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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 11h, por meio do 
Google Meet, devido à impossibilidade de reunião presencial em virtude da 
pandemia de COVID-19, reuniram-se os membros do Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFMG, os Professores Doutores Thomas da Rosa de 
Bustamante (Coordenador), Frederico Gomes de Almeida Horta, Leonardo Netto 
Parentoni, Fabiana de Menezes Soares, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, Maria 
Rosária Barbato, bem como o representante discentes Lucio Domingues de 
Medeiros. Justificaram ausência: Professor Fabrício Bertini Pasquot Polido, 
Professor Lucas Carlos Lima, Professor Fernando Galvão, Professora Renata Maia, 
Professor Marcelo Cattoni e o representante discente Henrique José. I – 
EXPEDIENTE. 1 Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 25/02/2021.  
Aprovado com abstenção dos ausentes. II – APROVAÇÕES DA COORDENAÇÃO 
AD REFERENDUM DO COLEGIADO. 2.1 Pedido de Aprovação de Grupo de 
Pesquisa. Requerente: Professora Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau. 
Nome do Grupo de Pesquisa: DIREITO E PROCESSO COLETIVO: ANÁLISE 
SISTÊMICA E ESTRUTURAL. Aprovado pelo Colegiado. 2.2 Pedido de Aprovação 
de Evento Acadêmico. Requerente: Professora Tereza Cristina Sorice Baracho 
Thibau. Evento: III Colóquio de Direito e Processo Coletivo da FDUFMG. 
Aprovado pelo Colegiado. 2.3 Pedido de Aprovação de Evento Acadêmico. 
Requerente: Professora Tereza Cristina Sorice baracho Thibau. Evento: 
Minicurso de processo coletivo estrutural: uma análise comparada. Aprovado 
pelo Colegiado. 2.4 Pedido de Aprovação de Evento Acadêmico. Requerente: 
Professor Valter de Souza Lobato. Evento: Aula-Palestra “Teoria dos 
Precedentes”. Aprovado pelo Colegiado. 2.5 Bancas de Qualificação. Aprovado 
pelo Colegiado. 2.6 Pedido de Coorientação. Requerente: Cecilia Lopes Pereira 
Orientador: Professor Brunello Stancioli. Coorientador Pretendido: Professor 
Fabrício Polido. Aprovado pelo Colegiado. III – PAUTA DELIBERATIVA. 3.1 Edital 
de Fomento – Análise dos orçamentos das Editoras – Tomada de Preço. Trata-
se de orçamento para publicação de vinte e sete ebooks do PPGD, conforme o 
Edital de Fomento 2021. O valor será pago com recursos CAPES-PROEX. O 
Professor Leonardo Parentoni se absteve de votar, tendo em vista que ele indicou 
Editoras para a tomada de preços do PPGD. A Professora Maria Rosario também se 
absteve de votar, pois também indicou Editoras para a tomada de preço. Os 
Professores notaram que a Editora Expert possui um bom trabalho de divulgação e 
de rede de distribuição de livros, ademais, apresentou o menor valor da proposta. 
Os membros do Colegiado também analisaram o prazo para entrega dos livros. Em 
votação, o Colegiado escolheu a Editora Expert, com abstenção dos Professores 
Leonardo Netto Parentoni e Maria Rosaria Barbato. Abaixo, o resumo das propostas. 

Editora Valor da proposta 

Expert Editora Digital  R$980,00. cada Ebook 

Editora Fi Org R$27.000, 00 (valor total) 

RTM R$26.730,00 (valor total) 

Arraes R$ 86.613,30 (valor total) 
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Lumen Juris  R$ 50.000,00 (valor total) 

