em outras instituições. A medida hostilizada pela CAA presta-se justamente a
mitigar esse fator, reduzindo a dificuldade de conciliar estes projetos pessoaisdas mulheres
doutoras.

Óbvio que não é possível,em concursosque no geral têm apenasuma
vaga em disputa, que se preveja reserva de vagas para candidatas. Contudo, como todos têm
aprendido, muitas vezes a simples sinalização de um ambiente mais amistoso àqueles ou
àquelas que enfrentam óbices decorrentes de sua condição de raça, social ou gênero, já é

impulso relevante para incentivas a maior participação. Ter mulheres participando de
seminários, conferências, colegiados não é suficiente

para equalizar as desigualdades

estruturais existentes.Mas sinalizaque a Universidadeprezae buscamaior equidade.Isso
Largo de São Francisco, 95
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merecer mais ser uma constataçãodo que que alegaçãofrágil. Mesmo porque a fragilidade
argumentativa não pode ser apontada de forma meramente retórica. Quanto mais numa
Universidade como a USP.A busca por maior equidade nunca pode ser desqualificada como
mera fragilidade ou alicantina.

Não há dúvidas que a proposta em apreço tem inegávelcaráter de
política afirmativa. Em texto albergado na página do USP Mulheres, a ProfessoraTitular Mana
Arminda do Nascimento Arruda registra sem deixar margem para entremeios:

"Promover a igualdade de oportunidades para mulheres e homens em
todos os aspectos da carreira universitária é hoje uma necessidade

reconhecidapela instituição." (in http://uspmulheres.usp.br/construir-aígualdade/)

Não há na proposta afronta à isonomia porquanto a SupremaCorte já
repeliu com fartos argumentosesse entendimento. Ademais, impedir tal importante
conquista, longamente debatida entre os membros da Congregaçãoda Faculdade de Direito,

seria adotar uma postura regressista e contrária a todos os avanços havidos na USP nos
últimos anos em direção à equidade de gênero entre nós.
O fato desta proposta ser novidadeira não a infirma. O novo nem sempre

deve ser visto com desconfiançano direito público. A cautela não pode se convolar em
bloqueio para o aperfeiçoamento das normas e a evolução na afirmação de direitos
fundamentais.
Pondera a CAA que a medida seria irrazoável pois "pode causar pre/uüo

de mu/tos outros /nscr/tos", bem como "pode ocas/amarrea/s" (danos) para a unidade que
estaria privada de preencher o cargo por um ano.
Ambas as imprecações não são suficientes para impedir a prescrição em
comento
O raciocínio do prejuízo aos demais candidatos não pode ser tomado em
conta. Qualquer política afirmativa gera externalidades aos que dela não são beneficiados.

Fosseo argumento plausível e não haveriam cotas sociais ou raciais na USP,pois com elas
candidatos não contemplados são preteridos. Como demostrado em nossa manifestação
sobre o primeiro parecer da PG, o STFjá se debruçou sobre o assunto, afastando este
obstáculo.
Ademais, o suposto "prejuízo" sequer existe. Isso porque os demais
candidatos,enquanto candidatos,não tem direito adquirido sequer a realizar a prova. O
Largode São Francisco,95 - Centro, São Pau]o,SP,Brasi] - CEP0].005-0].0 - www.direito.usp,br
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concurso pode ser cancelado ou mesmo anulado, sem gerar direito a indenização ou sequer
restituição das custas recolhidas. De resto, trata-se de mera suspensão do concurso, que será
retomado após o prazo se interrupção. Faria algum sentido se essasuspensão fosse deferida
adhoc pela Congregaçãoou pela Bancanum concurso específico, após as inscrições e a pedido
de uma candidata.Quando, porém, esta possibilidade vem prevista em norma regimental e,

por conseguinte, expressa no edital do concurso, sequer se pode falar em "pre/uüo". O
argumento, dada a devida vênia, faz lembrar a defesa dos próceres da escravidãobrasileira
no século XIX alegando que não poderia haver abolição pois isso causaria enormes prejuízos
aos fazendeiros. Frágile irrazoável, pois, o óbice baseado no suposto "prejuízo aos demais
candidatos"
Quanto aos "pre/usos acadêm/cos"pelo atraso no provimento do cargo
em disputa, igualmente a alegação é inservível para obstar tal inovação. Fosseo pronto
preenchimento do cargo algo tão essencial, a CAA defenderia que vacância ou morte de
docente de uma unidade enseja a abertura imediata de concurso para provimento deste
cargo. Assim não é. A abertura de concurso para provimento de cargos quando vagos nas
unidades dependem da avaliação de mérito acadêmico, da eficiência alocativa e da verificação
de critérios definidos pela própria unidade.
Muita vez, desde a vacância do cargo, tardam-se dois, três, até mais anos

para que se possa,numa unidade ou departamento,ter a abertura de concursopara
introdução de novo docente ao quadro. Não se discute a razoabilidade desse mister. Entre o

rápido provimento do cargo e a buscade uma racionalidadee de uma mais consentânea
distribuição dos cargos entre as unidades e, nestas, nos seus departamentos, prevalece a
segunda, ainda que com demora do provimento das vagas. O mesmo deve ter lugar aqui.
Entre, de um lado, o preenchimento mais célere da vaga e, de outro, uma inflexão maior no

sentidoda equidadede gênero,parece-nosmais do que óbvio que o açodamentona
conclusão do concurso deve ceder.

Contudo,apesarde estarmos certosdo acerto e do mérito da proposta
em apreço, que não se enfraquece pelas considerações até aqui trazidas, as ponderações da
CAA iluminaram a necessidade de um aperfeiçoamento

de texto. De fato, como está a redação

aprovada pela Congregação da FD, poder-se-ia entender que haveria a possibilidade de um
concurso ser adiado s/ne d/e caso houvesse mais de uma candidata e se sucedessem várias
gestações no curso do certame. Para evitar esta interpretação, propõe-se a seguinte ligeira
alteração de texto:
Art. 36. O concurso para professor doutor constará de: (...)

$ 29. O edital deverá prever que, havendo candidata regularmente inscrita,
que comprove sua condição de gestante, esta terá direito a requerer, até a
Largo de São Francisco, 95 Centro, São Paulo, SP, Brasil CEP01005-010 - www.direito.usp.br
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data de início das provas, a suspensão do concurso por até seis meses após
o parto, admitindo-se uma única prorrogação por concurso.

Assim postas as razões motivadoras da inovação, pede-se que sejam elas

consideradas, aprovando-se a medida e a redação ora proposta.

3. Na sequência, a CAAfaz considerações sobre o disposto no $59 do art.

37 da proposta. De pronto, pareceter havido o equívocono texto transcrito pela CAA.A
redação trazida na manifestação não corresponde àquela constante da pag. 178 dos autos, na
qual já vem a redação resultante do diálogo anterior com a PG. O texto em análise deve ser
aque[e que está encartado àsf]s. 170 a 18]. . Ao que parece, a CAAsefiou no primeiro parecer
da PGcomo norte, o que induz a equívocos pois este parecer já foi superado pela própria PG.
Para evitar novos equívocos, fazemos juntar à presente o texto atual, incorporando todos os
ajustesjá implementados ao longo deste debate
Pois bem. O texto ajustado após a primeira manifestação da PG tem a
seguinte redação

$ 5e. O memorial terá a forma de breve narrativa da trajetória acadêmica do

candidato,com destaquepara as cinco produçõesque julgar mais
relevantes,

acompanhado de elementos

apresentados

esquematicamente

integrantes

de seu currículo,

como itens, conforme

a subdivisão

temática constante dos incisos do parágrafo ]e do artigo ].36 do Regimento
Geral da USP,competindo à banca examinadora avaliar o atendimento ao

presente dispositivo.
Quer parecer que com este ajuste redacional a preocupação da CAA já
está contemplada, pois o aposto incluído demonstra que o comando diz com uma
recomendação, respeitando a discricionariedade da banca, e não como uma imposição
ensejadora automaticamente do indeferimento da inscrição. O apontamento, cremos, está
superado com o desfazimento do equívoco do texto analisado.
4. O próximo ponto diz com o art. 37, $69. Aqui não se trata de crítica ou

objeção ao texto, mas à pertinente observaçãoda CAAde que "aponta a necess/Jadeda
deliberação incidir igualmente para os concursos de livre-docente."
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Sendo assim,fizemos já a reprodução da redação preconizada para os
concursos de ingresso para o art. 43, $4g do texto.

5. A CAA posiciona-se contrariamente ao prescrito no art. 40 da proposta
de RI aprovado pela Congregaçãoda FD. Consigna:
"É arbitrária a avaliação, à priori, que uma prova "lida" é necessariamente
inferior a uma prova em que o candidato "fala de improviso". Cabelembrar
que, com os atuais recursos tecnológicos, por exemplo o uso de programa de
apresentação digital como o PowerPointe, o candidato pode redigir sua
exposição e "lê-la" deforma natural e dídática. A CAAse manifesta deforma
contrária, pois avalia que tal dispositivo pode ocasionar prejuízo acadêmico,
ademais, ressalta que a ComissãoJulgadora é soberana para decidir."

5.1. Não nos parece correto qualificar a proposta como "arbitrária". Em
termos jurídicos, qualificar algo de arbitrário implica dizer algo que é tomado ao arrepio de
regras, por mero capricho, ao alvedrio de quem detém a capacidade (potestas) de decidir em
caráter mandamental. Diz-se de algo que não segue normas objetivas ou fundamentos lógicos,
mas só o arbítrio desabrido do decisor. A qualificação, nestes termos, se mostra a um só tempo

equivocada einjusta.
5.1.1. Equivocada porque não se pode ter como arbitrária prescrição que

consta de norma. O que está na regra geral não é juridicamente arbitrário, por definição. E
injusta pois o que se quer não é estabelecer critério randómíco, aleatório, discricionário. Ao
contrário, o dispositivo se presta justamente a calibrar algo que já ocorre nos exames de
bancas na FDUSP:é comum a eliminação de candidatos por terem lido a aula. Em concursos é
frequente a banca solicitar previamente vistar as notas de aula, impedindo o recurso àquelas
que se apresentem excessivamentedetalhadas e redigidas. Ou seja, longe de merecer a

classificação
de arbitrária,a prescriçãovisa a dar textura normativaa algo cogentee
tradicional

na FDUSP

5.1.2. Injusta porque o texto sequer é novo nas normas da Universidade.
A vedação de leitura da prova na aula de erudição é prevista em outros Regimentos Internos
da USP.Veja-se por exemplo o disposto no art. 41, do Regimento Interno da Escola de

Comunicaçõese Artes -- ECA(Res.n9 4043, de 17 de novembro de 1993, alterada pelas
Resoluções4075/1994, 5778/2009 e 7126/2015), da qual provém o ilustre Vice-Presidente da
CAA. Prescreve:
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Artigo 41 -- Para a prova pública oral de erudiçãoo candidato terá de
apresentar à ComissãoJulgadora o tema e o roteiro da exposição, vedada a

leitura de texto previamente elaborado.

Ora, se se admite como válido e adequado,não arbitrário, vedar
peremptoriamente a leitura do texto previamente elaborado,como se considerar arbitrário e

antirregimentaluma mera indicaçãode que a leitura deva predicar uma nota menos
avantajada ao candidato leitor? Dizer que é arbitrária e contrária ao RGUSPnorma do RIFD
que é menos draconiana que a presente no RI da ECA parece se assemelhar de tratamentos
absolutamente díspares, injustos pois.

5.2. Superadaa questão do atributo indevido, cumpre obtemperar os
argumentos trazidos pela CAA. São três: i) a prova lida não seria necessariamente inferior à

"fala de improviso"; ii) os recursos tecnológicos permitem ao candidato ler a aula de forma
"natural e didática"; iii) a prescrição afrontaria

a "soberania" da banca. Os três pilares

argumentativos, ao nosso ver, não se sustentam.
5.2.1. O RGUSPfoi inteligente -- e a CAA não nega tal fato - ao franquear
no seu já citado art. 126 margens de competência normativa complementar às unidades para,
em matéria de concursos, adaptar as normas gerais às suasespecificidades. Com efeito, numa

universidade dinâmica e diversa como a USP,cada unidade tem especificidadesatinentes à
área do conhecimento correspondente ao seu objeto. No âmbito da ECA,a depender da vaga
posta em disputa, pode ser importante aferir a capacidade artística do candidato. Razãopela
qual a prova de erudição de um candidato a artes cênicas pode envolver a representação de
um trecho de peça clássica. Ou que num concurso da FMUSPpossa se comprovar a suficiência
projetando-se slides de uma cirurgia. Cada unidade da USPpossui uma peculiaridade do que
se deva aferir em sede de erudição.
Se numa unidade voltada às artes ou numa outra das ditas "c/ênc/as

duras" não se exige primor no domínio vernacular, da linguagem escrita ou oral, o mesmo não

se pode dizer da Faculdadede Direito. O domínio da retórica, do raciocínio concatenado e
claro, é atributo que se deve aferir para escolha de um docente. Daí avaliar a menor um
candidato que se limite a repetir, em voz alta (mesmo que de '
a natura/ e c/ara") um
texto adrede preparado. Tal performance de leitor poderia ser uma qualidade própria num
concurso para disciplinas de jornalismo, em que o teleprompter é recurso comum, mas nunca
para uma vaga na área do Direito.

5.2.2. Igualmente não convincente é a alegaçãode que os recursos
tecnológicos do mundo digital tornariam anacrónica a regra, Ora, ler algo preparado
Largo de São Francisco, 95 Centro, São Paulo, SP,Brasil CEP01005-010 - www.direito.usp.br
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antecipadamente
por si(ou pior, com o concursode terceiros)num papel ou numa
apresentação de Canvas,Power Point ou quejandos é algo incompatível com a aplicação para
uma posição de docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A sofisticação
tecnológica da insuficiência do candidato não elide sua inaptidão. Insisto, projeções de slides

podem ser úteis e suficientes para se aferir a qualidade de um candidato a docente na
Faculdadede Química ou na Veterinária. Mas é imprestável para um concurso na FDUSP
5.2.3. Por derradeiro, vem a tal "soberania da banca". Trata-se de uma

verdadeira "lenda urbana universitária". Nem cabe aqui tecer argumentos sobre a
impropriedade de se usar o atributo da soberania. Não há que se falar, nunca, de que alguém
que exerce função pública seja soberano. Quem exerce competência, o faz nos estritos landes
do que a competência autoriza. Eos limites sãoditados pelas normas regentes deste exercício.

Uma bancaé autónoma e até certo ponto independentepara exercerseu julgamento nos
limites do que Ihe autorizarem as normas gerais, regimentais e editalícias. Não há soberania,
mas poder-dever. E o que o dispositivo em tela faz é desenhar os comandos a serem
observados pela banca quando um candidato se apresentar para a prova de erudição apenas
lendo o que fora previamente redigido.

5.3. Diante do exposto, parece correto manter a redaçãotal como está
posta no texto já alinhado com a PGe agora novamente anexado.
Alternativamente, propõe-se à CAA a substituição do texto por aquele
presente no art. 41 do Regimento Interno da Escolade Comunicações e Artes - ECA.
6. O próximo comentário volta-se ao prescrito no art. da proposta de
RIFDaprovado pela Congregação.Diz o texto:

Parágrafoúnico. A prova de arguição versará sobre tese original,
apresentada pelo candidato em dez exemplares.

A CAA argumenta que a exigência ferida a consciênciaecológica
defendida pela USP
A preocupação com as metas de redução do consumo de papel é sempre

válida. Neste sentido já muito avanço se fez. Antigamente os candidatos tinham que
apresentar cem exemplares. A nova versão prevê apenas dez, a serem franqueadas à
Biblioteca da FD e à banca.
6.1. A prescrição, contudo, não decorre meramente da tradição, mas da
especificidade da área do Direito.
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6.1.1. De um lado, a entrega de alguns poucos exemplares da via física é
importante para que esta fique disponível fisicamente na biblioteca.

6.1.2. De outro lado, uma tese de cátedra assume,com o passar do
tempo, importância que transcende a seu texto. Um exemplar original, tal como apresentado

e defendido, torna-se um documento histórico, fator que é amesquinhadocom a via
meramente digital.
6.2. De tal forma que o importantíssimo objetivo de preservação do meio
ambiente, defendemos,

pode fazer uma ligeira inflexão para permitir

uma exigência

consentânea com os valores e objetivos próprios da FD.

6.3. Inobstante, atento aos argumentos da CAA, propomos agora mais
uma adequação do texto:
Parágrafo único. A prova de arguição versará sobre tese original, podendo
ser exigido do candidato, após ser aprovada sua inscrição, a apresentação
física da tese em dez exemplares, os quais deverão ser impressos

preferencialmente em papel reciclável.

7. O penúltimo ponto levantado pela CAA diz com a previsão regimental
que prediz um viés de observância e ponderação das dificuldades dos candidatos PCDnos
certames. E o texto proposto:
Parágrafo único -- Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a
banca examinadora considerará, com sensibilidade e atenção às dificuldades
superadas, a condição de ser pessoa com deficiência ou de apresentar outro
marcador de discriminação.

