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Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

Portaria Interna FDRP N9 O11/2019, de 02 de julho de 2019

Disp6e sobre a eleigao para escolha do(a) Chefe e doha) Vice-Chefe
do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da
Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o
Paulo.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo, com base no
disposto no Estatuto e Regimento Geralda Universidade de S3o Paulo, baixa a seguinte

PORTARIA

DESPOSl€OES GERAIS

Artigo ].9 . A eleigao para escolha do(a) Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil seri realizada mediante sistema de chapas, em at6 dois turnos de votag3o, por meio de
sistema eletr6nico, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado o sistema de votag3o convencional
com c6dulas de papel, de acordo com as regras do artigo 8P ao 14 desta Portaria.

Par6grafo 6nico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no carat deste

a) e-mailinstitucional USP desatualizado;

b) n3o recebimento da senha de votag3o via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso a Internet.

artigo

Artigo 2g - O primeiro turno seri realizado das 12h is 14h do dia 21de agosto de 2019.
$ 19 - Seri considerada eleita a chapa que obtiver maioria absoluta de votos no primeiro turno.
$ 2Q - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, proceder-se-6 a um
segundo turno entre as duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria samples.
$ 3Q - Se houver necessidade do segundo turno, ele seri realizado das 14h is 16h do dia 21 de agosto
de 2019

DASINSCRIG6ES

Artigo 39 - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe dever3o protocolar na Secretaria do Departamento, no
puzo de 24 de julho de 2019 a 02 de agosto de 2019, das 10h is 16h, o pedido de inscrig3o das
chapas, mediante requerimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe do Departamento. /7/g

r
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$ 1g - As chapas poder3o ser compostas por Professores Titulares e Professores Associados, membros
do Conselho do Departamento.

$ 29 . O Chefe do Departamento divulgar6, is 17h do dia 02 de agosto de 2019, na p5gina da Unidade,
//nk eleig6es, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrig3o deferidos, assim como as raz6es
de eventual indeferimento.

Artigo 4Q Encerrado o puzo referido no artigo 3g e n3o havendo pelo menos duas chapas inscritas,
haver6 um novo puzo para inscrigao, de 05 a 14 de agosto de 2019, nos moldes do estabelecido no
kaput daquele artigo, hip6tese em que poderao ser apresentadas candidaturas compostas tamb6m de
Professores Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Par6grafo dnico - O Chefe do Departamento divulgar6, is IOh do dia 15 de agosto de 2019, na p6gina
da Unidade, //r7k eleig6es, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrig3o deferidos, assim
homo as raz6es de eventualindeferimento.

DO COLEGIOELEITORAL

Artigo 5Q - S5o eleitores todos os membros do Conselho do Departamento

$ 1Q - O eleitor impedldo de votar dever6 comunicar o fato, por escrito, a Secretaria do Departamento
at6 o dia 18 de agosto de 2019.

$ 2Q - O elector que dispuser de suplente seri por ele substituido, se estiver legalmente afastado ou
n3o puder comparecer por motive justificado.

$ 39 - O eleitor que n3o dispuser de suplente e que estiver legalmente afastado de suas fung6es na
Universidade ou n3o puder comparecer is eleig6es, por motivo justificado, n3o seri considerado para
o cilculo do quorum exigido pelo Estatuto.

$ 4Q - O eleitor que n3o comparecer no primeiro turno e, em raz3o disco, tiver sido substituldo pele
suplente, n3o poder6 votar no turns subsequente, caso este seja realizado.

DA VOTA€AO E TOTALIZA(AO DE VOTOS

Artigo 6g - A secretaria do Departamento encaminhar6 aos eleitores, nQ..dla.da..vglgceg, em seu e-mail
institucional, o enderego eletr6nico do sistema de votagao e a senha de acesso com a qual o eleitor
poder6 exercerseu vote.