3.2 Pedido de Vinculação como Professora Voluntária no Corpo Permanente do 
PPGD. Requerente: Professora Misabel de Abreu Machado Derzi. Parecerista: 
Professora Adriana Campos Silva. Aprovado pelo Colegiado. 3.3 Pedido de 
Aprovação de Proposta de Residência Pós-doutoral. Requerente: Marcos 
Machado. Supervisor pretendido: Professor David Francisco Lopes Gomes. 
Parecerista: Professor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. O Professor 
Thomas leu para o Colegiado o pedido e o parecer. Em votação, aprovado pelo 
Colegiado, nos termos do parecer. 3.4 Pedido de Aprovação de Proposta de 
Residência Pós-Doutoral. Requerente: Fernando Nogueira Martins. Supervisor 
Pretendido: Professor Andityas Soares de Moura Costa Matos. Parecerista: 
Professor Ricardo Henrique Carvalho Salgado. Aprovado pelo Colegiado. 3.5 
Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa. Requerente: Danuza Aparecida de 
Paiva. Orientadora: Professora Cristiana Fortini. Prazo Solicitado: 01 ano. A 
Professora Fabiana de Menezes aprova a prorrogação por 01 ano, tendo em vista 
que um dos motivos é gravidez. Professor Thomas ressaltou que a aluna não pede 
prorrogação de bolsa, mas tão somente de defesa. Conforme o pedido, a discente 
relata problemas de saúde na gravidez. O Professor Parentoni expõe que não 
aprova a prorrogação por 01 ano, diferenciando a licença maternidade por licença de 
motivos de saúde. O Professor Parentoni aprova a prorrogação por 6 meses. O 
Professor Parentoni ressaltou que o Colegiado sempre, nesses casos de saúde, 
aprova a prorrogação por 6 meses. Lucio de Medeiros indagou se os pedidos 
anteriores, aprovados pelo Colegiado, foram para 6 meses de prorrogação ou 1 ano. 
Professor Frederico relata que o professor Parentoni tem razão em aprovar apenas 
6 meses, vez que o Colegiado deve avaliar a situação atual da discente, sem se 
antecipar a fatos que podem ocorrer nos outros 6 meses. Professor Thomas leu o 
regulamento e explicou que o Regulamento não veda prorrogação para além de 6 
meses. Professor Frederico defende prorrogar por 6 meses e solicitar, após os 6 
meses, a certidão de nascimento da criança, para nova prorrogação automática. Em 
votação o Colegiado aprova a prorrogação por 6 meses, condicionado a mais 6 
meses de prorrogação à apresentação da certidão de nascimento. Portanto, 
prorrogado por igual período automaticamente mediante apresentação da certidão 
de nascimento. 3.6 Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa. Requerente: 
Talita Vargas Lembrança. Orientador: Professor Onofre Alves Batista Junior. 
Professor Thomas leu o pedido, o qual está fundamentado em questões médicas. 
Em votação, aprovado pelo Colegiado a prorrogação por 6 meses. 3.7 Pedido de 
Complementação de Bolsa GIZ. Requerente: Caroline Maciel. Orientadora: 
Professora Fabiana de Menezes Soares. Professor Thomas informou que não 
aprovou o pedido de complementação da bolsa ad referendum porque em ocasião 
anterior o Colegiado do PPGD entendeu que a complementação de Bolsas para o 
fim de participação de discente bolsista no “Programa de Incentivo à Formação 
Docente (PFID)”, apesar de não estar vedada pela Portaria Conjunta CAPES/CNPq 
n 01/2010, só é admissível se constar expressamente no Edital do Processo Seletivo 
(interno ao PPGD) para Bolsas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Explicou que o 
PPGD sempre entendeu que o PGD pode estabelecer, desde que em normas 
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gerais, parâmetros mais restritos do que os estabelecidos pela CAPES para limitar 
as complementações de bolsas de pós-graduação stricto sensu. No caso específico 
da requerente, a controvérsia gira em torno da interpretação dos termos do Edital de 
Bolsas (interno ao PPGD) ao qual se submeteu a requerente. De acordo com o 
Edital n. 001/2018, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, “será 
permitida a acumulação da bolsa concedida por este Edital com a complementação 
de bolsas do Programa de Incentivo à Formação Docente (PFID), no âmbito do 
Curso de Ciências do Estado” (item 4.2). Por causa da menção explícita ao curso de 
Ciências do Estado, este Colegiado entendera, em ocasiões anteriores, que estaria 
vedada a acumulação da bolsa com a complementação de qualquer outro Programa 
de Incentivo à Formação Docente (PFID) promovido pela UFMG em outros cursos 
ou Programas que não o curso de Ciências do Estado. Relatou ainda que embora os 