Pondera a CAA que, em que pese os méritos da proposta, ela seria
" demasiadamente vaga e que dificilmente poderia ser traduzida em critérios objetivos" . A\ém
disso, traz supostas alegações da PGem contrário à alteração.
Quanto à objeção da PG, a CAA não a atentou para a resposta de fls. 144-

].69. Lá o tema já foi abordado e tido por superado pela nova manifestação da PGàs fls. 183
e ss. Naquela segunda manifestação a PGconsiderou que a CLRdeveria rever decisão anterior

sobre a matéria e que, aprovada, seria o caso de estender a regra para os concursos de
ingresso e para LD.
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Fixemos então na observação da CAA quanto à vagueza da prescrição

A alegada vagueza da prescrição se deve justamente a contornar a
pertinente deliberação da CLRanteriormente citada. Trata-se de uma norma aberta, que visa
mesmo a indicar uma regra de atenção para que a banca pondere, junto com outros critérios,
as dificuldades que a PCDteve na sua trajetória acadêmica. Sem criar obrigatoriamente um
tratamento afirmativo mandatório, busca-seindicar que este fator deve ser levado em conta.

Não obstante, tocado pelas ponderações, faz-se o seguinte ajuste na
redação

Parágrafo único -- Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput,

a banca examinadoraconsiderará,com sensibilidadee atenção às
dificuldades superadas, a condição de ser pessoa com deficiência ou de

apresentar outro marcador de discriminação, que possam impactar
negativamente a avaliclção do mérito do candidato.

8. Por fim, a CAA tece considerações ao previsto no art. 44 da proposta,

que tem o seguinte texto:

Art. 44. Para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes nos
Departamentos será adotado o critério de titulação, com a preferência
para a formulação de opções aos professorestitulares, seguidos dos
professores associadose, posteriormente, dos professores doutores

Parágrafo único. Dentre os docentes cam a mesma titulação, serão
atribuídas as preferências considerando-se a antiguidade na carreira na
USP

Aduz a CAAque os critérios de titulação e antiguidade"nâo /eram em
consideração, necessariamente, o mérito acadêmico dos docentes nem as suas qualificações
para m/n/sararau/as e rea//zar lareiras". Contudo, embora se possadizer que antiguidade e

titulação sejam critérios falhos ou insuficientes, parece-nos fora de dúvida que são critérios
objetivos e universais no serviço público. O vetor do dispositivo se baseia a um só tempo i) no

mérito da ascensão acadêmica e ii) na impessoalidade. Veja-se que não ter critérios permite
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que a designação de aulas, disciplinas ou tarefas possa ficar à mercê de arranjos de poder
conjunturais nos Departamentos,de critérios subjetivos ou de uma regra de maioria simples
incompatível com os critérios acadêmicos.

Entendemosque pior que adotar um critério que pode ser objeto de
crítica, seria não ter critério normativamente definido, de modo objetivo e impessoal.
Todavia, para evitar que esse ponto se arvore em
desproporcionalmente polêmica, sugere-se o seguinte ajuste de texto:
Art.

44. Para a distribuição

de aulas e tarefas

matéria

aas docentes

nos

Departamentosserá aditado critério objetivo a ser definido em
regulamento geral aprovado pela Congregação, a qual deverá considerar
os critérios previstos no art. 46, $10Qdo Estatuto da USP.

São estas as considerações que nos cabia fazer, solicitando à CAA que as

considere para a deliberação final desta Comissãoquanto ao RI da FDUSP.Anexamosà
presente a versão consolidada do texto de proposta do RI da FDUSP,marcando-se em azul os

textos alterados nos termos do que consta da presente manifestação e lembrando que este
texto já contempla os ajustes ajustados com a PG, devendo o texto anexo ser doravante
tomado como base para as análises da CAA, CLR e CO.

São Paulo, 10 de maio de 2021

rlorianil #êliÃl:ê\Íliglo
Man
Diretor
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Processo:

2003.1.705.2.5

Interessado

FACULDADE DE DIREITO

PARECER

Atendendoa uma solicitaçãoda ProcuradoriaGeral da USP, a CAA vem se
manifestar sobre questões acadêmicas presentes na proposta de novo Regimento Interno da
Faculdade de Direito.

Faz-se relevante registrar ainda que, em reunião realizadavirtualmente no dia 28 de
abril de 2021, em que estiveram presentes o Prof. Dr. Floriano Peixoto de Azevedo Marques

Neto, o Prof. Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida, o Prof. Dr. lgnacio Mana Poveda
Velasco, o Prof. Dr. Pedro Vitoriano de Oliveira, o Prof. Dr. Luiz Henrique Catalani e o Prof. Dr.

Eduardo Henrique Soares Monteiro, os representantes da CAA e da Faculdade de Direito
refletiram sobre as propostas apresentadas, o que resultou em uma série de alterações na
minuta de regimento ora encaminhada.
Foram 10 os pontos sobre os quais a CAA foi solicitada a opinar. São eles:

1.

Inclusãode uma nova prova no concursode ingressode Prof. Doutor,além

das já existentes:provas escrita, de julgamento do memorial e didática. Esta seria uma prova
pública oral de arguiçãodo prometo
de pesquisaou do prometo
acadêmico.
A CAA não vê óbice na proposta.
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2

No que se refere ao art. 36 $ 2' do RI da FD

$ 2' - O edital deverá prever que, havendo candidata regularmenteinscrita, que

comprovesua condiçãode gestante, esta terá direito a requerer,até a data de
início das provas, a suspensão do concurso por até seis meses após o parto.

Na reunião acima mencionada, foi devidamente esclarecido que a redação desse
artigo. tal como se lê, possibilitava adiamentos sucessivos e, sobretudo no caso de concursos

com elevado número de candidatos, isso poderia eventualmente permitir o adiamento do
mesmo por vâNosanos.
O acréscimo proposto pela FD (trecho sublinhado mais abaixo) preserva a ação que
se caracteriza como uma política afirmativa de gênero, e assegura que não haverá adiamentos
sucessivos:

$ 2' O edital deverá prever que, havendo candidata regularmenteinscrita, que
comprovesua condiçãode gestante, esta terá direito a requerer,até a data de
início das provas, a suspensão do concurso por até seis meses após o parto,
admitindo-se uma única ororroaacão Dor concurso.

A CAA se posiciona favoravelmente à nova vedação

88
UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
REITORIA

FLS.N.'

INFORMAÇÃON'

Proa. N.'
Rub

Antes de passar ao próximoponto, cabe esclarecerque é equivocadoo juízo
expresso no Of.GDIFD 25/2021 da FD de que a "CAA entende que a participação de 37% de
mulheres no quadro docente da USP, e de 12,6% no quadro docente da FDUSP, seria motivo

frágil a justificar medidasafirmativasde gênero nos concursos'.Ao contrário,a CAA entende
que as porcentagens apresentadas refletem a evidente desigualdade de gênero na sociedade
brasileira, cujas causas são, estas sim, muito mais complexas do que é exposto na justificativa

da FD. A CAA reitera ainda que políticas afirmativas de gênero são não apenas desejáveis,
como necessárias. Entretanto, entendemos que a imprescindível ampliação da presença
feminina nos concursos docentes demanda ações mais precoces e mais abrangentes do que
dar a uma candidata gestante a oportunidade de adiar a data de realização das provas.

3.

Em relação artigo 37, $ 5'

$ 5' O memorial terá a fomla de breve narrativada trajetória acadêmica do
candidato,com destaque para as cinco produções que julgar mais relevantes.
acompanhado de

elementos

integrantes

de

seu currículo,

apresentados

esquematicamentecomo itens, conforme a subdivisãotemática constante dos
incisos do parágrafo lo do artigo 136 do Regimento Geral da USP. g9nlee1111de..à
banca examínadora avaliar o atendimento ao oresente disoosltivo.

Do ponto de vista acadêmico, a proposta é meritória, pois há grande disparidade no
que se refere ao formato e à qualidade dos memoriais apresentados nos concursos de ingresso.

A Inclusãoda observaçãoao fim "competindo â banca examinadoraavaliar o atendimento ao
presente dispositivo" permite que o artigo não entre em choque com o entendimento anterior da

CLR de que a apresentaçãode um documentocomo o currículolattes - que não segue
ordenação proposta - não deve implicar no indeferimento da inscrição de um candidato.

A CAA não vê óbice na proposta.
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4.

Quanto ao artigo 37, $ 6'

$ 6' - "Para a arguiçãode memorial,além dos critériosapresentadosno artigo 136
do Regimento Geral da USP, não deverão ser consideradosem desfavor do
candidato eventuais licenças maternidade ou patemidade e por motivos de saúde
gozadas na carreira, conforme documentação comprobatória'.

A CAA avalia que a proposta tem mérito acadêmico indiscutível

5

Sobre o artigo 40

Artigo 40 - Para a prova de erudição,o candidatopoderá usar o materialdidático
que julgar necessário e ter em mãos e consultar notas resumidas ou esquemas de
aula, devidamente conferidos pela banca examinadora, sendo vedada a leitura de
texto integral,

redução da avaliação do conteúdo da

aula

A CAA entende que cabe à banca examinadora a avaliação do desempenho do
candidato e que a observação de se atribuir "pena de redução da avaliação do conteúdo da

aula" a um candidato que tenha feito leitura de texto integral é demasiado vaga. Dessaforma.

esta comissãose posiciona favorável ao artigo. desde que excluído o trecho "sob pena de
redução da avaliação do conteúdo da aula'.
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6.

Sobre
o artigo
37,$8'
$8' - O candidato não poderá assistir às provas didáticas dos concorrentes
permitindo-se a realização de gravação para posterior conferência.

A CAA se manifesta favoravelmente à proposta

7

Em relação ao parágrafo único do artigo 38, a nova proposta da FD é

ParágrafoÚnico.A prova de arguição versará sobre tese original, podendo ser
exigido do candidato,

o. a apresentaçãofísica da

apçlrQçiçlãvQI.

Embora a FD mencione a necessidade de preservar alguns exemplares físicos na
biblioteca da unidade (p. 119 do processo), a CAA avalia que tal quantidade (dez) parece
excessiva para tal finalidade. A FD poderia mencionar que, poderá ser solicitado do candidato,

após aprovada sua inscrição, a apresentaçãofísica de até 10 exemplares de sua tese. Nesse
caso, a CAA não veria óbice na proposta.

8

No que concerne ao parágrafo único do artigo 39

Parágrafo único - Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a banca

examinadoraconsiderará, com sensibilidade e atenção às dificuldades superadas,

a condição de ser pessoa com deficiência ou de apresentaroutro maçador de
discriminação.qye Dg$$alll iHDactar negativamentea avaliação do mérito do
candidato.
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Mais uma vez a CAA enfatiza a importância das políticas afirmativas, mas observa
que a redação do artigo não é clara, mesmo com o acréscimo sugerido (trecho sublinhado).
Dessaforma. se posiciona pela supressão do mesmo, considerando que a redação,tal como
proposta, abre espaço para arbitrariedades e subjetívidades ao não definir o que entende por l

sensibilidades2 dificuldades superadasl 3 qualquer outro marcador de discriminação.A
preocupaçãoexpressa no artigo 39 é legítima, compartilhada por todos nós, mas precisa ser
enfrentada com segurança para não operar como mais um elemento de discriminação.

9.

Por fim, em relação ao artigo 44

Artigo 44. Para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes nos Departamentos

será aditado critério objetivo a ser definido em regulamento geral aorovado Dela

Conqreçlação.a qual deverá considerar os critérios previstos no art. 46. $10o do

Estatutoda USP

Quanto à proposta de atribuir à congregação a responsabilidade de estabelecer
critérios objetivos para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes da unidade, a CAA não vê

óbice. No entanto, não üca claro a escolha do artigo art. 46, $10' do Estatuto da USP como
parâmetro, considerando que ele trata de processo eleitoral para diretor de unidade.
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Muito embora o conhecimento jurídico dos professores da FD seja inquestionável, a
CAA considera que as modificações do seu Regimento Interno que estejam em desacordo com

o Regimento Geral da USP necessitariam ser acompanhadas das devidas solicitações de
alteração deste último. pois esta é a praxis das demais unidades da universidade.A CAA
entende também que, apesar das especificidades de cada área, deve haver sempre aderência

dos RI ao RG. No entanto,cabe lembrar que esta questãoé de competênciada CLR e, em
última instância, do CO.

São estas as considerações que nos cabia fazer.

São Paulo, 14 de junho de 2021
Comissão de Atividades Acadêmicas
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Processo:

2003.1.705.2.5

Interessado:

FACULDADE DE DIREITO

A CAA,em sessãorealizadaem 14.06.2021.
analisoua devolutivada Unidadeàs
observações indicadas no parecer da Comissão de 19.02.2021.

Com basena devolutiva,a CAA ponderousobreas implicações
acadêmicas
das
alterações no Regimento Interno da Faculdade de Direito, conforme parecer. manifestando-se
pelo envio dos autos à Comissão de Legislação e Recursos.
Encaminhem-se os autos à CLR

São Paulo.8dejulhode 2021

b..,.,&Ú".
Pedro Vitoriano Oliveira
Secretário Geral
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UNIVERSIDADEDE SAO PAULO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E RECURSOS

Processo 2003.1.705.2.5
INTERESSADA: FACULDADE DE DIREITO

Trata-sede proposta de alteração do RegimentoInterno(RI) da Faculdadede Direito
Segue breve histórico

Em 11/11/2019, o Sr. do Diretor da Faculdadede Direito, Prof. Dr. FLORIANO
PEIXOTO
DE
AZEVEDO MARQUES NETO, encaminha ofício ao M. Reitor, Prof. Dr. VAHAN AGOPYAN,

apresentandoa proposta de alteração do Regimento Interno da Unidade, devidamente
aprovadapela Congregaçãoem reuniões realizadasde 28/03/2019 a 31/10/2019 (fls. 112-

Em 01/12/2020, a PG,por intermédio do ParecerPG.P. 37295/2020,de lavra da Sra.Chefe
da Procuradoria Acadêmica, Dra. STEPHANIEYUKIE HAYAKAWA DA COSTA, manifesta-se
sobre a proposta em comento(fls.
l ll

125-143)

Em 11/02/2021, o Sr. Diretor da FD encaminhaofício ao Sr. Procurador Geral, Prof. Dr.
IGNACIO MARIA POVEDAVELASCO,apresentando suas considerações acerca do Parecer PG
retrocitado (fls. 144-18-L).

lv.

Em 15/02/2021, os autos retornam à PG que, por intermédio do Parecer PG. P. 37115/2021,

acusa que considerável parcela das sugestões apresentadas fora acolhida pela Unidade,
apontando questões que, a seu juízo, merecem atenção dos colegiados superiores(n.p).
v.

Em 19/02/2021, a d. Comissão de Atívidades Acadêmicas apresenta suas ponderações acerca

da proposta em comento, elencando dez pontos que merecem destaque na sua análise(n.p).
VI.

Em l0/05/2021, o Sr. Diretor da FD encaminhaofício ao Sr. Presidente da Comissãode

Atívídades Acadêmicas, Prof. Dr. LUIS HENRIQUECATALANI, respondendo aos
questionamentos formulados pela Comissão(n.p).
VII.

Em 28/04/2021, realiza-sereunião virtual sobre o Regimentoem comento, da qual
participam o Prof. Dr. LUIZ HENRIQUE CATALANI (CAA), o Prof. Dr. EDUARDO HENRIQUE
SOARES MONTEIRO (CAA), o Prof. Dr. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO (FD),
o Prof. Dr. FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA (FD), o Prof. Dr. IGNACIO MARIA POVEDA

VELASCO(PG)e o Prof. Dr. PEDROVITORIANOOLIVEIRA(SG)
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vivi.

Em 14/06/2021, em função dos entendimentos derivados da reunião supracitada,a d.
Comissão de Atividades Acadêmicas apresenta nova manifestação acerca do Regimento em
análise (n.p).

Considerado o breve sumário, passo a opinar.

Versam os autos sobre uma proposta de reforma ampla e abrangente do RegimentoInterno

da Faculdadede Direito, baixado pela Resoluçãon9 5377/2006.Trata-sede um louvávelesforço da
Unidade para adaptar as suas normas às expressivas mudanças nos cenários interno e externo à

Universidade,ocorridas nesse lapso de tempo. Igualmente louvável é a contumaz disposição
demonstrada pela Faculdade de Direito para enfrentar temas que, apesar de extremamente

sensíveis,são de fundamental importânciapara a construçãode uma instituição mais justa e
igualitária.

Destaco as repetidas manifestações exaradas pela Procuradoria Geral, pela Comissão de
Atividades Acadêmicas, e pela Faculdade de Direito, todas, sem exceção, extremamente sólidas,
aguerridas e bem fundamentadas. Argumentações do melhor quilate, travadas em tom respeitoso e
cordial, como são as apresentadas nos autos, representam o pilar fundamental para alicerçar as
decisões dos colegiados superiores, que nesse cenário tendem a ser mais maduras e acertadas. Digno

de enaltecímento é o esforço empreendido pela Faculdade de Direito para incorporar as boas

sugestõesapresentadaspela comunidadeacadêmicainterna e externaà Unidade.Manifesto,dessa
forma, meu sincero apreço ao trabalho de excelência elaborado por todos esses entes acadêmicos
em prol da modernizaçãodo RegimentoInterno da Unidade.
Destaco, em primeiro plano, a existência de modificações na minuta original processadas

após a primeira manifestação da Procuradoria Geral, efetivada por intermédio do Parecer PG. P
37295/2020, de lavra da Dra. STEPHANIE
YUKIE HAYAKAWADA COSTA.Os apontamentos tecidos.
sempre respaldados nos documentos regulatórios, permitiram corrigir pequenos lapsosda proposta
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original, elevando ainda mais a sua qualificação. Com a devida deferência, empresto como minhas as
palavras do Prof. Floriano, quando acerca das contribuições advindas da Procuradoria Geral assevera:
C
S
t
/ que inclusive
"É de se louvar e agradecer a cuidadosa análise realizada por essa
douta PG,
identificou

algumas insuficiências, incongruências e cacos no texto".
De igual relevo são as ponderações apresentadas pela d. Comissão de Atividades

Acadêmicas.Da riquíssima interlocução entre a Comissãoe a Unidade, emergem importantes
contribuições que não apenas qualificam a proposta, como subsidiam o aprofundamento de
discussõesque podem ter impacto na formulação de normas de repercussãouniversitária mais
ampla. Das importantes contribuições oferecidas pela Comissão,destaco as do Prof. Dr. LUIS
HENRIQUE CATALANI e do Prof. Dr. EDUARDO HENRIQUE SOARES MONTEIRO, que na qualidade de

presidente e vice-presidente da comissão, atuaram com diligência e competência, fortemente
assentadas em admirável espírito institucional.