Artigo 7' O sistema eletr6nico contabilizar6 cada voto assegurando-the sigilo e inviolabilidade

DA VOTA(AO CONVENCIONAL

Artigo 8g - Haver6 uma mesa receptors de votos, designada pelo Chefe do Departamento, presidida
por um docente, que teri dois mes6rios para auxili6-1o, escolhidos entre os membros do corpo
docente ou administrativo, conforme segue:

Presidente
Mes6rio I
Mes5rio 2

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso
Daniela Verissimo Gomes
Luiz Gustavo Teixeira Neves
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Artigo 9e - A votag3o sera pessoale secreta, n3o sendo permitido o voto por procurag3o.
$ 19 Antes de votar. o eleitor dever6 exibir prove h6bil de identidade e assinar a lista de presenga

$ 2Q Cada eleitor poder6 votar em apenas uma chapa

Artigo 10 - A votaQ3o seri realizada por meio de c6dula oficial, devidamente rubricada pelo Presidente
da mesa receptors de votos.

$ 19 . As c6dulas conter5o as chapas dos candidatos elegiveis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem
alfab6tica do name do candidato a Chefe

$ 2g No 1ado esquerdo de cada chapa haver6 uma quadricula, na qual o eleitor assinalar5 com um "X"
oseu voto.

DAAPURACA0

Artigo ].I Seri providenciada pda Secretaria do Departamento a vista de comparecimento para
assinatura dos eleitores

Par6grafo Onico A identificag3o de cada votante sera feita mediante a apresentagao de prova
h6bil de identidade e confronto de seu nome com o constante da lista mencionada no carat
deste artigo.

Artigo 12 N3o seri permitido o voto por procuragao

Artigo 13 - As c6dulas servo confeccionadas em papel branco, com os dizeres na parte superior
"Eleigao para Chefe e Vice-chefe do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da FDRP-

USP", contendo na parte inferior, campo pr6prio para assinalar o candidato.

Pardgrafo Onico O Presidente da mesa eleitoral rubricar6 todas as c6dulas, no ato da eleig3o.

Artigo 14 - A apurag3o dever6 ser realizada imediatamente ap6s o t6rmino da votag3o, em sess3o
publica, pda pr6pria mesa eleitoral. Aberta a urna e contadas as c6dulas, seu ntlmero deveri
corresponder ao dos eleitores que, por ventura, votaram via c6dula de papel.
$ 1Q - Servo consideradas nulas as c6dulas que contiverem votes em mais de uma chapa ou qualquer
sinalque permita identificar o eleitor.
$ 2g Servo nulos os votos presenciais que n3o forem langados na c6dula oficial.
$ 3g Logo apes a apurag3o final, o Presidente da mesa receptors de votos mandar6 lavrar em ata a
hora de abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleig3o e os fates mais relevantes
ocorridos na eleigao, a qualdeverg ser assinada pelo Presidente e pelos mes5rios.

DOS RESULTADOS r

Artigo 15 A totalizag3o dos votos, tanto da votagao eletr6nica quanto da convencional, seri
divulgada imediatamente ap6s o encerramento das apurag6es.

Artigo 16 - Caso haja empate entre chapas no segundo turno, servo adotados como crit6rio de
desempate, sucessivamente:

P6gina 3 1 4 Av. Bandeirantes, 3900 Campus da USP
14040 906 Ribeir3o Preto SP

T I F S5 16 3315 4954
www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULD./\DEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

1- a mais alta categoria do candidato a Chefe;
11- a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;
111- o major tempo de servigo docente na USP do candidato a Chefe;
IV - o maier tempo de servigo docente na USP do candidato a Vice-Chefe

DISPOSIC6ES FINALS

Artigo 17 - Finda a apurag3o, todo o material relativo a eleigao seri encaminhado a Secretaria do
Departamento, que o conservar6 pelo puzo minimo de 30 dias.

Artigo 18 0s casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pele Diretor da Unidade

Artigo 19 - Este Portaria entrar6 em vigor na data de sua divulgagao, revogadas as disposig6es em
contr6rio . .....---.----'

Faculdade de Direito de Ribeirig. t2 de julho de 2019. r

Prof. Dr. Monica Herman Salem Caggiano
Diretora

r
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