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O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirgo Preto da Universidade de S5o Paulo, no

uso de suas atribuig6es legais, conforme artigo 42, 1, do Regimento Gerd da USP,

CONSIDERANDO

- O relat6rio final da Sindicfncia Administrativa, instaurada pda Portaria Interna
FDRP/I.JSP -- Ho 20, de 24 de outubro de 2014, process0 2014.i.639.8g.g, de fls. 539-

558, que aponta para a inassiduidade grave e relevante da docente, no periodo entre o

lo semestre de 20i3 ao lo semestre de 20i4, o que configura infringencia is disposig6es

dos art. 24i, 1, e 242, IV, ambos da Lei no i0.26i/i968 e do art. i6, 1, da Resolugao Bo
4.87i/200i;

- Que a docente ja foi sancionada com a pena de SUSPENSAO por trinta dias, a contar

de o8 de julho de 20t5, por infring6ncia ao Artig0 242, inciso IV da Lei no i0.26i/68,
(Processo zoi4-l 62i.8g.2), ocorrida em semestres anteriores aos que s5o objetos da
presente apuragao; e

- O parecer da Procuradoria Gerd da USP, process0 20i4.i.639.8g.g, fls. 56o-562

RESOLVE

Artigo lo - Determinar a instauragao de Processo Administrativo Disciplinar em
desfavor da servidora Profa. Dra. Eliana Franco Neme, n6mero USP 6744352.
Domiciliada em Baum - SP, residente a Rua Rodrigo Romeiro, Quadra o4, 45,
Apartamento 8i, nomeada nos termos do Estatuto da USP, no cargo de Professor
Doutor, Ref. MS-3, em RTC, lotada junto ao Departamento de Direito PQblico da

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, por infring6ncia ao disposto nos artigos 241, 1,
e 242, IV, da Lei no to.26i/68 (Estatuto dos Funciongrios PQblicos Civis do Estado de

S5o Paulo) e no artigo t6, 1, da Resolugao Ho 4.87t/200i (C6digo de utica da USP), no

periods entre o lo semestre de 2013 ao lo semestre de 20i4, estando sujeita, por
conseguinte, is penas disciplinares previstas no art. 25i do Estatuto acima citado,

combinado com o art. 253 do Decreto Estadual Ho 52.9o6, de 27/o3/i972, em vigor por
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forma do disposto no artigo 4o das Disposig6es Transit6rias da Resolugao no 3745, de
i9/to/1990 (Regimento Gerd da Universidade de S5o Paulo).

Artig0 2o - Designar os Professores Nelson Mannrich, Sergio de Albuquerque e
Osvaldo M. Takayanagui, para constituir a Comiss5o Disciplinar, sob a presidencia do
primeiro designado e secretariada pelo servidor Sr. Rubens Albanezi dos Santos.

Artigo 3o - Fixer, nos termos do artig0 277 da Lei Do i0.26i/68, o puzo de 9o dias
para conclus5o dos trabalhos da Comiss5o, contados a partir da lavratura da ata de
instalagao.

Artigo 4o - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura

Ribeir5o Preto, 24 }ie agosto de 20i5
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Prof. Dr. !iZpilZlf.to Celli Junior
.I)#etor
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