Considerada a robusta proposta da Faculdade de Direito e os aprimoramentos derivados das

contribuiçõesda ProcuradoriaGeral e da Comissãode AtividadesAcadêmicas,aponto que, em seu
conjunto a proposta é detentora de predicados que dão ampla sustentação à sua aprovação. Ainda
assim, pondera que remanescem algumas questões, que por sua complexidade, merecem maior
esquadrinhamento por parte da d. Comissãode Legislaçãoe Recursos.Passoa analisa-las
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1.

Sobre a representação dos servidores não-docentes(Inc. V, Art. 59)

Sobre a representação dos servidores técnicos e administrativos junto à E. Congregação, a

Unidade propõe que os representanteseleitos sejam oriundos "cada um, necessar/agente,de
cafre/ra .fume/ona/d/st/nta". Aprovada a proposta, dos três representantes dos servidores técnicos e
administrativos na Congregação,obrigatoriamente, uma vaga seria destinada para o grupo Básico,
uma para o grupo Técnico e uma para o grupo Superior.

Ponderaa ProcuradoriaGeral que a mudança proposta deve ser analisadaà luz da Resoluçãong
4279/1996 que, em seu Artigo 2e, altera o inc. IX do art. 45 do Estatuto da USP,determinando que a

representação dos servidores nas Congregaçõespasse a ser exercida por três integrantes da
categoria, eleitos por seus pares, revogando, portanto, a distinção entre as carreiras funcionais para
efeito dessa eleição. Em complemento, destaco que o Artigo lg, da resolução em análise, estabelece
a mesma sistemática para eleição dos representantes no Conselho Universitário.
Considera a Faculdade de Direito que a Resolução em questão não estabelece qualquer vedação

à eleição segregadapor carreiras funcionais. Complementa, frisando que os RegimentosInternos da

FAU,da FCF,do IME, do IP e da FEainda praticam a eleição segregadados representantesdos
servidores. Acolho a proposta da Faculdadede Direito por entender tratar-se de questão particular,

provavelmenteafeita à constituiçãodo corpo de servidorestécnicose administrativosda Unidade,e
que como tal pode ser acolhida no Regimento Interno da Unidade

Alerta a ProcuradoriaGeral que, caso aprovado o dispositivo em tela, por força do Art. 45,
Inc. IX, do Estatuto, a Unidade deverá proceder eleições separadas para cada uma dessas referidas
carreiras, o que pode ensejar dificuldades operacionais. A Unidade manifesta ciência dessa condição,

frisando que o tema foi longamente debatido pelos membros da Congregação,que por maioria
decidiram pela alteração.

Av. Professor Mello Moraes, 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 1 1 3091-3077 l www.eefe.usp.br

ESTOU DE

/

98

EDUCAÇÃO FÍSICA

E EXPORTE
UNIVERSIDADEDESAOPAULO

2.
Sobre as punições para os membros por ausências repetidas e injustificadas nas reuniões
da Congregação e das Comissões Estatutárias (Art. 6; $ 59 do Art. 26)
Propõe a minuta, em seu art. 6g, que o membro que se ausentar injustificadamente, sem que
haja o comparecimento do respectivo suplente, de mais de 50% das reuniões da Congregação, tenha

suspensa,pelo período de um ano, sua qualidade de membro daquele Colegiado.Analogamente,
propõe-se, no $ 5P do Art. 26, a suspensão, por igual período, do membro titular das comissões

estatutáriasque faltar, também injustificadamente e sem a presençado suplente, a três ou mais
reuniões ordinárias no ano.

Cumpre frisar que a proposta em análise sofreu importantes modificaçõesno transcurso das
discussões travada até a presente etapa, atestando o quão profícua foi a interlocução entre os atores

envolvidos no processo. Como resultado, o cômputo das ausênciasque originalmente englobava
todas as faltas, ficou restrito às faltas injustificadas e a pena passouda perda do mandato para a sua
suspensãotemporária.
Acerca da questão, considera a Procuradoria Geral, com base em entendimento anterior(Parecer

PG 1472/2013) que, em casos de ausência reiterada e injustificada, a medida aplicável seria de
ordem disciplinar.
Em resposta a ponderação da Procuradoria Geral, assim se manifesta a Faculdade de Direito:

"Sim pois se a PG entende que a ausência há de ensejar punições disciplinares (que podem
alcançar suspensãoe demissão do docente inclusive efeitos patrimoniais), tanto mais pode uma
norma interna, regimental, versar sobre a consequência especifica da ausência para evitar o
engessamento de quórum do colegiada" {fi.ISS).

Sopesadosos argumentos, considero que o apontamento da Procuradoria Geral, que opina

pela aplicaçãode pena de ordem disciplinar, não obstaculizaa inscriçãono RegimentoInterno da
consequência específica, no caso concreto, a suspensão temporária da condição de membro.

Encontroainda como razão para acolher o pleito da Unidade,a exposiçãode motivos que
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fundamenta a proposta: a inviabilização de quórum qualificado pela ausênciareiterada de membros
natos. Em complemento, avalio que a inovação em questão tem o potencial para inspirar outras
unidades a adotar, em seus regimentos internos, prescrição normativa semelhante, em resposta a
um problema que passa longe de ser exclusivo da Faculdade de Direito

3.

Sobre a participação dos membros suplentes nas reuniões das comissões estatutárias($ 49,

Art. 26)
Estabelece o $ 4Q do Art. 26 da minuta, a possibilidade de que os suplentes sejam convidados

a participar das reuniões das comissõesestatutárias, por iniciativa do Presidente da respectiva
Comissão,sendo-lhe facultado o direito ao voto apenasem caso de efetiva substituição do titular.

Observaa ProcuradoriaGeral que tal previsão normativa já está inscrita no Art. 243 do
Regimento Geral, que determina:

Artigo 243
Às reuniões dos colegiados e das comissões somente terão acesso seus membros.

Parágrafo único -- Poderãoser convidadas,a juízo do presidente do colegiado, pessoaspara
prestar esclarecimentos sobre assuntos especiais.

Entende a Procuradoria Geral que "a pari/cfpaçâo de reun/ões de co/eg/idos a quem nâo é

titular (ou suplente em efetiva substituição) afigura-se excepcional e somente poderá ser feito pelo
Pies/dente do respect/vo co/eg/ado". Acerca da questão pondera a Unidade:
"Ora, o texto da norma contraria o entendimento da PGduplamente. Primeiro o caput diz, em
português claro, que das reuniões do colegiada terão acesso seus membros. E não distingue entre

membros titulares e membros suplentes. Se quisesse excluir peremptoriamente os suplentes,
como parecer quererfazer Q hermenêutica dada pela PG, teria feito como fez por exemplo o art.
224, IV do RGUSPe qualificado que só terão acesso os membros titulares. Se não fez a norma,
não haveria de fazer o interprete, por mais qualificado que seja, como no caso de lata a é." (fl.
]57)

Examinadasas duas belas interpretações do referido dispositivo regimental, inclino-me em
favor da primeira. Entendo que o caput do Art. 243 define claramente que o acessoàs reuniões dos
colegiados é facultado aos seus membros. Considero que, caso fosse a intenção do legislador

expandiressedireto aos membrossuplentes,o teria feito de forma explícita,tendo em conta a clara
diferença de prerrogativas existentes um membro titular e um membro suplente. A meu juízo, tratase de uma clara situação de silêncio eloquente. Com a devida vênia, considero que a existência de
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dispositivos que fazem alusão explícita aos membros titulares, não serve para validar a interpretação

pretendida. Justifico. Os dispositivos regimentais são propostos e remodelados em diferentes
tempos, por diferentes legisladores,condição que não permite esperar uma absoluta harmonização
no usodos termos. Reconheço,no entanto, tratar-se de questão de natureza hermenêutica.
Ponderadasas argumentações,entendo que a participação dos suplentes nas reuniões das
comissões estatutárias, como pretendido pela Faculdadede Direito, não demanda a elaboração de
proposta normativa específica. Entendo que o parágrafo único do Art. 243 do Regimento Geral
atribui competência para que o presidente do colegiado autorize a pretendida participação, condição
que torna o dispositivo normativo inóxio. Igualmente desnecessário,por razão idêntica, estabelecer

que os membros participandocomo suplentes não terão direito a voto. Diante do exposto, opino
pelaexclusãodo $ 4g do Art. 26. Reconheço,no entanto, que apóso aprimoramentodo dispositivo,
em acolhimento às sugestõesapresentadas,a sua eventual inclusão não seria imprópria, apenas
dispensável.
4.

Sobre alterações nos concursospara ingresso na carreira de candidatas gestantes($ 2e, Art

36)

Trata-se da proposta de criação de norma disciplinar afeita aos concursos públicos destinada a

conferir um direito subjetivo-público às candidatas restantes, qual seja, requerer a suspensãodo
concurso por até seis meses após o parto.

De plano, assevero que a proposição de mecanismosconcretos capazesde promover a
equidade entre os gêneros é iniciativa louvável. Ações afirmativas dessa natureza são absolutamente

fundamentais para corrigir as desigualdadesentre homens e mulheres nocivamente enraizadas na
sociedade brasileira, e por contaminação, também no ambiente universitário. A premência de ações

dessa naturezaé evidenciadapor dadosfornecidos pela Faculdadede Direito, que por seu relevo
precisam ser realçados:

(...) as pesquisas realizadas pela comissão

de Diversidade da FDUSP indicam que um dos fatores

a

explicar porque na FD -assim como na USP-formam-se praticamente tantas doutoras como
doutores mas no quadro docente a presença feminina é significativamente menor está no fato de

que a idade média de aplicaçãonos concursosde ingresso(que pressupõealgum trajeto na
pesquisae o término do doutorado) coincide com a idade em que as acadêmicasse tornam mães,
muitas vezesinterditando a participação em concursos.(ft.i6i)

Consolidando
a necessidade
da adoçãode medidasconcretasde enfrentamento
do
problema, informa a Faculdadede Direito que a participação de mulheres no quadro docente da
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Unidade(12,6%) é ainda menor do que a já irrazoável participação delas no quadro docente da USP
(37%). Fica, portanto, caracterizada a justificativa como amplamente sólida e, sobretudo, justa.
Restaconsiderar importante questão suscitada pela Comissão de Atividades Acadêmicas, por

ocasião de sua primeira manifestação, atinente a possíveisprejuízos advindos do regramento em
questão:

Comoponto positivo, trata-se, indubitavelmentede uma política afirmativa, sempre benvinda
em um país com grandesindicadoresde misogíniacomo o Brasil. Comoponto negativo, o
atendimento à solicitação de uma candidata grávida pode causar o prejuízo de muitos dos
outros inscritos, inclusive candidatas, o que não parece razoável; além disso,a unidade pode ter
a contratação de um novo professor adiada por um ano, o que pode ocasionar reais prejuízos
clcadêmicos" (n.p., g.n.)

Apesar de plausíveis, as duas considerações são muito bem enfrentadas pela Faculdade de
Direito.
Acerca da suposta quebra de isonomia entre os candidatos, argumenta a Unidade que não se

pode falar em prejuízo, tendo em conta tratar-se de previsão devidamente inscrita na norma.
Ressaltaestar esse entendimento pacificado nos tribunais superiores brasileiros, tendo em conta que

a proteção constitucional à maternidade pressupõe tratamento diferenciado à gestante, sem que
isso ofenda ao principio da isonomia. Em complemento, considero que qualquer política afirmativa

traz consequênciasàqueles aos quais ela não colhe diretamente. Não fosse assim, sequer seria
possível sustentar as já consagradas e exitosas políticas de inclusão étnico-racial e social adotadas na
USP

No que se refere ao prejuízo decorrente de eventual atraso no preenchimento do claro, em
decorrência da demora induzida por suspensão do concurso, destaco que as modificações sofridas no

dispositivo, em resposta às sugestõesapresentadas pela Procuradoria Geral, em muito atenuaram o
problema. A proposta original sugeria:
Art. 36 (...)
$ 2Q- O edital deverá prever que, havendo candidata que comprove sua condição de gestante, esta terá
direito a requerer suspensão do concurso por até seis meses após o parto.

Acolhidas as sugestões apresentadas à Faculdade de Direito, o dispositivo passou a delimitar

de forma bastante razoável em qual condição a gestante poderia fazer uso desse direito e por
quantas vezes:

Av. Professor Mello Moraes. 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 11 3091-3077 l vbrww.eefe.usp.br

ESTOU DE

/

102

EDUCAÇÃO FÍSICA
E EXPORTE
UNIVERSIDADEDESAO PAULO

r
Art.36

$ 2g- O edital deverá prever que, havendo candidata regularmente inscrita. que comprove sua condição

de gestante, esta terá direito a requerer, até a data de início das provas. suspensãodo concurso por até
seismesesapós o parto, admitindo-se uma única prorrogação por concurso." Ig.n)

Ademais, é mister reconhecer que, apenas em raríssimas condições, o preenchimento de
claros é ação célere. Entendo que prejuízo decorrente de eventual atraso é plenamente razoável em
face do avanço rumo a uma maior igualdade entre os docentes da Unidade.

Analisados todos os argumentos, sou de parecer favorável à inscrição do pretendido
dispositivo normativo no Regimento Interno, conforme pretensão da Faculdadede Direito. Ainda
assim, penso ser relevante apresentar duas sugestões adicionais.
A primeira baseia-se em pertinente apontamento da Procuradoria Geral, quando arrazoa que

apesar de menos provável, não se pode desconsiderara possibilidadede haver uma candidata
restante nos concursos para provimento de cargo de ProfessorTitular e de Livre Docência. Como

efeito, sugere que se pondere a conveniência e oportunidade de estender a possibilidade de
suspensãodo certame a essesconcursos.De certo, ponderou a Faculdadede Direito que, por se
tratarem de concursospara os quais se candidatam pessoasde maior idade, seria menor a chance da
inscrição de gestantes. Ainda assim, penso ser desejável incorporar esse regramento, senão para os
dois, pelo menos para o concurso de Livre Docência.

Passoa segundasugestão.Apesardo mérito da proposta,é forçoso assumirque o assunto,
apesar de afetar duramente a Faculdade de Direito, não está a ela limitado. Trata-se de assunto que,

lamentavelmente, se distingue pela sua universalidade, atualidade e complexidade. Um problema
que acomete a toda Universidade, merece, ao meu juízo, ser tratado em sede das normativas gerais.

Não se trata de negar à Unidadeo poder de exercer o direito de inovação normativa, apta a estatuir
normas complementares ao regramento geral, em atenção às questões que lhes são peculiares.
Faculta-lhe o Regimento Geral da USP,em seu art. 126, tal prerrogativa. Porém, é igualmente forçoso

reconhecer que converter o regramento específico em regramento geral teria como consequência

imediata um indesejável atraso na adoção de uma medida com bom potencial para mitigar as
desigualdadesentre os sexos.Punir-se-ia,em meu entendimento,a boa iniciativa e a proatividade.
Como solução para a questão, sugiro que, caso devidamente acolhida pela Comissão de Legislaçãoe

Recursos,apresente a Faculdadede Direito, em respeito a sua vocação de estimular o avanço nas
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normasque regem a vida da Universidade,proposta de inclusão, em nosso regramento geral, de
mecanismo normativo análogo ao presente.

5.
Sobre os critérios de avaliação dos memoriais dos concursos de ingresso na carreira e de
Livre Docência ( $6e, Art. 37; $4g, Art. 43).
Sugere o Regimento Interno, que, eventuais licenças maternidade e paternidade, e por
motivo de saúde não sejam consideradas em desfavor do candidato, quando da arguição do
memorial, nos concursos para provimento de cargo de ProfessorDoutor ($6g do Art. 37) e de Livre
Docência ($4P do Art. 43).

Prelimínarmente,entendo inexistir óbice à inscrição da previsão em questão no Regimento

Interno da Unidade,ao invés de fazê-lo no âmbito do RegimentoGeral. Acolho, desta forma, o
argumento aduzído pela Faculdade de Direito, que arrazoa ser a edição de normas complementares
destinadas a disciplinar a realização das provas para os concursos, atribuição da Unidade, em sede do

seu Regimento Interno, conforme comando expresso no Art. 126 do Regimento Geral. Como bom

exemplo, cita a autorização concedida pelo Conselho Universitário para a utilização de língua
estrangeira nessesconcursos, como faculdade discricionária das Unidades.

No que se refere ao seu mérito, julgo convenientee oportuna a proposta, por prestigiar e
reconhecer importantes direitos individuais. Alinho-me, dessafeita, ao posicionamento da Comissão
de Atividades Acadêmicas, que aponta ter a proposta mérito acadêmico indiscutível.