membros do Colegiado, nessas ocasiões, tivessem lamentado essa decisão, eles 
entenderam que essa complementação de bolsas somente poderia ser 
implementada para outros cursos se estivesse expressamente enunciada no Edital. 
Tanto é assim que, para corrigir esse problema, no Edital de Bolsas n. 01/2020 e em 
editais subsequentes, a redação da chamada de bolsas foi modificada para ampliar 
o escopo da permissão, passando a ter o seguinte teor: “será permitida a 
acumulação da bolsa concedida por este Edital com a complementação de bolsas 
do Programa de Incentivo à Formação Docente (PIFD), no âmbito da UFMG” (item 
5). A requerente insiste que essa diferença de tratamento entre os alunos bolsistas 
ingressantes no ano de 2018 e nos anos seguintes é injusta e carece de 
plausibilidade. Segundo o argumento, o entendimento do Colegiado deveria ser 
revisto por pelo menos duas razões: 1) PIFD é um programa único, com 
regulamentação única, sendo todas as complementações de bolsas nele previstas 
sujeitas às mesmas normas, objetivos e requisitos de implementação; 2) o próprio 
PPGD reconheceu a falta de razoabilidade da interpretação que autoriza a 
complementação da bolsa CAPES ou CNPq com o PIFD/UFMG, ao  modificar o seu 
Edital no ano subsequente para permitir que qualquer dos múltiplos programas 
existentes no âmbito da UFMG possa vir a ser contemplado; 3) viola o princípio da 
igualdade qualquer norma que permita a complementação de bolsa em uma área do 
conhecimento ou em um curso da UFMG mas não em outra área análoga ou outro 
Programa semelhante; 4) viola também o princípio da igualdade qualquer norma 
interna do PPGD/UFMG que permita que alguns de seus alunos (ingressantes no 
ano de 2020 em diante) possam beneficiar-se do PIFD/UFMG, enquanto alunos de 
anos anteriores, como foi o caso da requerente, sejam proibidos de realizar a 
mesma atividade. O professor Thomas Bustamante manifestou-se no sentido da 
razoabilidade da pretensão da requerente, dizendo que ele sempre entendeu que o 
Edital não excluiria a complementação com a bolsa do GIZ, por ser uma situação 
indiferenciável das atividades previstas expressamente no Edital. Sustentou que 
seria equivocado do ponto de vista da lógica sustentar que a menção explícita a uma 
permissão implicaria, a contrario sensu, uma proibição de casos não explicitamente 
mencionados, a não que se supusesse uma norma geral de proibição. Relatou, 
todavia, que sempre respeitou e obedeceu à opinião da maioria. O professor 
Leonardo Parentoni, nesse momento, lembrou dos estudos sobre o argumento a 
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contrario do Professor Thomas Bustamante em sua tese de doutorado e citou esse 
trabalho com aprovação. Mas informou que ainda assim defende manter a 
interpretação que já vinha sendo adotada pelo Colegiado em casos anteriores, 
versando sobre o mesmo tema, pois o teor do Edital que regulou as bolsas no caso 
concreto é rigorosamente o mesmo que já havia sido analisado nos casos 
anteriores, sendo expresso ao citar apenas uma situação na qual a complementação 
de bolsa seria admitida, sendo que tal situação é diferente da que se apresenta no 
caso concreto. Portanto, alinha-se aos precedentes já consolidados do Colegiado. 
Alertou, ainda, para os riscos de a nova interpretação que se pretende dar ao edital 
ocasionar a devolução de valores ao erário, à conta de quem a aprovar, caso a 
interpretação de órgãos externos de contas divirja do novo entendimento sustentado 
pela Professora Fabiana Menezes. Portanto, vota pelo indeferimento do pedido, com 
pesar, visto que reconhece a dedicação e mérito acadêmico da aluna envolvida. 
Sustentou que só poderia concordar com a pretensão da requerente se não 
houvesse qualquer dúvida sobre a correção de sua interpretação, o que, a seu ver, 
não é o caso, pois se trata de questão controversa, tanto que vem sendo até aqui 
interpretada de maneira diversa pelo Colegiado. O Professor relatou, ainda, que 
lamenta a redação restritiva do Edital anterior e informa que o PPGD já ampliou as 
possibilidades de complementação de bolsas, e que essa foi a maneira correta de 
corrigir a distorção gerada pelo edital do ano de 2018. A Professora Fabiana, no 
entanto, sustenta que esse é o caso. Ela alega que o Edital em tela desrespeita 
normas gerais da UFMG, pois as normas gerais não vedam a complementação 
requerida. A Professora Fabiana ressaltou, também, que a própria CAPES permite a 
