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Caros (as),

é com muito prazer que apresentamos a

Edição Especial da Revista de Direito,

comemorativa dos 60 anos da Faculdade de

Direito da Universidade Presbiteriana

M a c k e n z i e . Com esta p u b l i c a ç ã o

pretendemos mostrar as evoluções que

ocorreram em nossa instituição desde 1955

até os dias atuais.

Inicialmente prestamos uma homenagem

ao patrono de nossa Universidade, John

Theron Mackenzie além, claro, do casal

Chamberlain. Discorremos sobre a história

da p r ime i ra t u r m a de f o rmandos

apresentando também a ABAMACK -

Associação dos Bacharéis da Universidade

P r e s b i t e r i a n a M a c k e n z i e . P a r a

complementar esse ciclo de memórias,

temos a palavra de alunos das últimas

turmas de formandos para demonstrar

como a Faculdade evoluiu durante esses

anos.

Com o a u x í l i o de um i l u s t r e e

comprometido corpo diretivo e docente,

p r e s t a m o s nossa homenagem aos

Coordenadores e a alguns ícones do Direito

Nacional que são Mackenzistas por

formação e de coração. Também contamos

a história do mais antigo colaborador da

Faculdade.

Além disso, explicamos os Cursos de Direito

do Rio de Janeiro e de Campinas, que nos

orgulham em outro Estado e no interior de

São Paulo.

Como diretor da Faculdade de Direito, tomo

a liberdade de expressar minha felicidade

com esta publicação. Enfim, temos uma

grande história e um desafio enorme para

honrá-la cada vez mais. Ensino, pesquisa e

extensão de qualidade e excelência nos

tratos académicos e pessoais são os nossos

desafios permanentes.

Prof.Dr. José Francisco Siqueira Neto



História John Mackenzie

Q.

Atualidade Victor Henrique Grampa
e Lygia Albino Marotta

Coordenação Faculdade de Direito

Mackenzistas de formação

Memória Revivendo 1955
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Ponto de Vista
Prof. Carlos Augusto de Assis
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Mackenzistas de coração
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Gente que faz Mackenzie

a.

Rio de Janeiro e Campinas
Poema Janelas da Maria Antônia



O casal Chamberlain, John
Mackenzie e o começo de tudo

O que poderia unir um casal de missionários

presbiterianos e um advogado e fazer parte da

história brasileira há 143 anos? A resposta é

simples. Sonhos comuns, vanguardismo, amor

à educação e à transformação social. Estes são

os ingredientes que traduzem o surgimento da

Instituição Mackenzie em nosso país.

O marco fundante da história do Mackenzie é a

chegada e insta lação dos missionár ios

presbiterianos George e Mary Ann Annesley

Chamberlain na cidade de São Paulo. Foram

elesofundamento,a base de tudo.

Para entender _

• l h o r /
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retroceder pá -.

história, pois em
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no Brasil o Rev.

Ashbel Green

S i m o n t o n ,

m i s s i o n á r i o

\o
n a s c i d o n a

Pensilvânia, que

descend ia de

rica família de peregrinos. Seu pai era um

notável médico cirurgião e deputado do

Congresso dos Estados Unidos.
Um ano depois, após ter iniciado a pregação

presbiteriana por São Paulo, Simonton se uniu a

outros missionários, incluindo seu cunhado,

Blackford, que iniciaria, em 1863, um trabalho

utilizando-se do salão da biblioteca dos

funcionários da Estrada de Ferro "São Paulo

Railway" localizada no centro de São Paulo e

que corresponde nos dias atuais à rua Florêncio

de Abreu. No ano de 1864 as atividades foram

transferidas para o sobrado da rua Libero

Badaró. Foi neste local que a célula mater do

Mackenzie começou a se desenvolver.
Havia por parte dos missionários presbiterianos

a intenção de desenvolver a educação no Brasil.

A partir disso, Simonton contatou George

Whitenil l Chamberlain, professor recém-

chegado dos Estados Unidos, que veio a São

Paulo para orientar a obra educacional da

igreja.
Toda ação feita no Brasil era informada a uma

Comissão sediada em Nova Iorque, EUA, a qual

c o m p e t i a

d e c i d i r a

viabilidade ou

n ã o d o

investimento. A

solicitação do

R e v .

C h a m b e r l a i n

para organizar

um colégio em

c a r á t e r

definitivo foi

a p r o v a d a .

E n q u a n t o

realizava suas

viagens missionárias pelo interior do Estado,

sua esposa, Sra. Chamberlain dedicava-se à

área pedagógica na residência do casal,

ministrando aulas a dois meninos e uma

menina, estabelecendo uma nova experiência

educacional focada em turmas mistas e sem os

castigos físicos adotados nas escolas naquele

tempo. Era outubro de 1870, data que entraria

para a história como o marco do nascimento de

uma e s c o l a com e n s i n o e dou t r i na

diferenciadas.

Casal Chamberlain



Um ano depois, 1871, a escola da Sra.

Chamberlaín mudou-se ficando situada na rua

Nova São José, atual rua Libero Badaró. A partir

de 1872 as aulas passaram a ser pagas

trimestralmenteconcedendo-se bolsas parciais

e integrais para os alunos carentes. O nome

adotado como Escola Americana foi uma

sugestão do jornalista José Carlos Rodrigues. A

instituição recebia alunos tanto filhos de

escravos como defamílias tradicionais.
Em 1876, a Escola se mudou novamente para a

esquina das ruas Ipiranga e São João, com a

implantação de dois novos cursos: Escola

Normal e o curso superior de Filosofia com

vistas à formação e capacitação de professores.

No mesmo ano foi inaugurado um edifício cuja

parte superior fora

reservada para o

internato feminino e

o térreo para dois

escr i tór ios e três

salas deaula.
Três anos depois o

Rev. Chamberlain

instituição começou introduzir novas unidades

e cursos, como a Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras em 1946, a de Arquitetura, em

1947, e a de Ciências Económicas, em 1950.
Por meio de decreto assinado pelo presidente

Getúlio Vargas, em 1952, o Màckenzie é

reconhecido como uma Universidade. Neste

mesmo ano, Dr. Henrique Pegado assume a

primeira reitoria.