Por fim, registro o apontamento de uma sugestão,que julgo ser digna de apreciaçãopela
Comissãode Legislaçãoe Recursos.Contextualizo-a. A inclusão do regramento em questão estava

restrita, na primeira versão da proposta, aos concursosde ingresso na carreira. Após as
considerações da Procuradoria Geral, estendeu-se o alcance aos concursos de Livre-Docência.
Entretanto, creio, alinhado com o apontamento da Procuradoria Geral, que. em prol da coerência,
poder-se-ia alargar ainda mais essa previsão normativa, fazendo-a alcançar os concursos para
Professor Titula r.

6.
Sobre a penalização em caso de leitura de provas nos concursos de Professor Doutor, de
Livre-Docência, e de Professor Titular (Art. 37, $7e; Inc. 11,$2g , Art. 43; Art.40).
Em linhas gerais, pretende a proposta restringir a nota máxima atribuída pelas comissões
julgadoras aos candidatos que procederem a leitura da prova didática, nos concursos para Professor
Doutor ($7g do Art. 37) e para Livre Docência (Inc. 11,$2e, Art. 43), e da prova de erudição nos
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concursos para ProfessorTitular(Art. 40). Para todos os casos, previa-se, na proposta original, que os

infratores da regra receberiam nota inferior a sete. Consideradasas sugestõesapresentadas,a
versão final propõe como penalização apenas a "redução da nota", sem nenhuma menção explícita à

nota a ser atribuída em casode descumprimento da regra.
Pertinentes ponderações são suscitadas pela Comissão de Atividades Acadêmicas: poderia a

previsão em tela condicionar ato de natureza arbitrária, por além de caracterizar punição injusta,
cona\gerando que "uma prova lida não é necessariamente inferior a uma prova em que o candidato

/a/a de improviso".Ponderações
que por sua procedênciamerecemser perquiridas.Acercada
questão, com indisputável argumentação, afasta a Faculdade de Direito a arguição de arbitrariedade

Defende que arbitrária seria decisão tomada em afronta ao regramento estabelecido,condição não

caracterizadano casoem comento. Ao contrário do sugerido, pondera que a proposta tem intuito
oposto: estabelecerregrasque limitem justamente a arbitrariedade. Aponto, desta feita, que de fato,
o regramento impõe restrição ao limite discricionário da banca examinadora, aliás, como faz todo
regramento, em maior ou menor grau. Entendo, portanto, não se caracterizar comando arbitrário
apto a ferir suposta autonomia da banca. Acerca da autonomia, destaco manifestação do Prof.
Floriano que, por seu valor, precisa ficar registrada:

Trata-se de uma verdadeira "lenda urbana universitária". Nem cabe aqui tecer argumentos sobre a
ímpropriedade de se usar o atributo da soberania. Não há que se falar. nunca, de que alguém que exerce

função pública seja soberano.(quem exerce competência, o jaz nos estritos landesdo que a competência
autoriza. E os limites são ditados pelas normas regentes deste exercício. Uma banca é autónoma e até

certo ponto independentepara exercerseu julgamento nos limites do que Ihe autorizaremas normas
gerais, regimentais e editalícias. Não há soberania, mas poder-dever. (...)" (n.p)

Resta, portanto, a análise do mérito da proposta. Arrazoa a Comissãode Atividades
Acadêmicas não ser a leitura um demérito, enquanto a FD pensa ser. Acerca da questão considera a
Unidade:
"Se numa unidade voltada às artes ou numa outra das ditas "ciências duras" não se exige primor
no domínio vernacular, da linguagem escrita ou oral, o mesmo não se pode dizer da Faculdade de

Direito. o domínio da retórico, do raciocínio concatenado e claro, é atributo que se deve aferir

para escolhade um docente. Daí avaliar a menor um candidato que se limite a repetir, em voz
alta {mesmoque de "forma natural e clara") um texto adrede preparado. Tal performancede
leitor poderiaser uma qualidadeprópria num concursopara disciplinasde jornalismo, em que o
teleprompter é recurso comum, mas nunca para uma vaga na área do Direito" (n.p)

Ponderadasas diferentes perspectivas,considero que ambas são corretas: de fato a leitura
não representa, em nenhuma dimensão, demérito, tanto quanto se trata de questão atrelada à
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natureza intrínseca da área de conhecimento, e porque não se dizer, também atrelada aos usos e
costumes, enquanto expressõeslegítimas da tradição de uma Unidade.Resta claro, portanto, que a
proposta em tela atende a uma necessidade especifica da Faculdade de Direito, que declara tratar-se

de questão bem assentadana Unidade,que há muito penalizaos candidatospor terem lido suas
aulas. As provas dos concursos docentes, apesar de seus traços comuns, também são marcadas por
peculiaridades afeitas a atender às particularidades das diferentes áreas do saber. Provas específicas

demandam a criação de normas de avaliação específicas, aptas a regula-las com a precisão e

pertinência necessárias.Caracteriza-se,portanto, assunto particular, que como tal encontra o seu
melhor abrigo no Regimento Interno da Unidade. Diante do exposto, sou favorável à inscrição
normativa pretendida, por considera-la conveniente e oportuna.

7.
Sobre a proibição dos candidatos assistirem às provas didáticas de seus concorrentes no
âmbito dos concursosde ingresso na carreira($8e, Art. 37)
Propõe a minuta, no $8g do Art. 37, que quando da realizaçãodas provas do concurso para
professor doutor, o candidato não poderá assistir às provas didátícas dos concorrentes. A proposta é
acolhida pela Comissão de Atividades Acadêmicas.

A manifestaçãoda Faculdadede Direito deixa clara a nobre intenção da proposta,qual seja
garantir a isonomia entre os candidatos. Entretanto, é forçoso assumir que a efetivídade da medida
fragiliza-se frente à força dos avanços tecnológicos contemporâneos. Entendo que a questão não

pode ser circunscrita à presençado próprio candidato. Pessoasa ele ligadas,por além do inegável
constrangimento que impõem, têm plenascondições de transmitir em tempo real, e sem incorrer em
nenhuma ilicitude, toda a aula dos concorrentes para o interessado. Diferente do que ocorria em
tempos pregressos, para isso precisa não mais do que um smartphone, com acesso à rede móvel,
instrumentos e meios extremamente acessíveis e tão corriqueiros que passaram a compor o cenário
cotidíano. Sucumbe, portanto, a boa iniciativa ao avanço tecnológico. Por óbvio, não se está a propor

a imposição de vedaçãoirrestrita ao uso de equipamentos eletrõnicos nessassessões,estratégia que
por além de draconiana, estaria igualmente fadada ao fracasso. Outra importante questão merece
ser analisada. Cabe considerar se o fato de assistir à apresentação dos concorrentes representa,

verdadeiramente, vantagem, como sustentado pela Unidade. Apoia a assunção baseada na
"oportunidade não extensiva a todos de ir calibrando seu conteúdo com o que ouve dos demais ou
mesmo

com o conhecimento

de indagações

que a banca possa fazer a seus predecessores"

. Airxda

que a tese da "ca//aragem", enquanto desequilíbrio em prol do candidato, seja defensável, pode-se
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ponderar a questão por outro prisma, igualmente factível. Poderia essa "aportam/dado"impor
desvantagem ao candidato, nas condições nas quais ele assiste a seus concorrentes realizarem suas
provas com brilhantismo apto a abalar sua própria confiança. No que tange ao desempenho humano,
é necessário reconhecer que garantir isonomia plena é tarefa hercúlea. Entendo, entretanto, que, a
incerteza quanto à consecução do objetivo primário da proposta, não fere o mérito da inscrição

normativa pretendida. Ainda que o objetivo prático não seja plenamente atingido, registra-seno
RegimentoInterno aquilo que a Faculdadede Direito espera daqueles que pretendem integrar o seu
corpo docente
Resta analisar uma questão apresentada pela Procuradoria Geral, que por seu relevo e

pertinência merece atenção. Recorda a Procuradoria que em ocasiões pretéritas, opinou ser
impróprio vedar o direito de os candidatos assistirem às provas didáticas dos concorrentes, em
prestígio ao princípio da publicidade(Art. 37, caput, Constituição). Empreliminar, observo que o fato
da Procuradoria ter sido provocada a se manifestar sobre o tema, reafirma ser essa uma questão que

efetivamente tem causado desconforto na academia. Frisa, entretanto, tratar-se questão não
deliberada pela Comissão de Legislação e Recursos. Entendo que, o caso em análise demanda tal
manifestação. Em contraponto a essa questão, apresenta a Faculdade de Direito uma interessante
ponderação acerca do equilíbrio entre a publicidade e a isonomia, que merece ser transcrita:
"Coloca-se aqui uma contraposição que, se não tiver sido considerada nos citados precedentes
adequadamente, merece que sejam revistos. De um fado a publicidade, dever na prática de todos

os ates. De outro, a isonomía entre candidatos. A publicidade há de ser assegurada, como regra,
para os alas de concursos.Mas pode ter exceçãopontual e justificada como a agora versada:que
o concorrente assista, previamente à realização da sua prova, a prova dos concorrentes. Ao
depois, não há problemas(...)" {ifi. 165).

Vale realçar que, apesarde entender cabível a imposiçãodo limite à publicidade,tomou a
Faculdadede Direito providências para mitigar os potenciais efeitos da limitação pretendida. Nesse

intuito, após as consideraçõesda ProcuradoriaGeral, a Unidadeincluiu um aposto ao dispositivo
original, prevendo a gravação da realização da prova para posterior conferência.

Por tudo quanto considerado, penso haver argumento sólido a sustentar a restrição pontual
à ampla publicidade. Entendo, entretanto, que, caso acolha esse entendimento, deve a Comissão de

Legislaçãoe Recursofixar entendimentosobre a questão,que poderiaser informado à comunidade
por intermédio de enunciado. Cogito que, assim operando, haverá condições para que as Unidades
que enfrentam dificuldades análogas às da Faculdade de Direito, possam adotar procedimento
semelhante
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8.
Sobre os documentos exigidos no ato da inscrição do concurso para Professor Titular (Art
38,parágrafo único)
Pretende a Unidade, conforme estabelece o parágrafo único do Art. 38, que o candidato ao
cargo de Professor Titular apresente dez exemplares de sua tese

Como muito bem ponderado pela Procuradoria Geral, atualmente os pedidos de inscrição
para os concursos docentes são efetivados por via digital, a partir da utilização do Sistema de
Admissão Docente. Destaca que, como consequência, a previsão da entrega do referido documento
em formato digital encontra-se prevista no Art. 150 do Regimento Geral.

Em complemento, considera a Comissão de Atividades Acadêmicasque tal demanda, por
além de não agregar vantagens acadêmicas, "contrai/a a consciênc/a eco/óg/ca da premente
diminuição do uso de papel no planeta, posição defendida pela USPe parte dos 17 0DS da ONU". Em
resposta, informa a Unidade já ter feito sensível progresso. Como evidência, relembra que no
passado, exigia-se a apresentação de cem exemplares do documento. Apresenta como justificativa a
necessidade de disponibilizar algumas cópias físicas das teses à biblioteca, como forma de preservar,

um documento que, por além da sua importância acadêmica, pode assumir relevo histórico. Ainda
assim, em prestígio às considerações apresentadas, propõe a seguinte reforma do dispositivo:

r 38
Art.

Parágrafo único. A prova de arguição versará sobre tese original, podendo ser exigido do
candidato, após ser aprovada sua inscrição, a apresentação física da tese em dez exemplares,
os quais deverão ser impressos preferencialmente em papel reciclável (n.p, g.n)

Apenas objetivando colaborar com a revisão da minuta, aponto que tal proposta,
apresentada quando da resposta da Faculdade de Direito aos questionamentos da Comissão de

Atividades Acadêmicas,não se encontra, provavelmente por um lapso, devidamente inscrita na
versão final da minuta do Regimento, presente nos autos.

Aproveitando da manifesta sensibilidade da Unidade, apresento sugestão complementar:
que a entrega dos exemplares físicos seja demandada apenas do candidato aprovado no concurso.

Paraefeito de inscrição,proponho, portanto, a manutençãoda previsãode entrega do documento
em formato digital, conforme disposto no Art. 150 do RegimentoGeral. Preservar-se-ia,desta forma,

a tese cujo valor acadêmicofoi considerado mais relevante pela ComissãoJulgadora,restando às
teses dos candidatos não indicadosao cargo, a possibilidadeda preservaçãoem formato digital, o
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que em meu entendimento prestigíaria o candidato vencedor, sem impor demérito aos demais
candidatos.

9.
Sobre a valorização da superação de dificuldades geradas por deficiência ou discriminação
(Parágrafo único, Art. 39)

Na minuta original, previa-se a inclusão de um novo critério de avaliação, quando do exame

de títulos no concurso para o cargo de Professor Titular. Tratava-se de avaliação do mérito
decorrente da superaçãode dificuldades próprias do fato de o "canal/patoser pessoacom de#c/ênc/a

ou apresentaroutro marcador de d/scr/m/nação"(Vll do Art. 39, na minuta original). Eis a redação
sugerida na ocasião:

Artigo 39. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do

candidato como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
Vll - o mérito, a ser ponderado pela comissão iulaadora em cada caso concreto, decorrente da

superaçãode dificuldadesprópriasdo fato de o candidatoser pessoaÇQH.deficjêQçlB
gy
apresentar outro marcador de discriminação. (g.n)

Em sua manifestação, a Procuradoria Geral faz uma alerta sobre o risco da criação da referida

normaafrontaro dispostono Art. 154 do RegimentoGeral,que delimitaobjetivamenteo rol de
quesitos balizadoresdo julgamento dos títulos. De outra feita, a Faculdadede Direito considera
inexistir conflito de normas, tendo em conta caracterizar-se condição na qual a Unidade apenas

exerce o seu direito normativo complementar, estabelecendo um novo crivo avaliativo, que
complementa os já apresentados no dispositivo regimental em questão. Ainda assim, de modo
louvável, visando oferecer solução razoável para a resolução da divergência, a Faculdade de Direito
altera a redação do dispositivo em disputa, que passa a ter, na revisão da minuta, a seguinte
redação:
Artigo 39. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do

candidato como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
Parágrafo único: Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a banca examínadora
considerará, com sensibilidade e atenção às dificuldades superadas, a condição de ser pessoa
com deficiência ou apresentar outro marcador de discriminação. (g.n)
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Salvo melhor juízo, julgo que a mudança proposta sana o risco de potencial afronta ao
Regimento Geral. Assim considero, pois a redação anterior que assumia característica de comando,

ao se impor como um item a ser ponderado objetívamente quando do julgamento dos títulos, passa
a assumir caráter complementar ao rol dos parâmetros balizadores do processo de avaliação em
questão.

Passoa análisedo mérito, destacando,em preliminar,o apontamentoda Comissãode
Atividades Acadêmicas, cujo teor é de grande relevo:

Mais uma vez a CAAenfatizaa importância daspolíticas afirmativas,masobserva que a redução
do artigo não é clara, mesmocom o acréscimosugerido (trecho sublinhado).Dessaforma, se
posiciona pela supressão do mesmo, considerando que a redação, tai como proposta, abre espaço

paraarbitrariedades
e subjetividades
ao não definiro queentendepor l sensibilidade;
2
dificuldades superadas; 3 qualquer outro marcador de discriminação. A preocupação expressa no

artigo 39 é legítima, compartilhada por todos nós, mas precisa ser enfrentada com segurança
para não operar como mais um elemento de discriminação (n,p).

Acolho a tese apresentada pela Comissão por entender ser factível o risco de que a proposta,

que intenta combater a discriminação, acabe, por conta das pontas ainda soltas, gerando condições
aptas a desencadear, ainda que involuntariamente, situações discriminatórias. De fato, trata-se de

risco hipotético,que apesardessacondição,pelo seu caráter pernicioso,não pode ser
menosprezado. Sem deixar de reconhecer todo o esforço argumentativo da Faculdadede Direito,

que de forma sobejamenteeloquente, elenca fundamentos de convencimentoque qualificam a
proposta, considero tratar-se de questão que se distingue pela complexidade, razão pela qual
merece, em prestígio ao C. Conselho Universitário, ser discutida naquele âmbito. Tão certo como a
Faculdade de Direito, nas palavras de seu Diretor enfileira "desembargadores, procuradores,

advogadose a/dunsdos me/horas/ur/star deste Pa&", é o fato de que o C. ConselhoUniversitário
congrega muitos dos mais importantes pensadores brasileiros, especialistas nas mais diversas áreas

do conhecimento, que gozam de reconhecimento nacional e internacional. Injustificável seria
prescindir de tão valorosa colaboração, sobretudo, porque temas associadosà discriminação não
estão circunscritos

aos aspectos jurídico-formais.

Creio não restar dúvida de que,

louváveis

estratégiaspodem ser aprimoradascom a colaboraçãodos ilustres colegasque compõem aquele
colegiado.Aprimoradas que podem ser, as propostas poderiam ensejar mudançasregimentais aptas
a fazer com esse importante avanço tenha efeito normativo para toda a Universidade. Reafirmo que,
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com a medida, não intento desmerecer iniciativa de mérito indisputável. Pelocontrário, entendendo,
que a inscrição das salvaguardas propostas em nossos diplomas normativos é tarefa inadiável.

Sopesadosos fatos, opino pelo encaminhamento da questão ao C. Conselho Universitário,
como proposta de reforma regimental.