complementação solicitada pela discente. O Professor Parentoni explicou que outros 
pedidos semelhantes foram indeferidos e que os novos Editais não mais apresentam 
a vedação de complementação com bolsas do GIZ. A Professora Fabiana defende 
que a natureza jurídica do PIFD realizado pelo GIZ não é de bolsa, mas sim de uma 
complementação de bolsa, um incentivo previso para alunos que já são bolsistas, 
com o fito de premiar o engajamento deles em um projeto reconhecido pela UFMG 
como dotado de uma importância especial. Após deliberação, o Professor Frederico 
Horta se manifesta no sentido de que vê plausibilidade na argumentação da aluna e 
da Professora Fabiana Menezes, mas sustenta que, diante do reiterado 
entendimento do Colegiado, não considera adequado rever o entendimento sem um 
consenso e uma deliberação mais detalhada, que é impossível realizar no âmbito 
desta reunião seja pelo quórum reduzido ou pelo adiantado da hora. A Professora 
Fabiana Menezes contra-argumenta nos seguintes termos: 1) do ponto de vista 
jurídico, inexiste a possibilidade de restrição, pois não poderia o PPGD/UFMG 
permitir a complementação de bolsa estabelecida pelo PIFD/UFMG para um curso 
ou Programa de Extensão sem permitir também para outros de igual importância, 
relevância científica e regime jurídico; 2) que o caráter da menção ao curso de 
Ciências do Estado, no Edital 001/2018, é meramente exemplificativo, e não 
taxativo; 3) que careceria de sentido interpretação diversa, pois embora os alunos 
que participam do PIFD no curso de Ciências do Estado e no GIZ/PROGRAD (que é 
um programa que oferece cursos de aperfeiçoamento no ensino inclusive para 
Professores  da UFMG) estejam realizando suas atividades em unidades distintas, o 
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conjunto de direitos e responsabilidades que eles assumem são rigorosamente 
idênticos; 4) que por isso a pretensão de reconhecer o direito à complementação de 
bolsas no Programa PIFD no âmbito do GIZ não se trata de extensão de permissão 
de complementação de bolsa por analogia, mas de mera aplicação da norma 
segundo a sua melhor interpretação; 5) que a tese de que este colegiado estaria 
sujeito a responsabilização de “devolução de valores ao erário” é esdrúxula e uma 
forma de intimidação, que não deve ser aceita porque esse é um PPG de Direito e, 
como juristas, temos o dever de repelir interpretações manifestamente equivocadas 
e contrárias a normas superiores das próprias agências de fomento e de outros 
órgãos da Administração Superior da UFMG; 6) que o Edital Interno do PPGD não 
tem nenhum poder para alterar a normativa em vigor da CAPES e do CNPq, a qual é 
fixada pelas agências, e sua única função é determinar o procedimento para escolha 
dos bolsistas do PPGD; 7) que qualquer edital de qualquer Programa dentro da 
UFMG que viole atos normativos de hierarquia superior que regulam atividades fins 
da instituição, notadamente suas políticas públicas em ensino, pesquisa e extensão, 
atenta contra a autonomia universitária, princípio constitucional dirigente da atividade 
normativa própria das universidades; 8) que em consulta à PROGRAD/UFMG, foi 
respondido, inclusive por escrito, via e-mail, que a PROGRAD/UFMG entende como 
perfeitamente legítima a complementação de bolsas, e que esta orientação deve 
prevalecer em função do princípio hierárquico; 9) que do ponto de vista pedagógico 
a interpretação adotada anteriormente pelo Colegiado do PPGD é insustentável e 
frustra os objetivos e metas de excelência, interdisciplinariedade, relação entre 
graduação e pós-graduação e inserção social do PPGD/UFMG; 10) que o processo 
de seleção para ingresso na equipe do GIZ/UFMG é rigoroso e que os alunos são 
selecionados segundo critérios de mérito, sendo os alunos oriundos da área do 
Direito subrepresentados nesse programa importante tanto para os seus currículos 
como para a sua formação, apenas por causa de uma interpretação equivocada 
deste Colegiado; 11) que inexiste precedente administrativo ou judicial de natureza 
vinculante para este Colegiado, e que a Lei 9784/1999, artigo 53, expressamente 
dispõe que “a administração deve anular os seus próprios atos, quando eivados de 
vício de legalidade, e pode revogá-los  por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos”. Desse modo, deveria ser considerada nula e 
carente de efeitos jurídicos próprios qualquer norma que permitisse a 
complementação de bolsa no PIFD em um tema ou Programa de Extensão, mas não 