Faculdade de Direito: excelência há 60 anos
Na noite histórica de 11 de agosto de 1953

reunidos na que seria a primeira Congregação

da Faculdade de Direito da Universidade

Presbiteriana Màckenzie, nascia a terceira

escola de ciências

jurídicas de São Paulo.
As aulas só tiveram

início efetivamente

dois anos mais tarde,

e m 1 9 5 5 c o m

negociou a compra

da propriedade da

baronesa Antonina,

Dona Maria Antônia

da S i l v a Ramos ,

localizada no Bairro

de Higienópol is,

com 27,7 mil metros

quadrados.
Fo i n e s t e me io

tempo que John Màckenzie incentivou a obra

da Universidade fazendo a doação, por

testamento, no valor de 50.000 dólares para a

construção do edifício destinado à instalação

da Escola de Engenharia. Desta forma, tem

início o nome utilizado até hoje: Màckenzie.
Já como Faculdade localizada no novo prédio,

em 1896, o Màckenzie - como foi nomeado em

homenagem ao seu patrono - teve o primeiro

ano letivo do curso de Engenharia. Os diplomas

eram expedidos pela Universidade de Nova

Iorque e somente na década de 40 que a

M

K í-^J

John^Màckenzie

a u t o r i z a ç ã o d e

f u n c i o n a m e n t o

c o n c e d i d a pe lo

Decreto n.36.322.
Em seu primeiro ano

de existência, à frente

da direção estava o

Prof. Jorge Americano

e as d i s c i p l i n a s

cur r i cu la res eram

m i n i s t r a d a s p o r

juristas de notório saber a 212 alunos divididos

emduasturmas.
Começava nesse momento um grande Curso

de Direito, que deixaria marcas referenciais na

educação brasileira.
E assim, há 60 anos, acompanhando os passos,

princípios e metas da UPM, a Faculdade de

Direito prima pela formação integral do ser

humano, exercício pleno da cidadania e se

consolida no cenário nacional e internacional,

destacando-se pefa busca contínua da

excelência em ensino, pesquisa e extensão.



Revivendo 1955

Primeira turma de 1955
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Parte da história da Faculdade de Direito da
Un ive rs i dade P r e s b i t e r i a n a Mackenz ie ,
evidentemente, começou com a aula inaugural do
Prof. Jorge Americano ministrada à primeira turma
de 1955."A partir deste ano, tudo foi constituído pela
1a turma da Faculdade de Direito", explica William
Adib Dib, Presidente do Centro Académico em 1958
e um dos alunos da primeira turma.
Segundo Armando lazzetta, também aluno da
época, ser da primeira turma foi como um
" labora tó r io exper imenta l " para g randes
realizações, entre elas, a criação do CENTRO
ACADÉMICO JOÃO MENDES JÚNIOR, sendo
representado pelo presidente Flávio José Farace e,
nos anos seguintes, por George Nogueira (1956),
José Rodrigues (1957), William Adib Dib (1958) e,em
1959, por Renato de Almeida Júnior.
O Cent ro A c a d é m i c o t ambém c r iou um
departamento jurídico chefiado pelo advogado Raif
Kurban e três partidos políticos: o PAR, Partido
Académico Realizador; o PAD, Partido Académico
Democrático e o PLA, Partido Académico Libertador,
além dos bailes dos Calouros e da Balança. A
Academia de Letras da Universidade Mackenzie

também foi uma realização da época. Lançada pelo
poeta Menottí Del Picchia e sob a Presidência de
Francisco Palma Ribeiro iniciou suas atividades com
a palestra: "São Paulo e a Renovação Cultural do
Brasil".
Outro feito foi a praça em frente à Faculdade de

Direito que homenageia João Mendes Júnior,

patrono do Centro Académico. A responsável por

descerrar a placa comemorativa foi a filha do

homenageado, Ana Rita Mendes de Almeida.
Daquele tempo muitas histórias ficaram para ser
contadas. Alguns dos ex-a lunos, incluindo

Guilherme Ramalho Netto e Carlos Eduardo Di

Pietroe, também, Armando lazzetta e William Adib

Dib, se divertem narrando como decidiram fazer a

primeira passeata solidária de calouros pela cidade.

Liderados pelos colegas Francisco Dziegiecki e

Roosevelt Hamam, este, atual Presidente do

Conselho Deliberativo da ABAMACK - Associação

dos Bacharéis da Faculdade de Direito da

Universidade Presbiteriana Mackenzie, angariavam

fundos para o Hospital do Câncer. Com certeza

aquelesforam outros tempos!
Segundo Di Pietro, na época as mulheres

representavam apenas 20% da sala e sua líder era

Sarah Schainer Lew, do Departamento Feminino do

Centro Académico."O corpo docente, na sua maioria

de juristas de altíssimo nível e muito acessíveis, se

mostrava extraordinariamente dedicado", afirma. Di
Pietro conclui que eles foram os pilares para o

crescimento profissional e pessoal de cada um.

Guilherme Ramalho Netto, entretanto, ressalta com

saudades e admiração, a figura dedicada do grande

mestre, o festejado penalista e paraninfo da primeira

turma, Prof. Edgard de Magalhães Noronha.



O Sucesso do Ideal versus Ideal do Sucesso
"O principal é o sucesso do ideal, que não deve ser

confundido ou substituído pelo ideal do sucesso".

Tais palavras ditas por Guilherme Ramalho Netto,

aluno da primeira turma da Faculdade de Direito e

atual presidente da ABAMACK -Associação dos

Bacharéis da Faculdade de Direito da Universidade

Presbiteriana Mackenzie, ilustram bem o ideal

comum que o motivou e a outros ex-alunos, para

criarem a Associação de Bacharéis da Faculdade, a

ABAMACK, constituída em 28 de maiode 2011.

