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É, Rodas... 
O mundo dá voltas.
Agora é a sua vez.

Juiz reJeita reintegração de posse pedida por rodas:

Negocia, reitor!
da redação:

Muito obrigado aos valen-
tes estudantes e trabalhadores 
presos em 2011 na reintegração 
violenta da reitoria da USP; aos 
companheiros da Moradia Reto-
mada que bravamente resistiram 
defendendo a permanência es-
tudantil e também foram presos 
com truculência pela PM; aos 
outros bravos que foram elimina-
dos. Mesmo sendo atacados atra-
vés da mídia pela gestão do DCE 
(PSOL+PSTU) - que se colocou 
contra a ocupação de 2011, nun-
ca apoiou a Moradia Retomada e 
não defendeu a reintegração dos 
companheiros eliminados -, todos 
hoje apoiam a luta. Hoje não há 
autosabotagem do movimento, 
mesmo essa ocupação não ten-
do sido aprovada em assembleia 
(como foi a de 2011) todos a 
apoiamos.

Os frutos de tudo isso colhe-
mos agora com essa decisão judi-
cial de NÃO REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE DA REITORIA!

“Nenhuma luta social que não cause qualquer transtorno, 
alteração da normalidade, não tem força de pressão”

Leia aqui, na íntegra, a decisão judicial favorável à ocupação da reitoria pelos estudantes
Vistos.
Em resumo, a USP pede li-

minar de reintegração na posse 
do prédio de sua administração 
central ocupado desde 1o de 
outubro deste ano por estudan-
tes como protesto em virtude da 
ausência de debate democrá-
tico pela Reitoria em relação 
a diversas propostas, notada-
mente a de democratização das 
eleições para a Reitoria, isto é, 
eleição do Reitor diretamente 
pelos estudantes, professores e 
servidores.

Segundo os estudantes dis-
seram em audiência de conci-
liação, o estopim para a ocupa-
ção acima teria sido a omissão 
da Reitoria em responder ao 
pedido (formulado em 19 de 
setembro) de abertura a todos 
os estudantes da reunião do 
Conselho Universitário, reali-
zado no dia 1o de outubro, e o 
impedimento efetivo de partici-
pação dos estudantes, professo-
res e servidores no referido ato. 
Alegou-se, ainda, que alguns 
conselheiros teriam sido impe-
didos inclusive de ingressarem 
no local de reunião, deixando, 
assim, de participarem da

votação.
Na audiência de conciliação, 

designada por este juízo, houve 
a formulação de uma proposta 
intermediária às apresentadas 
inicialmente pelas partes para 
a desocupação, consistente no 
início do diálogo da Reitoria 
com as entidades dos estudan-

tes, professores e servidores 
concomitantemente com a de-
socupação do prédio. A Reitoria 
insistiu que a desocupação pre-
cedesse o início da negociação, 
muito embora sequer tenha si-
nalizado firmemente com uma 
data para tanto.

Nesse contexto, para a con-
cessão da liminar pretendida 
que, pelo clima de acirramento 
com a Reitoria, ensejaria uma 
desocupação involuntária, isto 
é, com o uso da força policial 
contra estudantes universitá-
rios, é de se ponderar se os cus-
tos à imagem da própria USP 
e à integridade física dos estu-
dantes da imediata reintegração 
na posse são maiores do que os 
relativos ao seu funcionamen-
to parcial e ao seu patrimônio 
material (aqui, de concreto, há 
apenas notícia de danos na por-
ta de entrada da administração

central).
Certamente, é muito mais 

prejudicial à imagem da USP, 
sendo a universidade mais im-
portante da América Latina, a 
desocupação de estudantes de 
um de seus prédios com o uso 
da tropa de choque, sem contar 
possíveis danos à integridade 
física dos estudantes, ratifican-
do, mais uma vez, a tradição 
marcadamente autoritária da 
sociedade brasileira e de suas 
instituições, que, não reconhe-
cendo conflitos sociais e de 
interesses, ao invés de resolvê-
-los pelo debate democrático, 

lançam mão da repressão ou da 
desmoralização do interlocutor. 
Aqui, não se olvide que sequer 
escapa desse “pensamento úni-
co”, infelizmente, a maioria da 
mídia e da própria sociedade, 
amalgamada, por longos anos, 
nessa tradição de pensamento 
autoritário.