10

Sobrea fixação de critérios para distribuição de carga didática (Art. 44)
Propõe a Faculdade de Direito, após as considerações da Procuradoria Geral que, caberá à

Congregação,com base no Art. 46, $ 10Qdo Estatuto da USP,delimitar os critérios para a distribuição
das atividades docentes:
Art. 44. Para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes nos Departamentos será aditado
critério objetivo a ser definido em regulamento geral aprovado pela Congregação, a qual deverá
considerar os critérios previstos no art. 46, $10g do Estatuto da USP.

Em preliminar, considerando ser a matéria que se pretende disciplinar de competência
normativa da Congregação ($ 1g, do art. 52, do Estatuto Docente), penso não haver óbice para a sua

inscriçãono RegimentoInterno, tendo em conta que o mesmotambém é de competênciadaquele
colegiada. Friso que, conforme informado pela Faculdadede Direito, o assunto foi discutido pela E

Congregação,que deliberou pela sua inscrição no Regimento. Entendimento semelhante é
apresentado pela Comissão de Atividades Acadêmicas.
Passoa análise do mérito. Entendo, alinhado com o posicionamento da Faculdade de Direito,

que o dispositivo proposto, lastreado na competência acadêmica e experiência do docente, regula
objetivamente a distribuição da carga didática na Unidade, prevenindo eventuais arbitrariedades.
Porém, entendo que a eleição do art. 46, $10e do Estatuto, como critério de balizamento normativo
merece ser revista. Estabelece o dispositivo:
Artigo 46 - O Diretor e o Vice-Diretor serão escolhidos por meio de eleição em chapas e com até
dois turnos de votação, nos termos dos parágrafos desse artigo.
$ 10 - Caso haja empate entre chapas, no primeiro ou segundo turnos, serão adotados como

critério de desempate, sucessivamente:
l-a mais alta categoria do candidato a Diretor;
ll-a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor;
lll--o maior tempo de serviço docente na USPdo candidato a Diretor;
IV - o maior tempo de serviço docente na USPdo candidato a Vice-Diretor.
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Analisado o caso, resta clara a intenção da Unidade: atrelar a distribuição da carga didática à

títulação e ao tempo de serviço na USP.Doiscritérios absolutamente defensáveis.Entretanto, penso

que a remissãoao Art. 46, pode dar azo a confusões,tendo em conta tratar-sede regramento
destinado a disciplinar as eleições para Diretor e Vice-Diretor. Em prol da clareza, penso ser
conveniente estabelecer explicitamente que, a distribuição didática será regulada pela Congregação,
observada a titulação e o tempo de serviço dos docentes, sem menção declarada ao Art. 46, $10g do
Estatuto.

11.

Sobre os critérios para a formação das comissõesjulgadoras dos concursos docentes (Art

46)

Por fim, destacoo $ 2g, do Art. 46 que estabelece
Art.46.
$ 2e. As comissões julgadoras de concursos serão compostas buscando sempre que possível na
indicação dos nomes a diversidade de gênero e racial.

Destaco-o não para apresentar sugestão de reparo ou manifestação de contrariedade. Ao

revés, o faço para realçar proposta digna de duplo elogio. Primeiro por bem representar mais uma
ocasião na qual a Faculdade de Direito, consideradas as sugestões da Procuradoria Geral, promoveu

significativo aprimoramento na sua proposta. De certo, não se trata de condição única, mas que
assume bom caráter exemplar. Digna de elogios ainda mais acalorados é a iniciativa de inscrever em

seu diploma normativo interno, em mais uma oportunidade,mecanismosclaros, objetivos e
contundentes, capazesde promover a tão necessáriaequidade de gênero e racial. Com o destaque
fica a expectativa de que iniciativas como essa venham influenciar positivamente o regimento das
demais unidades, rumo à construção de uma Universidade maisjusta e plural.

Av. Professor Mello Moraes. 65
CEP 05508-900 l São Paulo - SP l Brasil
55 11 3091-3077 l www.eefe.usp.br

n

ESTOU DE

112

/

EDUCAÇAOFISICA
E EXPORTE
UNIVERSIDADEDESAOPAUIO

Passo asconclusões

Diante do exposto, sou de parecer !eygláyeLà aprovação da minuta de Regimento Interno da

faculdade de Direito, sugerindo, entretanto, a exslu$ãe do Parágrafo único do Art. 39.
Submeto ainda à Comissão de Legislação e Recursos, as gugeilêeg apresentadas sobre os
seguintes assuntos:

(i)

Participação dos membros suplentes nas reuniões das comissõesestatutárias ($
4e, Art. 26);

(ii)

Criação de norma disciplinar destinada a conferir um direito subjetivo-público às
candidatas gestantes($ 2e, Art. 36);

Proposição de que eventuais licenças maternidade e paternidade, e por motivo de

saúde não sejam consideradas em desfavor do candidato, nos concursos para

provimento de cargo de Professor Doutor ($6e do Art. 37) e de Livre Docência
($4Q do Art. 43);

(iv)

Proibição dos candidatos assistirem às provas didáticas de seus concorrentes($8e.
Art. 37);

(v)

Exigência de apresentação

de dez exemplares da tese nos concursos para

ProfessorTitular(Art. 38, parágrafo único);
(vi)

Valorização da superação de dificuldades geradas por deficiência ou discriminação
(Parágrafo único, Art. 39);

(víi)

Fixaçãode critérios para distribuição de carga didática(Art. 44).

M
/
Prof. Dr. Júlio Cerca Serrão

Escolade Educação Física e Esporte
UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
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FLS. N.'
Proa. N.'
Rub.

PROCESSO: 2003.1 .705.2.5
INTERESSADO: FACULDADE DE DIREITO

A CLR, em sessão realizada em 20.08.2021,após análise do parecer do relator,
deliberou baixar os autos em diligência para esclarecimentos junto à Faculdade de Direito.
São Paulo,23 de agosto de 2021.

2

Pedro Vitoriano Oliveira
Secretário Geral
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Processo 2003.1.705.2.5
Interessada: FACULDADE DE DIREITO

Objeto: Aprovaçãodo novo RegimentoInterno da Unidade

Quando em análise da proposta na CLR-, após manifestaçõesde PG(inicial,

respondida, e definitiva) e da CAA,já tendo sido a proposta da FD alterada para incorporar as
considerações que foram trazidas no processo - o D. Relator do tema na CLRacresce observações que

merecem consideraçãoe eventual aproveitamento para aperfeiçoamento do texto.
Sendo assim, manifesta-se a Faculdade de Direito sobre o parecer requerendo

que a presente manifestação e a minuta em anexo sejam tomadas para fim da apreciação definitiva
da CLRe, se aprovada, seja este texto submetido à deliberação do CO.

a) eleição separada por categoria de servidores

As objeções da PGao dispositivo foi amplamente debatida nos autos, restando
consensado que inexiste óbice à alteração, sendo certo que a matéria não mais é controversa. Sendo
assim, em que pese o apontamento do relator, não parece haver demanda para que o dispositivo(art.
59. IV) seja alterado.

b) suspensão da representação a membros reiteradamente ausentes de reuniões de colegiados

A disposição constante do art. 26, par. 5P. (e não par. 4Q.como indicado pelo

relator) também foi objeto de debates com a PG,restando o tema, com as alterações propostas pela
PG,superado.
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c) participação dos docentes nos colegiados

A possibilidade dos suplentes acompanharem as reuniões dos respectivos
colegiados como ouvintes, prática comum na FD, para da maior coesão e eficiência nos trabalhos das
Comissõespermanentes,também foi objeto de debate nos autos.
O D. Relator volta ao tema, e registra seu entendimento de que a estipulação

pode ser admitida, malgradodesnecessária.A FD concorda com a primeira conclusão,haja vista
inexistir óbice nas regras do EUSPe do RGUSPa obstar a proposta. Porém, a Congregação da FD tem

como certo que a proposta não é desnecessária,pois se o fosse não cometeria o despautério de
aprova-la. Ao prever este dispositivo, o RIFDUSPdeixa clara e positivada uma praxe interna além de
conferir um caráter efetivamente colegiado nasComissões,prevendo, pois, um direito de ouvinte aos
suplentes de modo tal que, quando convocados,não haja déficit de interação dos temas a serem
discutidos e deliberados.
Porém,em que pese a discordância,o Parecerdo D. Relator não é óbice à
aprovaçãoda proposta neste ponto como consta da última versãosubmetida à CLR.

d) da previsão de suspensão dos concursos em caso de candidatas gestantes

A próxima previsão objeto de consideraçõesdo D. Relator é a contida no art.
36, par. 2g., a qual corresponde a previsão de que candidatas que demonstrem estarem gestantes
poderão demandar, por uma única vez, a suspensão do concurso por seis meses para conseguirem

disputa-lo em condiçõesde maior equidade
Após resenhar as discussões já superadas em PG e CAA, o relator concorda

com o mérito da proposta apenas sugerindo que a FD, independente da aprovação,faça proposta ao
CO para estender a previsão ao RGUSPe que tal possibilidade fosse replicada aos concursos para
Professor Titular e de Livre Docência.

As razões para defesa da propositura já foram esgotadas no debate com PG e
CLR.Neste sentido o D. Relator parece ter acolhido as razões.
Com relação a ampliar a proposta propondo ao CO sua deliberação também

para incorporação no RGUSP.
A Congregaçãoda FDjá tem pronta a proposta e tão logo aprovado o RI
submeterá a proposta.
No tocante com a ampliação das disposições para os concursos para Professor
Titular e Livre-Docências,uma consideração. Para os concursos de titular, estamos de acordo e a nova
versão anexa já incorpora a aplicação no parágrafo 2g. do art. 38. Para os concursos da LD, porém,

entendemos ser o caso.Diferentemente do que ocorre nos concursosde ingresso(professor doutor e
titular) as LD ocorrem todo ano e a superveniência de uma gestação não faz a candidata perder em
definitivo o concurso, podendo se apresentar ao edital do ano seguinte, quase que com o mesmo

interregno que seria decorrente da suspensão.Então numa relação custo-benefício, o adiamento de
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um concurso de LD, impactando todos os demais candidatos, trará um benefício desproporcional,
razão pela qual não aderimos a esta sugestão apenas.

e) critérios equitativos de avaliação de memoriais

O próximo núcleo de consideraçõestecidas pelo D. Relator diz com as
previsõescontidas no art. 37, $6 e art. 43, $ 49 as quais preveem que na análise dos memoriais é
recomendável que a banca considere, como fator de equalização,os períodos que as candidatas
tiveram em sua trajetória em função da condição de gênero.
O relator abraçou a consideração do mérito da proposta, aquiescendo com o
entendimento da PG.Sugere, todavia, que seja a previsão estendida aos concursos de titular.
A sugestão do Relator foi acatada como demonstra a inclusão de um parágrafo
29. do art. 39 da minuta anexa:

$2g Para a arguição de memorial, aplica-se o disposto nos parágrafos 6g do

artigo 37 deste Regimento.

f) desincentivo à leitura de texto previamente escrito quando da prova didática

O D. Relator entendeu, corretamente, que os critérios para avaliaçãodas
provasdos candidatosem concursosvaria de unidade para unidade. Para a docênciaem direito a
capacidade expositiva e sua performance didática é essencial, razão pela qual a mera leitura de um
texto previamente preparado sobre o tema sorteado prediz uma condição aquém do exigido para um
professor de direito. Neste contexto,justificável a previsão dos Art. 37, $7g; Inc. 11,$2e; Art. 43 e Art.40.
Nenhuma divergência no ponto, portanto

g) proibição dos candidatos assistirem às provas didáticas de seus concorrentes
O art. 37, $8e positiva algo que já é remansosona FD.Para nossosconcursos
admitir que um candidato assista às provas dos demais -- que são públicas e podem ser assistidaspor
qualquer um que não o candidato antes deste realizar sua própria prova -- ferida a paridade de armas

pois um candidato subsequente na ordem de sequenciamento permitiria que este candidato poderia
suprir alguma deficiência do preparo de sua prova didática com algo da performance do concorrente
antecedente
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O parecer do relator é favorável à propositura
Igualmente, de acordo com a sugestão de que a propositura seja acolhida por

outras unidades com as dificuldades congênerescom as da FD.

h) Apresentação de dez exemplares da tese de titularidade
O art. 38, na versão analisada pelo Relator no seu parágrafo único
[renumerada na atua] para par.].9), prevê que o candidato ao cargo de titu]ar deverá providenciar dez

exemplares da tese impressa.
Sem divergir das explicaçõesquanto à especificidadeda FD,o Relator sugere
que o dispositivo fosse alterado para exigir apenas os exemplaresdo primeiro colocado no concurso.
Neste ponto a FD não pode concordar.

Não há antagonismocom a diretríz de digitalizaçãodos documentose dos
concursos da Universidade. O tema da apresentação de dez exemplares físicos da tese para o concurso

de ProfessorTitular foi debatido pela Congregaçãoe adotou-se a deliberação de manter a tradição da
disponibilização de um número reduzido de exemplares impressos,como já é nossa tradição. Tal
prescrição em nada afeta a regra de que as inscrições far-se-ão em ambiente virtual. Apenas, na esteira
do art. 126 do RGUSP,para a FDexige-se adicionalmente o depósito dos exemplares físicos.
As teses apresentadas pelos candidatos, mesmo os que não lograrem sagrarse vencedores, constituem documentos históricos relevantes para a construção tanto da história das

Arcadascomo mesmo da doutrina jurídica. Ter estes exemplarespara consulta nas bibliotecas é
fundamental,
Neste sentido, não calha a sugestão do D. Relator de limitar a exigência
adicional apenas ao vencedor, pois que sobrexiste o interesse de ter em tombo, disponível nas
bibliotecas da FD, as teses que disputaram o concurso.
Roga-seentão que seja mantido o dispositivo como apresentado, honrando
se as especificidades

e a tradição da FD.

i) Valorização da superação de dificuldades geradas por deficiência ou discriminação
O próximo ponto objeto de observações do D. Relator diz com o disposto no
Parágrafo único do art. 39 da proposta de RIFD,na proposta ora anexada renumerada para par. le. Diz

o texto hostílizado:
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Artigo 39. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os
méritos do candidato como resultado da apreciaçãodo conjunto e regularidadede
suas atividades

Parágrafo ún\cax. Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a banca
examinadora considerará, com sensibilidade e atenção às dificuldades superadas, a
condição de ser pessoa com deficiência ou apresentar outro marcador de discriminação

Entende o Relator que a alteração, proposta pela FD após o parecer da
PG,supre a crítica jurídica formulada por aquela, estando, portanto, no seu entendimento
conforme e passível de aprovação sob este ponto de vista.

Contudo, resgata objeção, já superada, da CAA que vê risco de
subjetividade na disposição tal como redigida. Imprecta quanto às formulações
"se/7s/b///Jade"e "atenção às d#fcu/dadossuperadas". O raciocínio padece de um equívoco

lógico. Não representa risco um comando, por mais que se utilize de conceitosjurídicos
abstratos ou indeterminados quando o núcleo do dispositivo veicula preceito não mandatório.
No caso o preceito contém uma recomendação, sem prever direta ou reflexamente,
consequênciasmandatórias. Trata-se claramente de comando de otimização, o que afasta
riscos de subjetivismo inaudito.

Ademais, ainda que fosse prenotador de subjetividade irrita ao
ordenamento jurídico (crítica compreensível para a CAA, dado não se esperar daquela
Comissão conhecimentos jurídicos maiores, que devem ser cautelados pela CLR),e isso
restaria afastado pelo art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro(LINDB) que
endereça solução para intepretação de comandos abstratos.
Outrossim, o que está em jogo aqui é se as normativas da Universidade
acolherão ou não preceitos, mesmo que de otimízação, que façam alguma inflexão a políticas

de inclusão,o que compreendeaquelescom necessidadesespeciais.Não se pode, no
ambiente universitário, permitir que o receio ao novo ou o temor face a "subjetivismos"
subjacentes a conceitos como "sensibilidade" ou ainda a ignorância técnica ou semântica
quanto a termos como "di#cu/dados superadas" e "marcador de discriminação "sirvam de
empecilho para o avanço real e não retórico a políticas inclusivas. Vênia concedida, esse
argumento nos faz tristemente recordar dos argumentos contrários às políticas de inclusão de
PPIque se sustentavam na dificuldade de definir quem se enquadra na categoria fenotípica
de "pardos"

Ademais, fosse o risco de subjetivismos um empecilho a regramento,
sucumbida toda a previsão de julgamento de memoriais. Afinal, o que é mais subjetivo que o
conceito de mérito(art. 133, 1,RGUSP),cerne de todo o julgamento de memoriais?

: Na versão anexa, agora foi renumerado para par. IP
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Portanto, a crítica formulada pela CAA ao dispositivo, já superada no
debate, não deveria ser ressuscitada pela CLR.
Não obstante, sempre no espírito desta Unidade de absorver as críticas
e aperfeiçoar a propositura no sentido de torna-la, na sua ousadia e inovação, mais aceitável
para aprovação, propomos mais esta modificação, incorporada já na versão em anexo que
substitui as anteriores:
$lg Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a banca
examinadora na aferição do mérito do candidato considerará, entre outros
fatores, as dificuldades superadas pelo ccíndidato, eventual condição de ser
pessoa com deficiência ou de apresentar outro marcador de discriminação.