Mais do que a história contada pelos bacharéis da

primeira turma, está o ideal que moveu os

fundadores da ABAMACK, manifestado no

preâmbulo do seu Estatuto. O documento explica

as raízes dos pioneiros da Faculdade, desde 1955, a

partir de sua intensa vida académica no Centro

Académico.
Os termos do preâmbulo garant i ram certa

exclusividade, pois importantíssimos documentos

se iniciam com esse tipo de introdução, as quais

definem o espírito dos seus criadores. Alguns

exemplos são: a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das

Nações Unidas, de 1948 e na Constituição da

Republica Federativa do Brasil, de 1988. O

memoráve l e s p í r i t o de união, amizade ,

companhei r ismo e serviço que moveu os

fundadores também foram registrados.

Assim, a Associação foi criada como aliança dos

bacharéis mackenzistas com a Faculdade de Direito

e os universitários, para incentivar e fazer com que

esse comprometimento seja resultado do respeito

aos princípios da Moral, Justiça edo Direito.

O Presidente Guilherme pretende que a ABAMACK

seja, cada vez mais, uma família de bacharéis, para

unir e servir. "Sempre sob o princípio do respeito à

plena dignidade da pessoa humana, estímulo ao

exercício da cidadania, valorizando a importância da

qual i f icação profissional, como reza nossa

Constituição Federal em seu artigo 205,"aflrma.
As principais finalidades da ABAMACK são de

fortalecer académica, política e financeiramente a

Faculdade de Direito, além de valorizar a imagem do

bacharel formado pela instituição e apoiá-lo em seu

desenvolvimento profissional. Tais fundadores e

demais associados, pela sua Diretoria Executiva,

fazem jusaisso.
O Centro Académico João Mendes Júnior,

desde sua criação, foi o precursor de toda

a ç ã o d o s s e u s e x - a l u n o s q u e

desabrochou na necessidade natural de

ser criada a Associação de bacharéis

mackenzistas, que se faz evidente pela

forma original e espontânea da iniciativa.

Hoje é reconhecia como imprescindível

e relevante, pelo Magnifico Reitor da

Universidade, o Professor Dr. Benedito

Guimarães Aguiar Neto.
A ABAMACK, além da Assembleia Geral e

do Conselho Deliberativo, conta com

uma Di re tor ia Execut iva de oito

membros, sendo eles: Presidente, Vice-

Pres idente, S e c r e t á r i o Ge ra l , 2°

Secretário, Tesoureiro, 2° Tesoureiro,

Secretário de Comunicação, 2° Secretário

de Comunicação e Presidente do Centro

Académico João Mendes Júnior, como

membro nato.
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O Desafio da Tradição é Mudar!
por Victor Henrique Grampa e Lygia Albino Marotta
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Como alunos formandos do ano de 2013
ficamos muito felizes com o convite para
escrever nesta Revista comemorativa dos 60
anos de nossa Faculdade ao lado de colegas das
primeiras turmas.
Foi difícil conseguirmos sintetizar em um artigo
uma mensagem comemorativa. Poderíamos
dizer neste texto que o Mackenzie é excelente
(e repetir o óbvio), mas não é esse o objetivo de
uma revista de 60 anos. Esses eventos são uma
rara possibilidade de analisarmos o passado e
refletirmos sobre o futuro.
Como lidar com o futuro? Quando estamos em
uma instituição tradicional como a nossa é
comum que fiquemos fascinados com o
passado e até vivamos a história, prédios
an t i gos e boa f ama . No entanto ,
ocasionalmente, esquecemos que o mundo
muda.
E a tradição nesse processo? Ela não pode ser
simplesmente o passado, até porque nem toda
história é motivo de orgulho (há páginas da
nossa história que gostaríamos de reescrever
ou mesmo esquecer). Tradições podem se
tornar velhas e até desconjuntadas peças de
museu se nãoforem repensadas e reavivadas.
A nossa tradição, entretanto, é diferente, pois
ela é motivo de orgulho, abarca nossos valores
e como construiremos o futuro de nossa
Faculdade de Direito.
É como uma chama acesa por antepassados
que vai se apagando se deixarmos de abastecê-
la. Se pusermos novo combustível nunca mais
será a mesma velha chama, mas reacenderá
maisforte do que nunca.
Talvez a única forma de prosseguirmos com a
tradição seja revigorar nossas chamas
mackenzistas e isso só será possível com o
esforço conjunto de todos. O passado nos
proporcionou o hoje e cabe ao hoje nos
proporcionar o amanhã. Embora a mudança
seja essencial, mudar uma instituição não é um
processo simples e fácil.
Não podemos ser tão flexíveis que percamos
nossos valores e sucumbamos diante das
conjunturas precárias para as quais insistem em
jogar o ensino nacional dia após dia, e nem tão
duros que quebremos com a modernidade e as

inovações-é um jogo de meios termos.
Esperamos que daqui a 60 anos, quando
pegarem esta revista, nossos colegas vejam a
quantidade de coisas antiquadas e assombros
que escrevemos e, se Deus quiser, modifiquem
essas coisas! As bobagens e erros de hoje não
são a tradição do amanhã...
Cremos que a parcela mais importante disso
tudo é o que levamos nos nossos corações e nas
nossas atitudes-a humanidade, a fraternidade,
o companheirismo, a garra, os estudos, a
perseverança. Nossa tradição é o que já fizemos
de bom pela humanidade e o que poderemos
fazer - o resto não é tradição; é (no máximo)
história.
Quem por aqui passou e não levou nenhum
desses valores não pode dizer que é
mackenzista, no máximo, "graduou-se no
Mackenzie". Ser mackenzista é algo que
carregamos no peito e no coração - é vestir a
camisa.
É como diz a célebre frase "Isto é Mackenzie". O
que é "isto"? Ninguém sabe, mas não
precisamos saber. Nós apenas sentimos o
significado d'lsto, pois somos mackenzistas, as
chamas que renovam essa tradição.
Abraços mackenzistas!!!