Essa ponderação ganha ain-
da mais razoabilidade, diante 
do contexto fático citado acima, 
de ausência total de disposição 
política da Reitoria de iniciar 
um debate democrático com os 
estudantes, professores e ser-
vidores a respeito de diversos 
temas sensíveis e relevantes à 
melhoria da própria qualidade 
da universidade. Um deles, sem 
dúvida, é o de eleição direta 
para Reitor. O próprio Poder Ju-
diciário do Estado de São Pau-
lo sofre as agruras de normas 
editadas em regime de exceção, 
absolutamente antidemocráti-
cas, para a eleição de sua cúpula 
administrativa. De outro lado, 
cabe outra ponderação. A ocu-
pação de bem público (no caso 
de uso especial, poderia ser de 
uso, por exemplo, uma praça ou 
rua), como forma de luta demo-
crática (artigo 5º XVI da CF), 
para deixar de ter legitimidade, 
precisa causar mais ônus do que 
benefícios à universidade e, em 
última instancia, à sociedade.

Outrossim, frise-se que ne-
nhuma luta social que não cause 
qualquer transtorno, alteração 
da normalidade, não tem força 

de pressão e, portanto, sequer 
poderia se caracterizar como 
tal. No caso, considerando o 
principal objetivo da pauta de 
reivindicações dos estudantes, 
professores e servidores, que 
é a democratização da gestão 
da USP - por sinal, prevista na 
LDBEN-, indiscutivelmente, 
eventual beneficio decorren-
te da ocupação, como forma 
de pressão, é muito superior à 
interdição parcial de funciona-
mento administrativo da USP e 
aos danos de pequena monta ao 
seu patrimônio, pelo que consta 
dos autos. Desta forma, - como 
pareceu ter ficado claro na au-
diência -, havendo ainda a pos-
sibilidade de retomada do pré-
dio sem o uso da força policial, 
bastando a cessação da intransi-
gência da Reitoria em dialogar, 
de forma democrática, com os 
estudantes, e, ainda, conside-
rando, como dito acima, que, 
nesse momento, a desocupação 
involuntária, violenta, causaria 
mais danos à USP e aos seus es-
tudantes do que a decorrente da 
própria ocupação, indefiro, por 
ora, a liminar de reintegração 
de posse.

Ademais, anote-se que a 
Reitoria, ao invés da abertura 
de diálogo com os estudantes 
para a imediata retomada do 
prédio e da normalidade de fun-
cionamento administrativo da 
universidade, ingressou com 
a presente ação que, pelo con-
texto, ela própria sabe, poderá 

culminar na desocupação vio-
lenta, com maiores prejuízos à 
imagem de uma instituição aca-
dêmica da relevância da USP e 
aos estudantes do que os até en-
tão causados. Na realidade, po-
de-se dizer que a Reitoria, sem 
iniciar qualquer diálogo com os 
estudantes, ao judicializar tal 
ocupação política, fez um op-
ção clara pelo uso da força, ao 
invés, do debate democrático. 
Não se pode nem alegar que os 
estudantes ao ocuparem o pré-
dio também assim agiram, pois, 
como vimos, aparentemen-
te, foi a ausência de diálogo o 
motivo preponderante da ocu-
pação, medida custosa à USP 
e aos estudantes, porém, ainda 
assim, em menor grau do que a 
manutenção de normas eletivas 
de cunho autoritário, a meu ver.

Por fim, ouso dizer que 
o Poder Judiciário não pode 
mais, simplesmente, absorver 
conflitos negados pela postura 
antidemocrática dos demais po-
deres, sob o manto protetor de 
qualquer instituto jurídico -, no 
caso, o da posse -, sem o risco 
de ele próprio praticar o mes-
mo autoritarismo (repressão), 
os quais, na maioria das vezes, 
de modo irresponsável, são 
lhe transferidos pelos adminis-
tradores de plantão. No mais, 
aguarde-se a vinda das contes-
tações.

Int. São Paulo, 9 de outubro de 2013.
Adriano Marcos Laroca

Juiz de Direito

Nesta quarta-feira (9), a 
Justiça de São Paulo ne-

gou o pedido de reintegração 
de posse movido pela reitoria 
da USP. 

A decisão coube ao juiz-au-
xiliar Adriano Marcos Laroca 
analisou o pedido de liminar 
(decisão provisória) feito pela 
reitoria diante dos resultados 
da audiência de conciliação 
realizada nesta terça (8). Não 
houve acordo na audiência. A 
reitoria disse que só negociaria 
quando os estudantes desocu-
passem o prédio.

Em outras palavras, caro 
leitor, uma importantíssima 
derrota para a reitoria.

Como sabemos, a reitoria, 
que não quer saber de con-
versar com os estudantes, está 
movimentando seu aparato ju-
rídico (menos o Sr. Pinto de 
Carvalho, que tem mais o que 
fazer com o seu tempo diante 

de um computador) para recor-
rer da decisão do juiz.