Com mais esta modificação imagina a FD passívelde ser superada a
resistência manifestada.

j) Fixaçãode critérios para distribuição de carga didática

A última observaçãodo D. Relator diz com o art. 44 da proposta. Ela
contém um critério objetivo para a distribuição da cargadidática entre os docentes, evitando
que eventuais configurações políticas do Conselho departamental importem em distribuição
iníqua ou subjetiva, gerando recursos e conflitos que acabam por estorvar a Congregação da
unidade
O Relator, porém, critica a redação que ao adotar os critérios cogentes
na Universidade para desempate, poderia dar azo a erros de interpretação.

Discordamosdo entendimento. A técnica empregada,já em versão
dialogada com a CAA,é a melhor pois ao fazer remissão a uma norma do RGUSPacaba por
evitar qualquer observação crítica quanto às razões do critério escolhido.
Diante disso, a FD roga para que seja mantida a redação ora constante
do art. 44 da minuta em anexo.

Diante do exposto e considerando as novas alterações propostas em
atendimento ao parecer do Relator, a FD espera sua aprovação pela CLRe posteriormente no
CO, consumando algo muito aguardado e fruto de três anos de discussão na Unidade
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UNIVERSIDADEDESÃOPAULO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃOE RECURSOS
Processo 2003.1.705.2.5
INTERESSADA:FACULDADE DE DIREITO

Trata-sede proposta de alteração do Regimento Interno da Faculdadede Direito
Segue breve histórico

Em 11/11/2019, o Sr. Diretor da Faculdadede Direito, Prof. Dr. FLORIANOPEIXOTODE
AZEVEDOMARQUES NETO, encaminha ofício ao M. Reitor, Prof. Dr. VAHAN AGOPYAN,

apresentando a proposta de alteração do Regimento Interno da Unidade, devidamente
aprovadapela Congregaçãoem reuniões realizadasde 28/03/2019 a 31/10/2019 (fls. 112124)

ii

Em 01/12/2020,

a PG, por intermédio do Parecer PG. P. 37295/2020, de lavra da Sra. Chefe

da Procuradoria Acadêmica, Dra. STEPHANIEYUKIE HAYAKAWA DA COSTA, manifesta-se
sobre a proposta em comento (fls. 125-143)
lll

Em 11/02/2021, o Sr. Diretor da FD encaminhaofício ao Sr. Procurador Geral, Prof. Dr.
IGNACIOMARCAPOVEDAVELASCO,apresentando suas considerações acerca do Parecer PG

retrocitado (f[s. ].44-181).
lv.

Em 15/02/2021, os autos retornam à PG que, por intermédio do Parecer PG. P. 37115/2021,

acusa que considerável parcela das sugestões apresentadas fora acolhida pela Unidade,
apontando questões que, a seu juízo, merecem atenção dos colegiados superiores(n.p).
v.

Em 19/02/2021, a d. Comissão de Atividades Acadêmicas apresenta suas ponderações acerca
da proposta em comento, elencando dez pontos que merecem destaque na sua análise(n.p).

VI.

Eml0/05/2021, o Sr. Diretorda FD encaminhaofício ao Sr. Presidenteda Comissão
de
Atividades Acadêmicas, Prof. Dr.

LUIS HENRIQUE CATALANI, respondendo aos

questionamentos formulados pela Comissão(n.p).
Vll

Em 28/04/2021, realiza-sereunião virtual sobre o Regimentoem comento, da qual
participam

o Prof. Dr. LUIZ HENRIQUE CATALANI (CAA), o Prof. Dr. EDUARDO HENRIQUE

SOARES MONTEIRO (CAA), o Prof. Dr. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO (FD),

o Prof. Dr. FERNANDODIASMENEZESDEALMEIDA (FD), o Prof. Dr. IGNACIOMARIA POVEDA
VELASCO(PG)e o Prof. Dr. PEDROVITORIANOOLIVEIRA(SG).
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vivi.

Em 14/06/2021, em função dos entendimentosderivadosda reunião supracitada,a d.
Comissão de Atividades Acadêmicas apresenta nova manifestação acerca do Regimento em
análise (n.p).

íx.

Em 20/08/2021, após a apresentação do parecer do relator designado pela CLR, deliberouse por baixar os autos em diligência, para esclarecimentos junto à Faculdade de Direito(n.p).

x.

Por intermédio do Of. GDIFD68/2021, o Sr. Díretor da Faculdadede Direito apresenta suas
considerações sobre o parecer retrocitado.(n.p)

Considerado o breve sumário, passo a opinar.

Retornao processoao relator, após ter a d. Comissãode Legislaçãoe Recursos deliberado
por baixar os autos em diligência, objetivando facultar à Unidade a possibilidade de analisar as
sugestões apresentadas no parecer exarado sobre o tema em apreciação.

Enfatiza que o parecer anterior opinava pela aprovaçãoda minuta do Regimento Interno da
faculdade de Direito, sugerindo, subsidiariamente, a exclusãodo então Parágrafoúnico do Art. 39 e

a reformada redaçãodo Art. 44. Submeteu-se
ainda à Comissão
de Legislação
e Recursos,
um
conjunto de sugestões afeitas a assuntos tratados no documento. Ainda assim, optou-se pela
diligência

Perscrutadoo documento elaborado pelo d. Díretor da Faculdadede Direito, apresento
minhas observações complementares.

Preliminarmente, observo que o documento em apreciação apresenta um conjunto de
análises acerca das considerações tecidas por este relator quando da apreciação da minuta. Cumpre
sublinhar que, em sua ampla maioria, tais considerações eram favoráveis às propostas da Unidade e

serviam como razão para fundamentar a opinião exarada. Ainda assim, contra-argumentos são
apresentados para determinados temas. Considerando que se tratava de um conjunto de propostas
sobre as quais me posicionei favoravelmente, opto por me abster de comentar as contrarrazões
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apresentadas,
tendo em conta que, para essescasos,o embate de opiniõesnão é útil ao
aprimoramento da proposta.

l

SOBREAS PROPOSTASACOLHIDAS PELA UNIDADE

Registro a existência de um conjunto de sugestõesacolhidas, plena ou parcialmente, pela
Unidade. Passo a analisa-las:

1.1

Sobrealterações nos concursospara ingresso na carreira de candidatas gestantes
Trata-se da proposta de criação de norma disciplinar afeita aos concursos da carreira

docente, destinada a conferir um direito subjetivo-público às candidatas gestantes, qual seja,
requerer a suspensãodo concurso por até seis mesesapós o parto ($ 2e, Art. 36). Manifestei-me
favoravelmente à inscrição do pretendido dispositivo normativo no Regimento Interno, conforme
pretensão da Faculdade de Direito. Em complemento, duas sugestões foram apontadas:

li)

Estender a possibilidadede suspensãodo certame aos concursospara provimento de
cargo de Professor Titular e de Livre Docência;

líi)

Apresentação,
por iniciativada Faculdade
de Direito,de propostade inclusão,em
nosso regramento geral, de mecanismo normativo análogo ao presente.

A primeira sugestão foi parcialmente acolhida. Entendeu a Unidade ser pertinente a extensão

do benefício para os concursos para Professor Titular, mas não para os de Livre-Docência.Como
resultado procedeu-se a inserção do $ 29 no Art. 38:

r de
Art. 38. O concurso para Professor Titular con stará
1- prova pública de arguição - peso 4;
11-- prova pública oral de erudição -- peso 3;
111
- julgamento dos títulos - peso 3.

$2g - O edital deverá prever que, havendo candidata regularmente inscrita, que comprove sua
condição de gestante, esta terá direito a requerer, até a data de início das provas, a suspensão

do concursopor até seismesesapós o parto. (g.n)
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Como fundamento para refutar a sugestão de alargamento dessaprevisão normativa para os
concursos de Livre-Docência, assim se posiciona a Unidade:

"Diferentementedo que ocorre nos concursosde ingresso{projessordoutor e titular) as LD
ocorrem todo ano e a superveniênciade uma gestação nãofaz a candidata perder em definitivo o
concurso, podendo se apresentar ao edital do ano seguinte, quase que com o mesmo interregno

que seria decorrente da suspensão.Então numa relação custo-benefício,o adiamento de um
concurso de LD, impactando todos os demais candidatos, trará um benefício desproporcional,
razão pela qual não aderimos a esta sugestão apenas" {n.p).

Julgo tratar-se de justa motivação, razão pela qual acolho a proposta conforme formulada
sem nenhum repa ro.

Quantoà segundasugestão,compromete-se
a Faculdade
de Direitoa encaminharao E.
Conselho Universitário proposta de incorporação desse direito subjetivo-público em nosso
Regimento Geral. Saúdo a iniciativa, que mais uma vez evidencia a inclinação da Faculdade de Direito
para estimular o avanço nas normas que regem a vida da Universidade
C
Acolhida parcialmente a proposta e aceita a justificativa para o seu não acolhimento
pleno,

nada mais a considerar sobre a questão

1.2
Sobre os critérios de avaliaçãodos memoriais dos concursosde ingresso na carreira e de
Livre Docência
Sugere o Regimento Interno, que, eventuais licenças maternidade e paternidade, e por

motivo de saúde não sejam consideradasem desfavor do candidato, quando da arguição do
memorial, nos concursos para provimento de cargo de Professor Doutor ($69 do Art. 37) e de Livre
Docência($4gdo Art. 43). Alinhando-me ao posicionamento da Comissãode AtivídadesAcadêmicas,

opinei ser a proposta detentora de mérito acadêmico indiscutível, por prestigiar e reconhecer
importantes direitos individuais. Na ocasião, sugeri o alargamento da normativa, fazendo-a alcançar
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os concursos para Professor Titular. A sugestão foi acatada pela Unidade, por intermédio da inclusão

do $2g no Art. 39 da minuta

Art. 39. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletír os méritos do

candidato como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo: (-.)

$2eParaa arguiçãode memorial,aplica-seo dispostonosparágrafo6e do artigo 37 deste
Regimento.

Contemplada a sugestão, nada mais a considerar sobre o dispositivo

2

SOBREAS PROPOSTASNÃO ACOLHIDAS PELA UNIDADE

Registrotambém a existência de um conjunto de sugestõesnão acolhidas pela Unidade
Passoa analisar os fundamentos empregados para denegá-las

2.1

Sobre os documentos exigidos no ato da inscrição do concurso para Professor Titular

Pretende a Unidade, que o candidato ao cargo de Professor Titular apresente dez exemplares

de sua tese (Art. 38, parágrafo único da minuta original e renumerado na atual como S lg). Em meu
parecer, sugeri que a entrega dos exemplares físicos fosse demandada apenas do candidato

aprovado no concurso.Preservar-se-ia,desta forma, a tese cujo valor acadêmicofoi considerado
mais relevante pela Comissão Julgadora, restando às teses dos candidatos não indicados ao cargo, a

possibilidadeda preservaçãoem formato digital, o que em meu entendimento prestigiadao
candidato vencedor, sem impor demérito aos demais candidatos.
Acerca da sugestão pondera a Unidade:

'As teses apresentadas pelos candidatos, mesmo os que não lograrem sagrar-se vencedores,
constituem documentos históricos relevantes para a construção tanto da história das Arcadas

como mesmo da doutrina jurídica. Ter estes exemplares para consulta nas bibliotecas é
fundamental" {n.p).

Reconhecendo e respeitando a Faculdade de Direito como a entidade mais gabaritada para

julgar o valor desses documentos acadêmicos, acolho a proposta, retirando a minha sugestão e
aderindo integralmente à proposta formalizada no $ 1edo Art. 38.
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2.2

Sobrea valorização da superação de dificuldades geradas por deficiência ou discriminação
O referido dispositivo prevê a inclusão de um novo critério de avaliação, quando do exame

de títulos no concurso para o cargo de ProfessorTitular (Art. 39, Parágrafoúnico na minuta original,

renumeradocomo $ 1e, na minuta em tela). Trata-sede avaliaçãodo mérito decorrente da
superaçãode dificuldades próprias do fato de o "cana/data ser pessoacom de/íc/ênc/aou apresentar
outro marcador de d/scrfm/nação". Na minuta agora em apreciação,passouo dispositivo em disputa
a ter,a seguinte redação:
Artigo 39. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do

candidato como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:

$lQ Na avaliação dos itens constantes dos incisos do caput, a banca examinadora na aferição do

mérito do candidato considerará,entre outros fatores, as dificuldades superadas pelo candidato,

eventual condição de ser pessoa com deficiência ou de apresentar outro marcador de
discriminação. (g.n)

Por entender que a questão, por sua complexidade carecia de melhor delimitação conceitual,
sugeri a exclusão do referido dispositivo. A sugestão por mim apresentada é atacada pela Unidade

como baseem três argumentos basilarese complementares que passoa analisar.

Consideraa Unidadetratar-se de questão "superada" nas tratativas com a d. Comissãode
Assuntos Acadêmicos, razão pela qual "não dever/a ser ressusc/fadape/a CZ.R".Considero, com a
devida vênia, ser a tese disputável, por entender que a decisão de outra comissão permanente não

tem efeito vinculante. Por mais, pode e deve a d. Comissãode Legislaçãoe Recursorevisitar os
fundamentos aduzidos pelos demais participantes do processo,em situações onde esses podem ser
úteis, por sua qualidade e procedência, ao exame da questão. É exatamente esse o caso em tela,

condição que me faz afastar a tese da inconveniênciada reanálise de questão considerada
"superada" pela Unidade
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No que tange a análise do mérito da proposta, entende a Unidade que o fato de o dispositivo
caracteriza r-se como

um comando jurídico abstrato não ofende ao ordenamento jurídico

Fundamenta a tese no diploma que disciplina a aplicação das leis em geral, a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, que em seu Art. 20 estabelece
Artigo 20 -- Nas esferasadministrativa, controladorae judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidadee a adequação da medida imposta ou
da invalidação de ato, contrato, ajuste, processoou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas.

Restaclaro, portanto, que o dispositivo em disputa não é juridicamente descabido.Por óbvio,

em face da expertise do propositor, jamais se aventou tal hipótese, como bem demonstra meu
parecer anterior. Minhas restrições tinham outro endereço Em meu parecer, acolhi a tese
apresentada

pela d. Comissão de Atividades

Acadêmicas, que por seu mérito

merece ser

reproduzida:

"Mais uma vez a CAA enfatiza a importânciadas políticasafirmativas, mas observaque a
redução do artigo não é clara, mesmo com o acréscimosugerido(trecho sublinhado). Dessa
forma, se posiciona pela supressão do mesmo, considerando que a redução, tal como proposta,

abre espaçopara arbitrariedadese subjetividades
ao não definir o que entendepor l
sensibilidade; 2 dificuldades superadas; 3 qualquer outro marcador de discriminação. A
preocupaçãoexpressano artigo 39 é legítima, compartilhada por todos nós, mas precisa ser
enfrentada com segurança para não operar como mais um elemento de discriminação" (n.p).

Entendoser factível o risco de que a proposta, que intenta combater a discriminação, acabe,
por

conta

das pontas

ainda

soltas, gerando condiçõesaptas a desencadear,ainda que

involuntariamente, situações discriminatórias Entendimento divergente é apresentadopela
Unidade, que assim contesta a tese
"Não se pode, no ambiente universitário, permitir que o receio ao novo ou o temor face a
subjetivismos" subjacentes a conceitos coma "sensibilidade" ou ainda Q ignorância técnica ou
semântica quanto a termos como "dificuldades superadas"e "marcador de discriminação "sirvam
de empecilho para o avanço real e não retórico a políticas inclusivas. Vênia concedida, esse
argumento nos faz tristemente recordar dos argumentoscontrários às políticas de inclusãode PPI

que se sustentavam na dificuldade de definir quem se enquadra na categoria fenotípica de
"pardos"en.p.)
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Com a devida vênia, penso ser questionável a argumentação. Caracterizar a crítica imputada

ao dispositivo como manifestação de "/gnorânc/a técn/ca ou semânf/ca" parece-me imputação
imprópria. Todas as manifestações acerca do tema, acostadas aos autos, sem nenhuma exceção, se

distinguem pela procedência,pela coerênciae, em meu juízo, pela inatacávelcorreção.Claríssimo
também é o compromisso dessesatores com as políticas afirmativas, evidenciando ser irrazoável a
suposta \rxtençãa de oferecer "empecilho para o avanço real e não retórico a políticas inclusivas". Por

fim, reafirmo enfaticamente o meu respeito e profunda admiração por todos que se manifestaram
nos autos sobre o tema.

Forçosoconsiderar ainda, a improcedênciada comparaçãoda situação em disputa com a
questão da inclusão dos PPls. As políticas inclusivas adotadas com muito êxito pela USP são tudo que

a proposta em tela ainda não é. São elas fruto de ampla discussão, que envolveu não apenas o

Conselho Universitário, mas também diversos representantes da sociedade. Uma construção
coletiva, sólida e muito delimitada que deveria servir de inspiração para todas as nossas políticas de
inclusão.