Fragmentos de uma
convivência estimulante
por Prof. Carlos Augusto de Assis

Falar ern pedaços dá impressão de quebra, ou de
falta de percepção do todo. Mas não é nada disso
que se trata. Os fragmentos são meu jeito de
indicar a não-linearidade da narrativa. Fico livre
para contar o caso sem as amarras que teria um
biógrafo. Em termos de sentido, porém, tomo por
base a advertência fernandiana (ou pessoal?) de
me colocar por inteiro naquilo que faço, ou, no
caso, no que vou contar. Assim, entenda que cada
fragmento tem em si a grandiosidade do todo que
formou o relacionamento.
Conheci-a no vigor dos meus 35 anos. Quer dizer,
na verdade já tinha ouvido muito falar dela. Mas o
nosso relacionamento efetivamente começou
nessa época. Ela era um pouco mais velha.
Experiência, acompanhada de encantos. Não sou
bom para fazer descrições detalhistas, tal qual um
biólogo que minudencia os fiapos da ponta rajada
da antena de um coleóptero. Nem tenho aquela
precisão do arquiteto, que desenha colunas,
adivinha perspectivas e mais ângulos, fazendo-nos
visualizar o objeto em sua multiplicidade, como se
ele girasse diante de nós. Eu prefiro as palavras
plurissignificativas, as metáforas imprevistas, que
fazem sonhar aquele que me ouve {ou lê). É um
jeito de o terceiro completar a construção de quem
ou daquilo que se fala. Vou deixar, então, de
momento, apenas uma palavra para me referir a
ela: majestosa. Deixemos que o significado dela
em mim, de mane i ra d i s c r e t a , quase
imperceptível, vá construindo sua imagem.
Acho que é natural aquele receio inicial de não dar
certo, de tudo não passar de um sonho de curta
duração. Além do aspecto afetivo é necessário
verif icar até que ponto as característ icas
par t icu lares permitem desenvolver um
relacionamento. São as tais diferenças, os
pequenos obstáculos diários que muitos não
conseguem superar. É preciso empenho para as
coisas darem certo. Hoje, refletindo um pouco,
acho até que a adaptação não chegou a demorar.
O esforço para nos adaptarmos, por outro lado,
nos faz crescer como pessoa. E eu devo
reconhecer que ela foi importante no meu
desenvolvimento pessoal. São vários os pontos
queeu poderiacitarsem dificuldade.
Conheci várias pessoas através dela. Só isso seria
um grande acréscimo na minha vida. Gente que
faz parte do meu círculo íntimo. Ela me fez crescer
social e emocionalmente. Também me fez crescer

intelectualmente, é claro, não poderia ficar pra
trás. Ela é exigente. Falo isso sem querer fazer
crítica. Acho que temos mesmo que ser exigentes
com nosso aperfeiçoamento pessoal.
Nossos encontros eram predominantemente
noturnos. Devo dizer que sou um parceiro
dedicado e não queria fa l ta r nas visitas
combinadas. Cheguei a irgripado, com febre, mas,
no íntimo, feliz por não ter decepcionado.
Tínhamos lá a nossa rotina, o que não impedia de
vez por outra aparecer algo diferente, uma viagem,
uma festa. Uma não. Várias. Teve música, teve
dança, teve jantar. Sempre era ela quem promovia.
Uma coisa cu r iosa , que acompanha os
relacionamentos longos, é a identificação. Aquela
imediata associação que se faz à simples menção
de um dos nomes. Corno a Marília (que sempre
será conhecida como a "de Dirceu") ou o Romeu
(que sempre será "da Julieta"). Percebo que hoje
em dia várias pessoas me associam imediatamente
a ela. Eu mesmo noto que certas vezes, ao telefone,
faço menção ao nome dela para as pessoas logo
me identificarem com precisão. Confesso que
sinto orgulho nessa associação.
Isso me faz pensar num ponto curioso sobre o qual
não havia atentado. Apesar de ela ser muito mais
conhecida que eu, sinto que nunca tive ciúmes
dessa fama toda. Esse talvez tenha sido um d©s
ingredientes desse bem sucedido relacionamento.
Fico satisfeito por ela ser tão conhecida e
admirada.
Pode parecer uma inconfidência o que vou dizer
agora. Mas, apesar de normalmente elas terem
certo pudor de revelar a idade, sei que ela não se
incomoda. Hoje ela faz sessenta anos. Com uma
juventude, porém, de dar inveja. Acho que ela irá
manter-se jovem na medida em que estiver se
reinventando. Ela tem pianos. Eu também. Alguns
desses planos nos são comuns, o que me faz
apostar na continuidade de nosso relacionamento.
Você pode estar achando que talvez seja um
exagero de personificação esse tratamento que eu
dei a uma entidade. Acho que não é se for
considerado que ela, na essência, são pessoas. São
alunos, são professores, são funcionários. Tanta
gente que fez ou passou a fazer parte da minha
vida e que me acresceu, que enriqueceu meu dia-
a-dia. Referir-me a todas elas, na pessoa dela, é um
jeito de prestar homenagem a esse convívio
múltiplo de quinze anos.
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Faculdade de Direito apresenta
novas coordenadorias nos
seus 60 anos
A Faculdade de Direito compreende a Graduação
e a Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu) e
organiza-se por meio de Coordenadorias
diversas.
Por meio da Coordenação do Curso de
Graduação, a Direcão interage diretamente com
docentes e discentes, nas questões cotidianas.
Estimular permanentemente a investigação e a
produção científica cabe à Coordenadoria de
Pesquisa. A Coordenadoria de Trabalho de
Graduação Interdisciplinar é responsável pela
articulação de atividades relativas à produção do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Fortemente al icerçada no tripé
ensino, pesqu isa e ex tensão ,
desenvo lvem-se as a ç õ e s da
Coordenador ia de A t i v i dades
Complementares, a quem cabe gerir
as atividades obrigatórias, com
fomento de, ações especí f i cas
realizadas fora da grade curricular e
pertinentes ao aprofundamento da
formação académica na área jurídica.
Compete à Coordenador ia de
Estágios Supervisionados promover
e supervisionar o estágio realizado
em e s c r i t ó r i o s , e m p r e s a s e
instituições públicas, imprescindível
pá rã o desenvolvi mento profissional.
A Coordenadoria do Juizado Especial
Cível é responsável pela articulação
entre a UPM e o Juizado Especial
Cível, uma grande parceria que conta
com a plena e integral participação
de alunos e professores na prestação
de serviços de assistência judiciária à
população.
A Coordenadoria de Prática Jurídica
gere as atividades relacionadas às
rotinas processuais, garantindo ao
corpo discente o desenvolvimento
de v ivências reais e s imuladas
indispensáveis à sua formação e seu
futuro profissional.
V i s a n d o ao a p r i m o r a m e n t o
educativo, cultural e científico, e
articulando o ensino e a pesquisa, à
Coordenação de Extensão cabem os
projetos e as ações extensionistas