Rodas quer levar a briga 
para o terreno da tecnicalida-
de judicial ao invés de encarar 
a luta política que se abriu na 
universidade. Ao que os estu-
dantes devem responder, com 
firmeza e determinação: não 
vamos abaixar a cabeça para 
ninguém. Queremos o que é 
nosso! Fim do reitorado! Dis-
solução do C.O.! Por um go-
verno tripartite proporcional! 
Por uma estatuinte livre e so-
berana!

Sobre o caráter da 
decisão do juiz

A decisão é profundamen-
te desmoralizante para Rodas, 
seus cupinchas tucanos e tuca-
no-comparsas. 

trocando em miúdos, re-

sumiremos aqui os princpais 
pontos do que o juiz afirmou. 
a íntegra da decisão está logo 
abaixo nesta página:

• A ocupação é um ato po-
lítico

• É produto da intransigên-
cia e autoritarismo da própria 
reitoria

• Que reprimi-la é uma ati-
tude autoritária, que apenas re-
força a arbitrariedade anterior 
da reitoria e em nada colabora 
para promover o diálogo de-
mocrático ente as partes

• Que, ao invés de recorrer 
ao Judiciário para que este “le-
galize” a repressão, a reitoria e 
demais administradores deve-
riam procurar dialogar com os 
estudantes

• Pega mal mandar de novo 
a tropa de choque fazer aque-
le espetáculo cinematográfico 
simplesmente para calar a voz 
dos descontentes.

Para o juiz do TJ-SP, o homem 
de cabelos acaju e ternos 
old-fashioned deve sentar à 
mesa com os estudantes e 
discutir democraticamente suas 
reivindicações
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“diretas para reitor”: 
uma farsa
A atual gestão do DCE, “Não 

Vou me Adaptar” (Psol/
PSTU) vem fazendo uma cam-
panha por eleições diretas para 
reitor, que vem se revelando 
como a farsa que é, a medida 
que os estudantes se mobilizam. 
Além da própria proposta do 
DCE não ser de fato por diretas, 
o que estes querem é uma mu-
dança qualquer, que possa ser 
aceita pelos professores, pelo 
reitor e sua burocracia.

A prova maior da farsa por 
“democracia na USP” está em 
que ninguém se opôs a ela. Até 
mesmo o ditador, João Grandino 
Rodas, fez questão de se colocar 
ao lado desta campanha, criando 
uma página da USP para a sua 
“democratização” e colocando a 
discussão no Conselho Universi-
tário, por mais tortuoso que te-
nha sido esse procedimento.

Ainda mais surpreendente, 
foi o apoio do reitor ter sido re-
conhecido e aceito pela diretoria 
do DCE como verdadeiro. De-
ram a cobertura “democrática” 
necessária às palavras vazias do 
reitor. Tão vazias quanto as do 
próprio DCE pedindo a “demo-
cratização” da USP. Diante da 
decalração do reitor, a direção 
do DCE afirmou: 

“Rodas assume a necessidade 
de democratizar as eleições para 
reitor na USP. E o motivo para 
isso é claro: atualmente, os reito-
res da USP — inclusive Rodas — 
são eleitos de maneira escandalo-
samente antidemocrática”.

Que poderíamos concluir 
disso? Que o DCE conseguiu 
convencer o reitor-interventor da 
necessidade da democratização 
da USP! Um verdadeiro milagre 
de santos do pau oco.

O DCE reafirmou na sua 
“Nota sobre o pronunciamento 
de Rodas sobre eleições para rei-
tor”:  “Nesse momento, portan-
to, nos enchemos de confiança. 
Se Rodas quer democratizar, 
muito bem. A proposta históri-
ca de professores, funcionários 
e de nós, estudantes, é clara e 
simples: ELEIÇÕES DIRETAS 
JÁ. Com participação de todas/
os e peso paritário. Como deve 
acontecer em qualquer espaço 
democrático”.

Ou seja: confiaram no “diá-
logo” e no caráter “democráti-
co” do reitor. Não só aceitaram 
o engodo, como fazem parte da 
encenação “democrática”. 

A proposta do DCE não di-
fere muito da dos professores e 

daquela que a própria burocra-
cia poderia aceitar. Não são a 
favor de eleições diretas, já que 
o “peso paritário” que propõem 
significa que o voto de um estu-
dante vale 16 vezes menos que o 
de um professor. Isso não é elei-
ção direta, é uma farsa completa! 