em outro da mesma universidade; 12) que, ademais, o PIFD é um programa que coi 
concebido tendo em vista especificamente os bolsistas de pós-graduação, que 
constitui o seu principal público-alvo, tendo em vista a especial qualificação que eles 
dispõem para a atividade; 12) que o artigo 1 do Edital do PIFD, publicado pela Pró-
Reitoria de Graduação, expressamente prevê a elegibilidade de qualquer aluno 
bolsista da UFMG (ver: https://www.ufmg.br/giz/wp-content/uploads/EDITAL-GIZ-
PROGRAD-No-002-2019-Selec%CC%A7a%CC%83o-PIFD-e-Voluntario-Mestrado-
e-Doutorado.pdf); 13) que, portanto, não é necessário declarar a nulidade de 
nenhuma disposição normativa, mas tão somente interpretá-la corretamente, e que 
em uma Faculdade de Direito temos a responsabilidade de fazer cumprir o direito. 
Diante do desacordo, que persistiu após os docentes expressarem os seus pontos 
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de vista, o Coordenador colocou em votação a questão. Por maioria de quatro votos 
a três, prevaleceu o entendimento da Professora Fabiana de Menezes, pelo 
deferimento da complementação, com votos vencidos dos Professores Frederico 
Horta, Fabiano Lara e Leonardo Parentoni, que votaram pelo indeferimento do 
pedido. O Professor Leonardo Parentoni solicitou que constasse da ata que ele não 
se responsabiliza por eventual tomada de contas que porventura considere o 
pagamento indevido. O Professor Thomas Bustamante, após a reunião, ao revisar 
esta Ata, adicionou a seguinte manifestação: considerou inapropriada e intimidatória 
a menção a órgãos de controle, na medida em que todos os atos do PPGD são 
praticados em estrita legalidade e seguindo o melhor interesse público, a despeito 
de eventuais desacordos. 3.8 Pedido de Mudanças de Projetos Coletivos e 
Pedido de Inclusão de Professora Visitante – Professora Tímea Drinóczi. 
Requerente: Professor Emilio Peluso Neder Meyer. Aprovado pelo Colegiado. 3.9 
Pedido de Cotutela na l’Università degli Studi di Firenze (UNIFI). Requerente: 
Thaís Fernanda Sêco. Orientador: Professor Giordano Bruno Soares Roberto.  
O Professor Ricardo Sontag, presente na reunião, relatou que é o Coordenador, 
junto à DRI, das cotutelas realizadas na UNIFI. Relatou que está ciente do pedido e 
se mostra de acordo. Em votação, aprovado pelo Colegiado. 3.10 Pedido de 
Coorientação. Requerente: Elisa Tamantini. Orientadora: Professora Renata 
Christiana Vieira Maia. Coorientador Pretendido: Professor Fernando Gonzaga 
Jayme. Aprovado pelo Colegiado. 3.11 Pedido de Coorientação. Requerente: 
Leonardo Custódio da Silva Junior. Orientadora: Professora Camila Nicácio. 
Coorientador: Professor Aderval Costa Filho (PPG-Antropologia/UFMG). 
Aprovado pelo Colegiado. 3.12 Pedido de trancamento total de matrícula 2020/2. 
Requerente: Wanessa Rodarte. Orientador: Professor Pedro Nicoli. Retirado de 
pauta, devido ao tempo transcorrido de reunião. 3.13 Pedido de matrícula em 
Seminários Metodológicos de linha diferente da qual o discente está vinculado. 
Requerente: Luiz Felipe Teixeira. Orientador: Professor Renato Cesar Cardoso. 
Coorientador: Professor Leandro Novais. Retirado de pauta, devido ao tempo 
transcorrido de reunião. 3.14 Pedido de matrícula em Seminários Metodológicos 
de linha diferente da qual o discente está vinculado. Requerente: Regina 
Juncal. Retirado de pauta, devido ao tempo transcorrido de reunião. 3.15. Pedido 
para utilizar o logotipo do PPGD em correspondências para outros cursos de 
pós. Requerente: Professor Renato Cardoso. Aprovado pelo Colegiado o uso em 
correspondências institucionais relacionadas ao PPGD. 3.16 Pedido de Aprovação 
de Projeto DAJ – Edital Proex. Requerente: Professora Renata Christiana Vieira 
Maia. Aprovado pelo Colegiado. Nada mais havendo a constar, eu, Priscila Campos 
Silva, Servidora Pública Federal lotada na Secretaria do PPGD/UFMG, lavro a 
presente Ata que será assinada pelos Membros presentes. 

 
Belo Horizonte, 12 de março de 2021. 

 
 
 
Professor Doutor Thomas da Rosa de Bustamante 
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Professor Doutor Frederico Gomes de Almeida Horta 
 
 
 
Professor Doutor Leonardo Netto Parentoni 
 
 
 
Professora Doutora Fabiana de Menezes Soares 
 
 
 
Professor Doutor Fabiano Teodoro de Rezende Lara 
 
 
 
Professora Doutora Maria Rosária Barbato 
 
 
 
Representante Discente: 
 
 
 
Lucio Domingos de Medeiros 
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