que aproximam fortemente a Universidade à
Sociedade.
A Assessoria de Cooperação Interinstitucional e
Institucional visa ao intercâmbio de discentes e
docentes com outras Universidades e a Assessoria
de Legislação e Normas é responsável pela
p r o d u ç ã o e a n á l i s e de d o c u m e n t o s
regulamentares próprios.
Enfim, a Faculdade de Direito conta com
reconhecidos programas de Pós-Graduação Lato
Sensu nas mais diversas áreas jurídicas e Stricto
Sensu (Mestrado e Doutorado), tendo por linha
de pesquisa o Direito Político e Económico.

De cima para baixo, de esquerda para direira: Susana Barbosa, TGI (SP),
Patrícia Tuma Martins Bertalin - Pesquiso, Alessandra Benedito, TGI ICampinas),
Fabiano Del MOSSO, Coord. Graduação, Ronaldo Vasconcelos, Prática Jurídica,
Felipe Chiarello, Extensão, Da n iel Menezes, Ativ. Complementares (Campinas),
Claudinor Barbiero, Coord. Graduação (Campinas), Marco Aurélio Flarêncio, Legislação e Normas,
Orlando Bortolai Júnior, Prática Jurídica, Caríos Eduardo Camillo, Coop. Interinstitucional e Institucional,
António Cecllio Pires, Estágio Supervisionado, Thais Cintia Cárnio, Pós-Graduação Lato Sensu,
Lia Felberg, Juizado Especial Cível- Gianpaolo Poggio Smanio, Pós-Graduação Stricto Sensu,
José Francisco Siqueira Neto, Direcão e Ana Cláudia Silva Sca/quette, Atividades Complementares



Corpo Docente 2013
ACACIOVAZ DE LIMA FILHO
ACLIBES BURGARELLI
ADALBERTO J. Q. T. CAMARGO ARANHA FILHO
ADEMAR PEREIRA
ADRIANO CÉSAR BRAZ CALDEIRA
ALBERTO CAMINA MOREIRA
ALBERTO LUÍS MENDONÇA ROLLO
ALCIDES JORGE COSTA
ALESSANDRA BENEDITO
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUÍS
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
ALEXANDRE DE MORAES

M.EXIS COUTO DE BRITO - P0

ÁLVARO ROBERTO LABRADA BADO
ALYSSON LEANDRO BARBATE MASCARO
ANA CLÁUDIA P. TOREZAN ANDREUCCI
ANA CLÁUDIA SILVA SCALQUETTE
ANA FLÁVIA MESSA
ANDERSON SOUZA DAURA
ANDRÉ ANTUNES SOARES DE CAMARGO
ANDRÉ BOIANI E AZEVEDO
ANDRÉ PAGANI DE SOUZA
ANDRÉ RAMOS TAVARES
ANDREA BOARI CARACIOLA
ANSELMO PRIETOALVAREZ
ANTERO ARANTES MARTINS
ANTÓNIO BENTO BETIOLI
ANTÓNIO CARLOS RODRIGUES DO AMARAL
ANTÓNIO CECÍLIO MOREIRA PIRES
ANTÓNIO ERNANl PEDROSO CALHAO
ANTÓNIO ISIDORO PIACENTIN
ARMANDO LUIZ ROVAI
BRUNA S. ANGOTTI BATISTA DE ANDRADE
BRUNNO PANDORI GIANCOLI
BRUNO BORIS CARLOS CROCE
BRUNO CÉSAR LORENCINI

jftÁRLOS ALBERTO C. DE ALMEIDA OLIVEIRA
f CARLOS AUGUSTO DE ASSIS

CARLOS DIAS MOTTA
CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO
CARLOS FERNANDO BRASIL CHAVES
CHRISTINA DE ALMEIDA PEDREIRA
CLARICE SEIXAS DUARTE
CLAUDIA MÁRCIA COSTA
CLAUDINEU DE MELO
CLAUDINOR ROBERTO BARBIERO
CLÁUDIO SALVADOR LEMBO
DÂNIAFIORIN LONGHI
DANIEL FRANCISCO NAGAO MENEZES
DOMINGOS POZZETTI NETO
ECIOPERIN JÚNIOR
EDGARD FIORE
EDISON CARLOS FERNANDES