Esquadrinhadostodos os fundamentos, mantenho minha sugestão de exclusão do referido
dispositivo. Subsidiariamente, opino pelo encaminhamento da questão ao E. Conselho Universitário,

como proposta de reforma regimental. Reafirmo que, com a sugestão,não intento, em nenhuma
medida, desmerecer iniciativa de mérito indisputável. Pelo contrário, entendendo, que a inscrição
das salvaguardas propostas em nossos diplomas normativos é tarefa inadiável, razão pela qual sugira

que a discussãosobre a questão sejatravada, por iniciativa da Faculdadede Direito, no âmbito de
nossomais alto colegiado. Tomo a liberdade de transcrever apontamento lançadoem meu parecer
anterior:
Tão certo como a Faculdade de Direito, nas palavras de seu Díretor enfileira "desembargadores,
procuradores, advogados e alguns dos melhores juristas deste País", é o fato de que o C. Conselho

Universitário congrega muitos dos mais importantes pensadores brasileiros, especialistas nas
mais diversas áreas do conhecimento, que gozam de reconhecimento nacional e internacional.
Injustificável seria prescindir de tão valorosa colaboração, sobretudo, porque temas associadosà
discriminação não estão circunscritos aos aspectosjurídico-formais. Creio não restar dúvida de
que, louváveis estratégias podem ser aprimoradas com a colaboração dos ilustres colegas que

compõem aquele colegiada. Aprimorados que podem ser, as propostas poderiam ensejar
mudanças regimentais aptas a fazer com esseimperante avanço tenha efeito normativo para
toda a Universidade. Reafirmo que, com a medida, não intento desmereceriniciativa de mérito
índisputável. Pelo contrário, entendendo, que a inscrição das salvaguardas propostas em nossos
diplomas normativos é tarefa inadiável. {n.p)
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2.3

Sobre a fixação de critérios para distribuição de carga didática

Propõea Faculdadede Direito, no Art. 44 da minuta, que caberá à Congregação,com baseno
Art. 46, $ 10e do Estatuto da USP,delimitar os critérios para a distribuição das atividades docentes:
Art. 44. Para a distribuição de aulas e tarefas aos docentes nos Departamentos será aditado
critério objetivo a ser definido em regulamento geral aprovado pela Congregação,a qual deverá
considerar os critérios previstos no art. 46, $10g do Estatuto da USP.

Aqui não se critica

a proposta, por entender

que o dispositivo

em comento

regula

objetivamente a distribuição da carga didática na Unidade, prevenindo eventuais arbitrariedades. As
restrições se referem à redação do dispositivo. Considero que a eleição do art. 46, $10e do Estatuto,

como critério de balizamento normativo merece ser revista. Estabeleceo dispositivo:
Artigo 46 - O Diretor e o Vice-Diretor serão escolhidos por meio de eleição em chapas e com até

dois turnos de votação, nos termos dos parágrafosdesseartigo.
$ 10 - Caso haja empate entre chapas, no primeiro ou segundo turnos, serão adotados como

critério de desempate, sucessivamente:
l-a mais alta categoria do candidato a Diretor;
ll-a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor;

lll--o maior tempo de serviço docente na USPdo candidato a Diretor;
IV-- o maior tempo de serviço docente na USPdo candidato a Vice-Diretor

Reafirmando meu posicionamento anterior, penso que a remissão ao Art. 46, pode dar azo a

confusões, tendo em conta tratar-se de regramento destinado a disciplinar as eleições para Diretor e
Vice-Diretor. Assim contra-argumenta
Discordamos

do

a Unidade:

entendimento.

A

técnica

empregado,

jó

em

versão

dialogada com a CAA,é a melhor pois ao fazer remissão a uma norma do RGUSPacaba por
evitar qualquer observaçãocrítica quanto às razõesdo critério escolhido"(n.p)

Nenhumaobjeção à intenção de fazer remissãoao RegimentoGeral. Entendo, portanto,
inexistir incorreção formal, porém tal condição não afasta a crítica: fazer remissão a um dispositivo

que em seu capot, de forma expressa,trata da eleiçãode Díretores e Vice-Diretores.A questão
central remanesce:não seria possívelfazer remissão a dispositivo mais próximo ao tema? Ou ainda,

qual seria o prejuízoconcreto, em não fazer remissãoao RegimentoGeral,como se fez na redação
de outros tantos dispositivos?
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Na ausênciade elementos aptos a mudar o meu convencimento, mantenho minha sugestão
de alteração da redação do dispositivo. Pontuo, entretanto, tratar-se de questão de menor vulto.

3.

SUGESTÕESCOMPLEMENTARES

Por fím, reafirmo sugestão apresentada à d. Comissão de Legislaçãoe Recursos quando do

examedo $8g do Art. 37. Fixao dispositivoque, quando da realizaçãodas provasdo concurso para
professor doutor, o candidato não poderá assistir às provas didáticas dos concorrentes.

Por tudo quanto considerado em meu primeiro parecer, penso haver argumento apto a

sustentar essa que se caracteriza como uma restrição pontual à ampla publicidade. Reforço,
entretanto, uma questão apresentada pela Procuradoria Geral, que por seu relevo e pertinência
merece atenção. Recorda a Procuradoria que em ocasiões pretéritas, opinou ser impróprio vedar o
direito de os candidatos assistirem às provas didáticas dos concorrentes, em prestígio ao princípio da

publicidade (Art. 37, caput, Constituição). Frisa, entretanto, tratar-se questão não deliberada pela d.
Comissão de Legislação e Recursos. Entendo que, o caso em análise demanda tal manifestação.

Reforço, desta forma, minha sugestão para que a d. Comissão de Legislação e Recurso fixe

entendimento sobre a questão, que poderia ser informado à comunidade por intermédio de
enunciado.

Passoasconclusões

Diante do exposto, sou de parecer !eygláye!.à aprovação da minuta de RegimentoInterno da
faculdade de Direito, sugerindo, entretanto, a exclusão do $1g do Art. 39, e a reforma da redação do

Art.44

/
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Prof. Dr. Júlio Cerca Serrão
Escola de Educação Física e Esporte
UNIVERSIDADEDESAOPAULO
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FLS. N.'
Proa. N.'
Rub.

INFORMAÇÃO N'.

PROCESSO: 2003.1 .705.2.5
INTERESSADO: FACULDADEDE DIREITO

A CLR, em sessão realizada em 22.10.2021, aprovou o parecer do relator, favorável à
aprovação da minuta do Regimento da Faculdade de Direito, com a exclusão do $1' do artigo
39, e a reforma da redação do artigo 44.
Segue, anexa, minuta de Resolução do referido Regimento, contemplando todas as
sugestões aprovadas da PG, CAA e CLR.

De ordem do Magnífico Reitor. incluam-se os autos na pauta do Conselho
Unive
rsitário
.
São Paulo,25 de outubro de 2021.
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RESOLUÇÃO N'

:, DE

Baixa o Regimento da Faculdade de Direito da
Universidadede São Paulo.
O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com

fundamentono inciso IX do art. 42 do Estatuto da USP, e tendo em vista o
deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão de 30 de novembro de 2021,
baixa a seguinte
RESOLUÇÃO

Artigo I'
baixa.

Fica aprovado o Regimento da Faculdade de Direito (FD), que com esta

Artigo 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Artigo 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução

n' 5377,de 05 de dezembrode 2006. (Proc. 2003.1.705.2.5)
Reitoriada Universidadede São Paulo

VAHANAGOPYAN
Reitor

PEDROVITORIANO OLIVEIRA
Secretário Geral

Rua da Reitoria. 374 - 4' andar - Cidade Universitária
CEP: 05508-220 - São Paulo - Brasil
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REGIMENTO DA FACULDADE DE DIREITO DA USP

Títulol
DAS BASES NORMATIVAS, PATRIMONIOE
FINALIDADES

Art. I'- A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, criada pela Lei de ll de
agosto de 1827,transferida pela União ao Estado de São Paulo, pelo Decreto n' 24.102, de
10 de abril de 1934. e incorporada à Universidadede São Paulo (USP) pelo Decreto n'
6.429, de 9 de maio 1934, disciplina-se pelo presente Regimento.
Parágrafo único - A Faculdade poderá, em suas publicações oficiais. impressas ou
eletrõnicas, em seu sítio de internet. em seus papéis timbrados ou em qualquer outro

instrumentode divulgaçãode seu nome. utilizar, na sequênciade sua denominação
oficial "Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo", o complemento
tradicional "Largo de São Francisco"

Art. 2o Constituem património sob administração da Faculdade
1- os prédios em que funcional
El

suas bibliotecasl

111
- os bens móveis por ela utilizadosl
IV - as doações e legados recebidos.

Art. 3' - São suas finalidades: ministrar o ensino, desenvolverpesquisas no campo do
Direito, promover prestação de serviços à comunidade e zelar pela observância dos direitos
fundamentais.

Título ll
DAADMINISTRAÇAO

Capítulol
DOSÓRGÃOS DEADMINISTRAÇÃO
Art. 4o São órgãos de administração da Faculdade de Direito
1- a Congregaçãol

11- o Conselho Técnico-Administrativo (CTA)l
111
- a Diretorial
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IV - a Comissão de Graduação(CG)l
V a Comissão de Pós-Graduação (CPG)
VI - a Comissão de Pesquisa (CPq)l
Vll

a Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx)
Capítulo ll

DACONGREGAÇAO

Seçãol
Da composição

Art. 5' - Compõe-se a Congregação pelo modo previsto no artigo 45, do Estatuto da USP,
asseguradas, ainda. as seguintes participações:
do Presidente
11

da Comissão de Pesquisam

do Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitárias

111
- de todos os professores titularesl

IV - de representantes de cada uma das demais categorias docentes, na forma
prevista pelo Estatuto da USPI

V - de três representantes dos servidores técnicos e administrativos. lotados na
Faculdade de Direito, sendo cada um, necessariamente, de carreira funcional
distinta;

VI - de um representantedos antigosalunos de graduação,eleitopor seus pares.
com mandato de um ano, admitindo-se uma reconduçãol
Vll - de representantes discentes do curso de graduação, em número equivalente à
fração dos alunos de graduação no conjunto discente, cuja representação
corresponde a 10% do total de membros docentesl
Vlll - de representantes discentes do curso de pós-graduação, em número

equivalente à fração dos alunos de pós-graduação no conjunto discente, cuja
representação corresponde a 10% do total de membros docentes.

Parágrafo único - A representaçãodocente, a que se refere o incisa IV, será
composta pelo modo indicado no $ 1', do artigo 45 do Estatuto da USP, assegurada
a participação de professores associados em número equivalente à metade dos
professores titulares e de professores doutores em número equivalente a trinta por
cento dos titulares.

Art. 6o - Os membrosque se ausentarem,sem que haja o comparecimentodo respectivo

suplente,quandohouver,em determinado
ano, a mais de 50% das reuniõesda
Congregação, injustificadamente, ressalvadas as hipóteses de férias, licenças ou
afastamentos oficiais, terão suspensa sua qualidade de membro da Congregação desde a
reunião subsequente, pelo período de um ano.
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$ 1o- Durante a vigência da suspensão da qualidade de membro a que se refere este
artigo, o critério de cômputo de quórum nas reuniões da Congregação, para qualquer
finalidade, levará em consideração o artigo 259 do Regimento Geral.
$ 2' - Caso membro da Congregação constate por antecipação impedimento
justificado que o impeça de comparecer seguidamente a mais de uma reunião,
poderá comunicar essa condição à Diretoria. hipótese na qual não serão contadas as
ausências para efeito do disposto no capuz. aplicando-se, todavia, o disposto no $ 1'
quanto ao novo cálculo de quórum.

$ 3o - Os efeitos da comunicação feita nos termos do $ 2' poderão ser cessados, a
pedido de seu autor, desde que a cessação ocorra antes da divulgação da pauta da
reunião a partir da qual se pretende voltar a comparecer.

Seçãoll
Das competências
Art. 7o - A Congregação. além das atribuições conferidas pelo artigo 39 do Regimento Geral
da USP, compete:
1- fixar. por proposta das Comissões de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa

e de Cultura e Extensão Universitáriaos critérios, a periodicidadee os métodosde
avaliação do corpo docente, respeitados os critérios estabelecidos em normas gerais
da USP
11

opinar sobre aceitação de doações e legados clausulados

111
- opinar sobre o considerável valor jurídico, histórico, artístico ou cultural dos bens
integrantes do património da Faculdade, decidindo sobre quais deles se revestem
dessas características, sempre que um caso concreto de sua cessão, a qualquer
título se apresentará

lv aprovar proposta de realização de convênios com outras instituições
V - decidir sobre a aplicação. a membros do corpo docente, de pena disciplinar, nos
termos do Regime Disciplinar da USP, assegurado o direito de ampla defesas

VI - definir o programa para Concursos interdepartamentais para provimento de
cargos docentes, nos termos do art. 125, $ 7' do Regimento Geral da USPI
Vll - apreciar e homologar o relatório da banca julgadora dos concursos referidos no
inciso anterior, bem como decidir após a realização do concurso, o Departamento em
que será alocado o cargo dentre aqueles que tenham constado expressamente do
pedido de distribuição do cargo.

Seçãolll
Dostrabalhos

Art. 8o A Congregação reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, durante o período
letivo.
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$ 1o - O comparecimento às sessões é obrigatório e tem preferência sobre qualquer
outra atividade acadêmíca.

$ 2' - O não comparecimento injustificado será considerado falta para os efeitos
legais.

$ 3'
mes

As sessões deverão ocorrer, de preferência, na última quinta-feira de cada

$ 4' - A convocação, com a pauta
antecedência mínima de cinco dias.

devidamente

instruída,

será feita com

$ 5' - Os autos dos processos, constantes da pauta. ficarão à disposição dos
membros do colegiado no Serviço de Apoio Acadêmico, sendo passíveis de acesso
no sistema eletrõnico da USP

$ 6' - Em caso de necessidade. poderão ser convocadas sessões extraordinárias.
com antecedência de quarenta e oito horas. por iniciativa do Diretor. com declaração
de motivos, ou por proposta escrita de um terço dos membros do colegiado.
Art. 9' - Salvo casos especiais, o quórum de funcionamento da Congregaçãoserá de mais
da metade de seus membros.
$ 1' - Não havendo número de presentes em primeira convocação, a sessão poderá
ser instalada, em segunda convocação, com intervalo mínimo de meia hora após a
primeira.

$ 2o - Persistindo a falta de quórum, a sessão poderá ser instalada em terceira
convocação, com intervalo mínimo de meia hora após a segunda, podendo a
Congregação,então, deliberar com qualquer número, ressalvados os casos de
quórum especial.

Art. 10 - Às reuniões da Congregação somente terão acesso
1- os seus membrosl

11 - a juízo do colegiada, convidados, a fim de prestar esclarecimentos sobre
assuntos especiaisl
111 - os advogados
administrativos.
Art. ll

dos interessados,

para sustentação

oral em processos

- As sessões solenes públicas serão convocadas para abertura do ano letivo.

recepção ao novo Diretor. posse dos professores titulares, comemorações,homenagens e
colação de grau, a qual será sempre realizada no recinto da Faculdade.
Art. 12 - As votações serão sempre abertas, salvo quanto à eleição de qualquer natureza,
respeitadas as normas vigentes no Estatuto e no Regimento Geral da USP

Ad.13 A ordem dos trabalhos será a seguinte
discussão e aprovação da ata da sessão anteriorl
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11

expedientes

111
- ordem do dia

$ 1' - No expediente far-se-ão as comunicações de caráter geral, podendo cada
membro usar da palavra uma única vez.

$ 2' - A ordem do dia obedeceráà pauta previamentedistribuída,salvo inversão
autorizada.
$ 3' - Salvo no caso de relator de pareceres

ou Presidentes

de Comissões,

a

intervenção do membro terá tempo máximo de 5 minutos podendo ser prorrogado a
critério do Diretor.

$ 4' SÓ serão admitidos apartes com a anuência do orador
$ 5' - A pedido de membro do Colegiado, o Diretor poderá deferir pedido de vistas
por uma sessão.

Art. 14 - As decisões ou os pareceres da Congregação serão adotados por maioria simples.

exceto nos casos especificadosno Estatuto e no RegimentoGeral da USP, e neste
Regimento.

Parágrafo único - No caso de moções, sua inclusão na pauta, se não havida
previamente. deverá ser deliberada pela maioria dos presentes, sendo, em qualquer
hipótese, sua aprovação dependente de voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Congregação.

Capítulolll
DO CONSELHO TECNICO-ADMINISTRATIVO(CTA)

Seçãol
Da composição

Art. 15 - O CTA, presididopelo Diretor, compor-se-ápelo modo previsto no artigo 40 do
Regimento Geral da USP. dele participando, ainda, o representante discente do curso de
graduação.

Seçãoll
Das competências

Art. 16 - Ao CTA, além das atribuições conferidas pelo artigo 41 do Regimento Geral da
USP, compete:

1 - decidir sobre o comissionamento,remanejamentoou relotação de servidores
técnicos e administrativos, quando com essas alterações não concorde o Chefe do
Departamento interessados
11

decidir sobre as matérias que Ihe forem delegadas pela Congregação
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Seçãolll
Dostrabalhos
AÚ.17 Os trabalhos do CTA observarão o mesmo procedimento dos da Congregação
Capítulo IV

DA DIRETORIA
Art. 18 - O Diretor, escolhido na forma do disposto no artigo 46 do Estatuto da USP. terá as
competências enumeradas no artigo 42 do Regimento Geral da USP
Parágrafo único - Compete ainda ao Diretor

1 - convocar a eleição de representantes das diversas categorias docentes e de
servidores técnicos e administrativos, junto aos órgãos da administraçãol
11

autorizar a matrícula de estudante originário de convêniol

111- tomar, em caso de urgência, as medidas que se fizerem necessárias, ad
reÉerendum da Congregaçãol

IV - atribuir ao Vice-Diretor a Coordenação Acadêmica entre as Comissões
Estatutárias. os Departamentos e entre estes órgãos.
Capítulo V

DACOMISSAO DE GRADUAÇÃO(CG)

Seçãol
Da composição
Art. 19 - A CG é constituída por
nove membros do corpo docente e igual número de suplentes

11- dois alunos de graduação, sendo um do curso diurno e outro do curso noturno.
eleitos porseus pares.