EDMUNDO EMERSON DE MEDEIROS
EDUARDO ALTOMARE ARIENTE
EDUARDO DE MORAES SABBAG
EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM
EDVALDO PEREIRA DE BRITO
ELIZABETH DE ALMEIDA MEIRELLES
ERIKACHIOCAFURLAN
EVANDRO FABIANI CAPANO
EVANE BEIGUELMAN KRAMER
EVERTONLUIZZANELLA
FABIANO AUGUSTO PETEAN
FABIANO DOLENC DEL MASSO
FÁBIO BELLOTE GOMES
FÁBIO RAMAZZINI BECHARA
FÁBIO SOUZATRUBILHANO
FELIPE CHIARELLO DE SOUZA PINTO
FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL
FLÁVIO DE LEÃO BASTOS PEREIRA
FLAVIO KATINSKAS
FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO
FULVIA HELENA DE GIOIA
GABRIEL BENEDITO ISAAC CHALITA
GABRIEL LOPES COUTINHO FILHO
GASPAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
GASPAR SORTÍNO
GEISA DE ASSIS RODRIGUES
GERSON LEITE DE MORAES
GIANPAOLO POGGIO SMANIO
GILBERTO BERCOVICI
GILBERTO PASSOS DE FREITAS
GISELE MEIRELLES FONSECA INACARATO
GUARACY MOREIRA FILHO
GUILHERME MADEIRA DEZEM
HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR
HÉLCIO DE ABREU DALLARI JÚNIOR
HÉLCIO RIBEIRO
HENRIQUE MARCELLO DOS REIS
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI
IONAS DEDA GONÇALVES
IRENE BATISTA MUAKAD
ISA GABRIELA DE ALMEIDA STEFANO
IVAN LUÍS MARQUES DA SILVA
JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO
JOÃO BOSCO COELHO PASIN
JOÃO LUÍS MACEDO DOS SANTOS
JOÃO MANOEL DOS SANTOS REIGOTA
JOÃO PAULO ORSINI MARTINELLI
JOÃO PAULO SANGION
JORGE EUSTÁCIO DA SILVA FRIAS
JOSÉ ANTÓNIO ENCINAS MANFRÉ
JOSÉ CARLOS FRANCISCO
JOSÉ CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA
JOSÉ DE RESENDE JÚNIOR
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JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA NETO
JOSÉ GERALDO ROMANELLO BUENO
JOSÉ HORÁCIO CINTRA GONÇALVES PEREIRA
JOSÉ REINALDO GUIMARÃES CARNEIRO
JOSÉ ROBERTO NEVES AMORIM
JOUBERTO DE QUADROS P. CAVALCANTE
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO
JULIANA FRANCISCA LETTIERE
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA VELLOZO
KARINA BONETTI BADAWI
LIA CRISTINA CAMPOS PIERSON
LIA FELBERG
LILIAN GONÇALVES
LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES
LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS
LOURDES REGINA JORGETI BARONE
LUCIANO DA SILVA AMARO
LUÍS EDUARDO SIMARDI FERNANDES
LUÍS FERNANDO DE MORAES MANZANO
LUÍS HENRIQUE BORTOLAI
LUIZ ANTÓNIO SCAVONE JÚNIOR
LUIZ FERNANDO MARTINS KUYVEN
LUIZ FERNANDO DO VALE DE A. GUILHERME
LUIZ GUILHERME PENNACCHI DELLORE
MANOELJUSTINO BEZERRA FILHO
MARCELO CAMPOS
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
MARCELO LUIZ BARONE
MÁRCIA BRANDÃO CARNEIRO LEÃO
MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA ALVIM
MÁRCIA MARIA DE BARROS CORRÊA
MÁRCIO FEREZIN CUSTODIO
MARCO ANTÓNIO DE BARROS
MARCO ANTÓNIO DOS ANJOS
MARCO AURÉLIO CEZARINO BRAGA
MARCO AURÉLIO PINTO FLORENCIO FILHO
MARCO POLO LEVORIN
MARCUS CLÁUDIO ACQUAVIVA
MARIA CECÍLIA LADEIRA DE ALMEIDA
MARIA DE FÁTIMA MONTE MALTEZ TAVARES
MARIA EMILIA ACCIOLl NOBRE BRETAN
MARIA LÍGIA COELHO MATHIAS
MARIA PATRICIAVANZOLINI
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
MARIÂNGELATOMÉ LOPES
MARTHA SOLANGE SCHERER SAAD
MAURIDES DE MELO RIBEIRO
MAURITA BALDIN ALTINOTEODORO
MICHELLE ASATO JUNQUEIRA
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
MONICA HERMAN SALEM CAGGIANO
MURILO REZENDE DOS SANTOS
NELSON DE FREITAS PORFIRIO JÚNIOR
NILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
NILTON SERSON

NÚNCIO THEOPHILO NETO
ORLANDO BORTOLAI JÚNIOR
ORLANDO VILLAS BOAS FILHO
OSWALDO FRQES
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS
PATRÍCIA MIRANDA PIZZOL
PATRÍCIATUMA MARTINS BERTOLIN
PAULO DO AMARAL SOUZA
PAULO EGÍDIO SEABRA SUCCAR
PAULO FERREIRA SOARES
PAULOJORGESCARTEZZINI GUIMARÃES
PAULO LUIZ DE TOLEDO PIZA
PEDRO BUCK AVELINO
RANGEL PERRUCCI FIORIN
RAUL MARIANO JÚNIOR
REGINA CÉLIA PEDROSO
RENATA DOMINGUES B. MUNHOZ SOARES
RENATO POLTRONIERI
RICARDO CUNHA CHIMENTI
ROBERTA RODRIGUES CAMILO
ROBERTO MAIA FILHO
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
ROBSON DO BOA MORTE GARCEZ
RODOLPHOVANNUCCI
RODRIGO ARNONI SCALQUETTE
RODRIGO AUGUSTO SUZUKI CINTRA
RODRIGO FELBERG
RODRIGO ROCHA MONTEIRO DE CASTRO
ROMEU GIORA JÚNIOR
RONALDO VASCONCELOS
ROQUE THEOPHILO JÚNIOR
ROSELI FERNANDES SCABIN
RUBENS CARMO ELIAS FILHO
RUBER DAVID KREILE
SÉRGIO DE SOUZA ZOCRATTO
SÉRGIO PINTO MARTINS
SILMAR FERNANDES
SILVIO LUIZ DE ALMEIDA
SOLANGE TELES DA SILVA
SÔNIA APARECIDA RIBEIRO SOARES
SÔNIA YURIKOKANASHIROTANAKA
SUSANA MESQUITA BARBOSA
THAÍSCÍNTIACÁRNIO
THAIS ALVES GASPARINETTI
THEREZINHA DA SILVA SEIXAS
TÚLIO AUGUSTO TAYANO AFONSO
VALDIR LUCIANO PFEIFER DA SILVA
VALDIRENE RIBEIRO DE SOUZA FALCÃO
VERA KAISER SANCHES KERR
VICENTE BAGNOLI
VINÍCIUS MAGALHÃES PINHEIRO
VINÍCIUS PACHECO FLUMINHAN
WASHINGTON CARLOS DE ALMEIDA
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO
ZÉLIA LUIZA PIERDONÁ



Visão espontânea de valores cívicos
Prof. Cláudio Lembo

Esta é a percepção do
Prof. Cláudio Lembo
sobre o amor que os
a l u n o s t ê m p e l a
U n i v e r s i d a d e
P r e s b i t e r i a n a
Mackenzie. Advogado
po r p r o f i s s ã o e
" M a c k e n z i s t a d e
c o r a ç ã o " , Lembo
explica que a partir do
momento em que
entram na instituição,o
comportamento dos
d i s c e n t e s m u d a

instintivamente. "O aluno só por ingressar nesses
muros centenários passa a ter uma visão diferente
do mundo. Ele p a s s a a ter um novo
comportamento", afirma.
Segundo Lembo, o Mackenz ie é uma

Universidade com valores bastante definidos, em
que o aluno pode se sentir parte do todo. "Existe
no interior do Mackenzie um conceito cívico
espontâneo. O aluno tem amor pela Universidade
espontaneamente" explica.
Desde 1968 Cláudio Lembo está inserido no
contexto do Mackenzie. Em 1974 foi Diretor da
Faculdade de Direito, sendo responsável pela
criação da Pós-Graduacão Lato Sensu em Direito
Empresarial. Após a diretoria, assumiu, em 1997, a
reitoria. Nesta época foi responsável por incluir a
denominação "Presbiteriana" ao nome da
Universidade e instituiu a Pós-Graduação Stricto
Sensu ao currículo do curso de Direito.
Todas essas conquistas dizem muito sobre o que a
Universidade Presbiteriana Mackenzie significa
para o Prof. Cláudio Lembo e o amor com que ele
se dedica à instituição. Ele afirma que o Mackenzie
é um registro histórico do Brasil, é um espírito e
que, sem dúvida, é um "Mackenzista de coração"! O

CN

"Minha relação com o Mackenzie
transcende qualquer formalismo"
Prof. Ives Gandra da Silva Martins

Depois de tantos acontecimentos que envolvem
o advogado e professor emérito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie - Prof. Ives Gandra - com
a instituição, ele só tem a agradecê-la pelo apoio
dado em sua vida. Embora tenha se formado na
USP, onde fez dois cursos de especialização, se
considera um "Mackenzista de coração".
O Mackenzie foi o abrigo no qual Gandra
encontrou total suporte em um momento difícil
de sua carreira. "O auxílio da instituição me
permitiu retomar o magistério universitário e
preparar-me para o doutoramento. Este é dos
gestos que nunca se esquece na vida!" relembra.
Sua trajetória na instituição começou em 1971,
período em que foi convidado pelos professores
do Mackenzie a lecionar na Escola Superior. Em
1992, deixou a Universidade para aposentar-se e,

então, recebeu o
t í t u l o d e
p r o f e s s o r
emérito, que é
considerado de
grande honra e
conferido a professores que tiveram relevância
em sua atividade científica e académica.
Quando questionado sobre o Mackenzie, ele
responde que a Universidade é uma das mais
sérias instituições de ensino que conhece e que
sua Faculdade de Direito é respeitadíssima.
Gandra confirma, com certeza, que o tipo de
relação que tem com o Mackenzie permanecerá a
vida inteira."Sou, portanto, como dizia o saudoso
Poças Leitão,'Mackenzista'de coração", conclui.
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Mackenzista por amor
Profa. Jeannette Maman

Não foi por acaso que a Profa. Jeannette
Antonios Maman, professora da Faculdade de
Direito da USP, formada pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie escolheu a instituição
como parte de sua vida profissional. Embora
toda escolha seja feita pela razão, seu motivo foi
o coração.
Namorada do engenheiro Samuel Maman, que,
na época, estudava no Mackenzie, Jeannette,
estudante do Colégio, optou por estender sua
vida académica na instituição e a escolheu para
ficar mais próxima do amor de sua vida. É claro
que os méritos desta escolha também vieram. A
instituição estava totalmente alinhada aos seus
objetivos, o que garantiu suas conquistas no
âmbito profissional. Atualmente, a Profa.
Jeannette Maman é uma das grandes
pensadoras da Filosofia do Direito do Brasil e se
destacou pelos estudos originais a respeito de
uma perspectiva existencial sobre o tema.

Segundo o Prof. Dr.
A lysson Leandro
Mascaro, professor
da c a d e i r a de
filosofia do Direito
na USP e Mackenzie
a professora tem
representado, nas
últimas décadas,
um pensamento
progressista e original no cenário da Filosofia
do Direito brasileira."Na USP, essa mackenzista
de origem deu grandes contribuições para
novas leituras jusfilosóficas e aglutinou uma
geração de pesquisadores críticos" afirma.
Jeannette Maman, além de filósofa do direito, é
também conhecida artista plástica e seus
quadros e exposições, por várias décadas,
alcançaram grande repercussão.

Os tijolinhos à vista e o início de uma carreira de sucesso
Prof. Eros Grau

Nascido e criado em Santa Maria, no Rio Grande
do Sul, Eros Grau sempre foi uma criança de
muita personalidade. Sua história se inicia a
partir de pais sonhadores, que deforma poética
ou simplesmente real, almejaram
um objetivo de vida para o filho a
partir dos muros de tijolinhos do
Mackenzie.
O sonho da vida académica dentro
dos portões da instituição se
concretizou e Eros Grau ingressou
na Faculdade de Direito da UPM,
tornando-se bacharel no ano de
1963. Desde o início percebeu que
ali era o seu lugar.
Ao falar de sua formação no
Mackenzie, Grau, de maneira
enfática, avalia o curso como primoroso,
característica que se mantém até hoje e que
contribuiu sobremaneira para a excelência de

sua trajetória profissional.
Entre inúmeras conquistas, o Prof. Eros Grau
destacou-se na docência em importantes
universidades brasileiras e estrangeiras. No

Brasil, além de ter exercido a
docência na UPM, foi agraciado
com o título de Doctor Sdentiae et
Honor/s Causa, em 22 de outubro
de2010.
Assim, coleciona grandes histórias
que trazem consigo as marcas do
caráter mackenzista que para ele
são a jovialidade e o otimismo. Ao
finalizar, deixa um conselho para os
j o v e n s de n o s s a f a c u l d a d e
" M a n t e n h a m o c a r á t e r
mackenzista, porque a instituição

depende tanto da orientação que adota como
das pessoas que lá estão".