Seçãoll
Das competências
Art. 20 - Competem à CG as atribuições que Ihe foram conferidas pelo artigo 48 do Estatuto
da USP e pelo artigo 2' da Resolução

CoG

n' 3741. de 26 de setembro

de 1990,

respeitados, no que couber, as competências e os critérios estabelecidos pelo Conselho de
Graduação.
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Capítulo VI

DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG)

Seçãol
Da composição
Art. 21 - A CPG é constituída por
1- nove membros do corpo docente. e igual número de suplentes, todos orientadores
plenos credenciados no programa de pós-graduação e vinculados à Faculdade de
Direito
11- dois alunos do curso de pós-graduação, eleitos por seus pares, com mandato de
um ano, sendo-lhes permitida uma recondução.

Seçãoll
Das competências
Art. 22 - À CPG, observada a orientação do Conselho Central de Pós-Graduação da USP
(CoPGr), cabe traçar as diretrizes e zelar pela execução dos programas de pós-graduação,
bem como coordenar as atividades didático-científicas pertinentes, no âmbito da Faculdade.
Capítulo Vll
DAS COMISSOES DE PESQUISA (CPq) E CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
l \# \# =Ã. l

Seçãol
Da composição
Art. 23 - A CPq e a CCEx são constituídas por
cinco membros do corpo docente e igual número de suplentesl

11- um representante discente, de graduação ou pós-graduação, eleito por seus
pares, com mandato de um ano, sendo-lhes permitida uma recondução.

Seçãoll
Das competências
Art. 24 - À CPq compete
1- coordenar e fomentar a pesquisa científica no âmbito da Faculdade, obedecida a
orientação geral estabelecida pelos Colegiados Superiores e pelo prometopedagógico
da Faculdades
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11- receber, organizar e divulgar informações sobre as pesquisas em andamento e
processar, quando cabível, o encaminhamento aos órgãos de fomentou
lll

supervisionar e avaliar periodicamente as atividades de pesquisa científica

Art. 25 - À CCEx compete

1- traçar diretrizes e regular as atividades de cultura e extensão universitária no
âmbito da Faculdade, obedecida a orientação geral estabelecida pelos Colegiados
Superiores e pelo prometopedagógico da Faculdades
11- coordenar e fomentar as atividades culturais e promover a extensão de serviços à
comunidades

111- supervisionar e avaliar periodicamente as atividades de cultura e extensão
universitária.

Capítulo Vlll
DAS DISPOSIÇOES COMUNS AS COMISSOES

Art. 26 - O prazo dos mandatos dos membros docentes das Comissões será de dois anos
para os membros da CPG e de três anos para os membros das demais. sendo-lhes
permitidas reconduções.

$ 1' - Anualmente proceder-se-á à renovação da fração correspondente de seus
membros cujos mandados tenham vencido.
$ 2' - Os membros docentes serão escolhidos pela Congregação, em eleição a ser
realizada em chapas.
$ 3' - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente será feita pela Congregação, na
forma prevista pelo Estatuto da USP
$ 4o - Os membros suplentes, que poderão ser convidados pelo Presidente da
respectiva Comissão a participar das reuniões, apenas votarão na ausência de
titulares, considerada, para efeito de substituição no caso concreto. a ordem de
suplência.

$ 5o - Será suspensa a qualidade de membro, pelo período de um ano, do membro
titular, ou do suplente oficialmente convocado ante prévio anúncio de ausência de
titular, que faltar, sem justificativa, a três ou mais reuniões ordinárias no ano.

AÚ.27 Ao Presidente de cada uma das Comissões compete
representar a Faculdade junto ao respectivo Conselho centrall
11- coordenar os trabalhos da Comissãol
111
- convocar e presidir as reuniões da Comissão, com direito a voto, além do voto de
qualidades
IV - requisitar às chefias dos Departamentos e dos órgãos técnicos e administrativos

da Faculdade as providências necessárias à execução das deliberações da
Comissão.
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Capítulo IX

DOS DEPARTAMENTOS

Ad.28 Os Departamentos da Faculdade de Direito são os seguintes
1- Departamento de Direito Civil (DCV)l

11- Departamento de Direito Comercial (DCO)l
111
- Departamento de Direito do Estado (DES)l

lv Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social (DTB)l
V Departamento de Direito Económico, Financeiro e Tributário (DEF)l
VI

Departamento de Direito Internacional e Comparado (DIN)l

Vll

Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia (DPM)l

Vlll Departamento de Direito Processual (DPC)l
lx Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito (DFD)
AÚ.29 São órgãos de direção dos Departamentos
o Conselho do Departamentos
11

a Chefia do Departamento

AN.30 O Conselho de cada Departamentoé constituído por
1- todos os seus professores titularesl

11- metade dos seus professores associados, assegurado um mínimo de quatro
quando houvera

111- um quarto dos seus professores doutores, assegurado um mínimo de três.
quando houvera

IV - representantes discentes, em número equivalente a um décimo do número de
membros docentes do Conselho, assegurada a representação mínima de dois alunos
de graduação,sendo um do curso diurno e outro do curso noturno,e um aluno de
pós-graduação.

Parágrafo único - A proporcionalidade na composição do Conselho, o modo de
escolha e a duração do mandato dos membros regem-se pelo disposto nos $$ 2o a
8'do artigo54 do Estatutoda USP

Art. 31 - A eleição do Chefe do Departamento,sua substituição,a vacânciada função e a
duração do mandato observarão ao disposto no artigo 55 do Estatuto da USP

Art. 32 - Ao Conselhodo Departamento,além das atribuiçõesconferidaspelo artigo 52 do
Estatuto da USP e pelo artigo 45 do Regimento Geral da USP, compete:
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1 - propor à Congregação o programa para a prova de erudição do concurso de
Professor Titular, ressalvada a hipótese prevista no art. 7', inc. Vll
11- deliberar, nos limites de suas atribuições. sobre outras matérias que Ihe sejam
submetidas pelo Chefe do Departamento.
Art. 33 - O Conselho do Departamento reunir-se-á sempre que convocado pelo Chefe ou
por um terço dos seus membros, registrando-se as presenças.

Art. 34 - Ao Chefe do Departamento,além das atribuiçõesconferidaspelo artigo 46 do
Regimento Geral da USP. compete:

1 - exercer, em caso de urgência e ad referendum do Conselho do Departamento.
quaisquer das atribuições a ele conferidasl

11- designar relatores, se for o caso, para matériasque devam ser submetidasao
Conselho do Departamentos
111- executar outras atividades
Departamento.

que Ihe sejam atribuídas pelo Conselho

do

Capítulo X

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 35 - As normas aprovadas pela Congregação e pelas Comissões mencionadas neste
Título serão veiculadas mediante deliberação.
Parágrafo único - As deliberações serão comunicadas à Diretoria e às Chefias de
Departamento e publicadas em página eletrõnica da Faculdade.

Título lll
DAATIVIDADE DOCENTE

Capítulol
DOSCONCURSOS

Seçãol
Dos concursos para o cargo de professor doutor
AN.36 O concurso para professor doutor constará de
julgamento do memorial com prova pública de arguição

peso 3

11-prova didática - peso 31
111-prova escrita -- peso 31 e

IV - prova pública oral de arguição do projeto de pesquisa ou do projeto acadêmico, a
critério do Departamento - peso l .
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$ 1' - As inscrições para o concurso serão abertas pelo prazo de trinta dias

$ 2' - O edital deverá prever que, havendo candidata regularmente inscrita, que
comprove sua condição de gestante, esta terá direito a requerer, até a data de início
das provas, a suspensão do concurso por até seis meses após o parto, admitindo-se
uma unica prorrogação por concurso.
Art. 37 - As provas do concurso para professor doutor serão realizadasem duas fases
1- prova escrita eliminatórias

11- julgamento do memorial com prova pública de arguição, prova didática e prova
pública oral de arguição do projeto de pesquisa ou do prometoacadêmico.

$ 1' - As provasserãorealizadasde acordocom o dispostonos artigos 136, 137, 139
e 140 do RegimentoGeral da USP e neste Regimento,ficando asseguradoaos
candidatos o uso de computadores, a serem fornecidos pela Faculdade, que
contenham apenas programa de editor de texto para fins de redação da prova
escrita

$ 2' - Será considerado eliminado do concurso o candidato que obtiver, na prova
escrita, nota menor do que sete, da maioria dos membros da Comissão Julgadora.
$ 3' - A Comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as notas recebidas
pelos candidatos na prova escrita eliminatória.
$ 4o - Comporão a média final de cada candidato habilitado à segunda fase as notas

das provas de ambas etapas, na forma dos artigos 140, 142 e 143 do Regimento
Geral da USP

$ 5o - O memorialterá a forma de breve narrativa da trajetória acadêmicado
candidato, com destaque para as cinco produções que julgar mais relevantes,
acompanhado de elementos integrantes de seu currículo, apresentados

esquematicamentecomo itens, conforme a subdivisão temática constante dos
incisos do parágrafo I' do artigo 136 do Regimento Geral da USP, competindo à
banca examinadora avaliar o atendimento ao presente dispositivo.

$ 6' - Para a arguiçãode memorial, além dos critérios indicadosno artigo 136 do
Regimento Geral da USP. não deverão ser consideradas em desfavor do candidato
eventuais licenças maternidade e paternidade e por motivo de saúde gozadas na
carreira, conforme documentação comprobatória.

$ 7o - Para a prova didática o candidato poderá usar o material didático que julgar
necessário e ter em mãos e consultar notas resumidas ou esquemas de aula,
devidamente conferidos pela banca examinadora, sendo vedada a leitura de texto
integral, salvo de citações, sob pena de redução da avaliação do conteúdo da aula.
$ 8' - O candidato não poderá assistir às provas didáticas dos concorrentes.
permitindo-se a realização de gravação para posterior conferência.
$ 9' - Na arguição do projeto de pesquisa, a ser entregue no ato da inscrição,
deverão serconsiderados:
a consistência

científica

e a clareza

do prometo
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seu enquadramentoàs áreas de atuação do Departamento,indicadas no
programa do concursos

111
- a sua originalidade e viabilidade à luz da infraestrutura existente na unidades
IV - o domínio do candidato em relação às questões propostas.
$ 10 - Na arguição do projeto acadêmico, a ser entregue no ato da inscrição. deverão
serconsiderados:
1 - a adequação dos objetivos que se pretende alcançar e às metas e etapas
previstas para que eles sejam alcançadosl

11- o planejamentoe a articulaçãodas atividadespara cumprimentodas metas,que
deverá compreender: ensino de graduação e ensino de pós-graduação, pesquisa,
cultura e extensão. nacionalização e internacionalização, orientação e gestão
universitárias
111
- o seu enquadramento às áreas de atuação do departamento, indicadas no editall
IV - a sua originalidade e viabilidade à luz da infraestrutura existente na unidades
V o domínio do candidato em relação às questões propostas

$ 1l - Na arguição dos projetos de pesquisa ou acadêmicos, cada membro da
comissão julgadora poderá formular questões oralmente, pelo prazo máximo de
quinze minutos, com igual tempo para a resposta.

Seçãoll
Dos concursos para o cargo de professor titular

Ad.38 O concurso para Professor Titular constará de
1- prova pública de arguição - peso 41
11- prova pública oralde erudição

peso 31

111
- julgamento dos títulos - peso 3

$ 1' - A prova de arguição versará sobre tese original, apresentada pelo candidato
em dez exemplares.
$ 2' - O edital deverá prever que, havendo candidata regularmente inscrita, que
comprove sua condição de gestante, esta terá direito a requerer, até a data de início
das provas, a suspensão do concurso por até seis meses após o parto, admitindo-se
uma unlca prorrogação por concurso.

Art. 39 - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos
do candidato como resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades.
compreendendo:
produção científica. literária, filosófica e artísticas
11- atividade didática universitáríal
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111- atividades profissionais, ou outras, desde que expressamente o edital do
concurso acolha esse critérios

lv

atividade de formação e orientação de discípulos

V atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidades
VI - diplomas e dignidades universitárias
Parágrafo único - Para a arguição de memorial, aplica-se o disposto no S 6' do artigo
37 deste Regimento quanto aos critérios do artigo 174 do Regimento Geral da USP

Art. 40 - Para a prova de erudição, o candidato poderá usar o material didático que julgar
necessário e ter em mãos e consultar notas resumidas ou esquemas de aula, devidamente
conferidos pela banca examinadora.sendo vedada a leitura de texto integral, salvo de
citações, sob pena de redução da avaliação do conteúdo da aula.

Seçãolll
Dos concursos para a livre-docência
Art. 41 - As inscrições para o concurso à livre-docência serão abertas anualmente, uma só
vez
$ 1' - As inscrições para o concurso terão o prazo de trinta dias
$ 2' - Do programa do concurso, publicado em edital, constará lista de quinze pontos
elaborada pelo Departamento e aprovada pela Congregação.
Art. 42 - Poderão inscrever-se os candidatos que satisfizerem a exigência prevista no artigo
83 do Estatuto da USP

AÚ.43 Atribuir-se-ão às provas os seguintes pesos
l-prova

escrita - peso 21

11- julgamento do memorial com prova pública de arguição -- peso 21
111-avaliação didática -- peso 31
IV - defesa de tese - peso 3

$ 1' - A avaliação didática. que avaliará o desempenho didático do candidato será
pública. sendo constituída de uma aula, em nível de pós-graduação.

$ 2' - A avaliação didática será realizada nos termos do artigo 156. tal como
autorizado pelo artigo 173, ambos do Regimento Geral da USP e obedecerá ainda às
seguintes normas:
1- se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de no máximo
três, por período, e seis por dia, observada a ordem de inscrição, para fins de sorteio
e realização

da provam
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11- o candidato poderá usar o material didático que julgar necessário. podendo ter em
mãos e consultar notas resumidas ou esquemas de aula. devidamente conferidos
pela banca examinadora, sendo vedada a leitura de texto integral, salvo de citações,
sob pena de redução da avaliação do conteúdo da aulas

111
- as notas da prova didáticaserão atribuídasapós o términoda provade todos os
candidatosl

IV - cada membro da comissão julgadora poderá formular questões sobre a aula
ministrada, pelo prazo máximo de 15 minutos, com igual tempo para a resposta.

$ 3' - Para a arguiçãode memorial,além dos critérios indicadosno artigo 171, $1',
do Regimento Geral da USP, não deverão ser consideradas em desfavor do
candidato eventuais licenças maternidade e paternidade e por motivo de saúde
gozadas na carreira, conforme documentação comprobatória.

$ 4' - Será asseguradoaos candidatoso direito ao uso de computadores,a serem
fornecidos pela Faculdade,que contenham apenas programa de editor de texto para
fins de redação da prova escrita.
Capítulo ll

DA APLICAÇÃO DA TITULAÇAO EM ATIVIDADES DOCENTES

Art. 44 - Para a distribuiçãode aulas e tarefas aos docentesnos Departamentosserá
adotado critério objetivo a ser definido em regulamento geral aprovado pela Congregação, a
qual deverá considerar, sucessivamente, os seguintes critérios:
a mais alta categoria docentes
11

o maior tempo de serviço docente na USP

Art. 45 - Respeitadas as preferências acima previstas, a divisão da carga horária deverá ser
equitativa entre os docentes vinculados à Faculdade e em cada Departamento. sendo
observadoo limite mínimo de carga de aulas previsto no artigo 52 do Estatuto do Docente,
baixado pela Resolução USP n' 7271/2016.
$ 1' - No caso de compartilhamento da responsabilidade de disciplinas por mais de
um docente, o número de horas a ser computado para a finalidade do capuzdeste
artigo será dividido igualmente entre todos. salvo que os responsáveis indiquem
diverso critério de divisão.

$ 2' - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso todos os docentes
responsáveis pela disciplina estejam em regra presentes a todas as aulas do curso.
Art. 46 - As comissões julgadoras de concursos serão compostas pelos docentes com maior

titulação, vinculados a cada Departamento, com preferência aos docentes da área

específica
objetodo concurso.No caso dos docentescom a mesmatitulação,e
pertencentes à mesma área específica. as preferências serão atribuídas considerando-sea
antiguidade na carreira docente na USP
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$ 1' - A existência de áreas específicas em cada Departamento. para fins deste
artigo, será caracterizada pela opção tomada pelo Departamento no tocante à
divisão em áreas do último concurso de livre-docência que houver realizado.
$ 2' - As comissões julgadoras de concursos serão compostas buscando sempre que
possível na indicação dos nomes a diversidade de gênero e racial.

TítulolV
DO ENSINO

Capítulol
DAGRADUAÇAO
Art. 47 - O ensino de graduação será ministrado em conformidade com as disposições do
Estatuto e do Regimento Geral da USP, observadas. nas matérias das respectivas
competências,as resoluçõesdo Conselhode Graduação,da Congregaçãoe da Comissão
de Graduação.
Capítulo ll

DAPOS-GRADUAÇÃO
Art. 48 - O programa de Pós-Graduação será regido pelas disposições constantes do
Estatuto e do Regimento Geral da USP e do Regulamento do Programa, elaborado pela
Comissão de Pós-Graduação e aprovado pela Congregação e pelo Conselho de PósGraduação.

Título V
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 49 - Os mandatos dos representantes docentes, servidores técnicos e administrativos e
discentes em curso na data de início da vigência deste Regimento permanecem incólumes
até o término dos mesmos, devendo ser sucedidos por representantes eleitos já sob as
regras deste Regimento.
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