Gente que faz Mackenzie
Miro: laços de amizade e cumplicidade o mantém há
54 anos na Faculdade de Direito

"Saía um, saía outro, mas eu não podia sair não!",
brinca Almiro Joaquim de Oliveira, ou
s implesmente Miro, como é chamado
carinhosamente pelos colegas de trabalho e
alunos da Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Com 75 anos e desde 1959 trabalhando na
instituição, Miro compartilha o que viveu de
melhor daquela época e conta sobre os dias
atuais dentro da Faculdade. Sua história nos fala
muito de garra e carisma.
Miro, por indicação de um primo, começou
como ajudante na construção do colegial do
Mackenzie anotando saída e entrada de
materiais, porém, com o término da obra, o
convidaram para trabalhar na Faculdade de
Direito, que foi onde conquistou os professores
e com isso ficou encarregado de fazer chamada
e levar as provas para serem corrigidas.
De "Bedel", como era chamado, passou a ser
auxiliar do corpo docente."Teve uma época que
eu tinha que levar os alunos do IML dos
Hospital das Clínicas pra verem como os
cadáveres tinham sido mortos. Eu morria de
medo!", comenta rindo. Em uma dessas aulas
experimentais, ele foi ao presídio."Era estranho,
escuro e minha tarefa era não deixar os alunos
falarem com os detentos", explica. Durante essa
visitas, conheceu os bandidos mais famosos do
cenário brasileiro. "Eu vi o 'Bandido da Luz
Vermelha' uma vez, era bem diferente tudo
aquilo", relata.
Do passado, ele relembra dos bailes nos quais
as mulheres e os homens ficavam separados
durante a festa, além das viagens."Era normal as
meninas viajarem um mês depois que os
meninos voltavam. Era tudo separado", explica.
Além disso, ele se recorda que as viagens não
eram feitas de ônibus, mas de caminhão.
Comenta, ainda, que não tinham tantos alunos
nem curso noturno e que eram ministradas
aulas de latim. "Era bem diferente de hoje em

dia",afirma.
Naquela época os alunos da primeira turma
iniciaram a passeata solidária dos calouros, em
que cada um alugava uma roupa chique e saía
pelas ruas recolhendo mantimentos para doar
ao Hospital do Câncer."Era muito bonito, todos
bem vestidos e correndo os bairros para ajudar
as pessoas", afirma.
Uma das histórias que mais o marcou ocorreu
quando o Diretório Académico dos Estudantes
trouxe o Circo pá rã dentro da Faculdade Junto
com os palhaços e bailarinas tinha um elefante.
"Com tanto barulho e bagunça o animal se
assustou, ficou nervoso e começou a 'sapatear',
todos tiveram que sair correndo. Foi um susto e
tanto!", recorda Miro.
Sobre sua visão da Faculdade de Direito, Miro
espera que os alunos cresçam sempre, tenham
força de vontade e aprendam cada vez mais e
deixa claro uma coisa: "Enquanto todos
estiverem por aqui, estarei também!", finaliza,
com o sorriso de sempre no rosto.
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Mackenzie Rio de Janeiro - Faculdade
de Direito se destaca no Provão,
ENADE e Exames da OAB
O curso de Direito do Mackenzie Rio de Janeiro,
aprovado em dezembro de 1992, vem se
desenvolvendo com excelência e busca
contínua da formação integral de seus alunos
em ensino, pesquisa e extensão.
Tem conquistado nos últimos 11 anos notas
significativas no Exame do Provão, no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
Desde 1999 a Faculdade se destaca no Provão.
Em 2002 alcançou valor máximo, classificando-
se como "Conceito A". No ENADE, em 2009,
alcançou o "Conceito 3" e esteve em segundo
lugar entre todas as instituições cariocas. E,
ainda, em 2002, a Faculdade conquistou o
primeiro lugar entre as instituições particulares.
A mesma excelência de desempenho tem se

verificado nos Exames Unificados da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Além da Graduação, a Faculdade de Direito
conta com a Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito e Processo doTrabalho.
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Curso de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie de Campinas
é reconhecido com nota 5 pelo MEC/INEP.

Já faz parte da história da Universidade
Presbiteriana Mackenzie a excelência em
desenvolver a melhor e mais completa
capacitação para os alunos. Seguindo os
mesmos passos da UPM, a Faculdade de Direito
de Campinas garantiu um posicionamento
significativo sendo reconhecida com nota 5
pelo MEC.
De acordo com o Coordenador do Curso de

Direito, Prof.Claudinor Roberto Barbiero, a nota
atribuída em novembro de 2011 só confirma os
esforços e a seriedade com o qual o curso tem
se d e s e n v o l v i d o . A a l t a n o t a de
reconhecimento da Faculdade de Direito aliada
ao bom desempenho dos alunos nos Exames
da OAB tem sido um ótimo chamariz para a
instituição. "Estamos atraindo interessados de
todo o Brasil, pois já acreditam na excelência do
que hoje é oferecido no curso de Direito",
afirma.
Além da graduação em Direito, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie Campinas conta com
o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, iniciado
em 2002 e coordenado pela Profa Ms. Thais
Cíntia Cárnio, cujo objetivo é capacitar
profissionais para atuarem na área do Direito,
além de aprofundar e ampliar estudos para
enriquecera competência científica dos alunos.



Janelas da Maria Antônia

Maria Antônia, Baronesa

Origem imperial, quatrocentona

Grandeza e decadência

Contrários imanentes.

Maria Antônia, política

Movimento estudantil

Conflito ideológico

Batalha histórica

Urgência de confronto.

Maria Antônia, intelectual

Escola e Universidade

Filosofia e Engenharia

Sociologia e Direito

Maria Antônia, social.

Maria Antônia, artística

Artes cênicas.Teatro

Poesia.

Poesia.

Poesia.

Maria Antônia, diurna e noturna •

Prédios, restaurantes, escritórios

Ba rés e bares

Apitaço e bateria.

Gente de tudo o queé.

Gente...

Não há paisagem morta

Nas janelas da Maria Antônia.

Prof. Gianpaolo Poggio Smanio
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