A farsa das diretas do DCE 
estabelece um regime em que os 
estudantes, que estão em maior 
número na universidade, pos-
suem a menor força e os favo-
recidos são os professores que, 
além de ser a menor categoria já 
possuem maior poder de influên-
cia e decisão.

O DCE diz que quer que a 
comunidade escolha o reitor e 
diretores de unidade por meio do 
seu projeto de “eleições diretas”. 
Mas, na realidade, defendendo 
a paridade como fazem, estão 
defendendo apenas que um nú-
mero maior de professores do 
que o atual possa efetivamente 
escolher (e, portanto, se candi-
datar) quem ocupará os cargos 
dirigentes

A proposta que mais se des-
taca nesta falsa campanha por 
democracia é, de fato, a da As-
sociação de Docentes da USP 
(ADUSP), que também tem em 
sua direção membros do Psol e 
PSTU. Nesta, nem mesmo há 
eleições “diretas paritárias”, mas 
apenas uma consulta à comuni-
dade, também de forma paritá-
ria, que indica um dos candida-
tos para a lista tríplice, para ser 
escolhido pelo governador do 
estado. Caso isso seja aprovado, 
a ADUSP conseguiria eleger um 
membro para esta lista, com o 
apoio das entidades representati-
vas de estudantes e funcionários.

Mas qual é o sentido de man-
ter a figura autoritária que é o 
reitor? Por mais “democrático” 
e “a favor do movimento” que 
o déspota eleito for, ainda toma-
rá decisões sozinho ou, quando 
muito, apoiado em um C.O. elei-
to de modo igualmente antide-
mocrático. 

O que está em jogo não é 
uma verdadeira democratização 
da USP, como estes procuram 
mostrar, mas uma campanha 
eleitoral para a própria reitoria. 
É por isso, também, que a dire-
ção do DCE está se esforçando 
ao máximo para ir contra a pro-
posta apoiada pela maioria dos 
estudantes nas últimas assem-
bleias, de governo tripartite para 
a universidade.a.

paulo Coelho

tanto em 
2011 como em 
2013: oCupa! 
oCupa! oCupa 
e resiste!

Isso posto, é pertinente lem-
brar que em 2011 houve um 
golpe descarado por parte da 
gestão do DCE (composta em 
grande parte por MES - corren-
te do PSOL - e PSTU) de falar 
que a assembleia ia continuar 
e que ia decidir sobre ocupar a 
REItoria para, ao perceber que 
a proposta tinha chance real de 
ser aprovada, simplesmente 
decretar o fim e se retirar da as-
sembleia, boicotando-a!

Com muita cara-de-pau, 
membros da mesa haviam fa-
lado para o plenário continuar 
na assembleia, “porque ainda 
temos importantes questões a 
encaminhar, como ocupação 
da REItoria e ato do movimen-
to estudantil” e depois botaram 
o rabo entre as pernas e aban-
donaram uma grande galera à 
própria sorte, deslegitimando 
unilateralmente a assembleia 
de maneira impositiva e chan-
tagista!

Depois disso, aconteceu 
a única vez em que vi Rodas 
dando respaldo a alguma as-
sembleia estudantil. E foi - 
olha só! - apoiando essa deci-
são (do PSTU, do PSOL e de 
suas bases) de que a decisão 
de ocupar fora ilegítima.

Agora, essa galera do boi-
cote de 2011 participou em 
peso da ação de ocupar a REI-
toria - sem nenhuma delibera-
ção de assembleia!

Essa ação foi considerada 
ilegítima, minoritária, autori-
tária e nociva pelo movimen-
to estudantil e pela esquerda? 
Não.

Aliás, até o Tribunal de 
Justiça de São Paulo fez coro 
com essa negativa - http://
g1.globo.com/sao-paulo/no-
ticia/2013/10/apos-usp-pedir-
-reintegracao-justica-marca-
-audiencia-de-conciliacao.
html !

Então por que a ocupa-
ção da REItoria em 2011 foi 
- como se vê em http://www.
dceusp.org.br/2011/11/nota-
-de-esclarecimento-sobre-a-
-assembleia-geral-dos-estu-
dantes-de-01-de-novembro/ e 
http://blogs.estadao.com.br/
ponto-edu/dce-da-usp-critica-
-ocupacao-da-reitoria/ - ataca-
da e desqualificada?

Ressalto ainda que em 
2011 não houve nenhuma de-
cisão contrária a ocupar a REI-
toria! Retirar-se de assembleia 
promovendo boicote é bem 
diferente de deliberar pela ne-
gação com veemência.

Cateto Hipotenusa da 
silvassauro

“o crime de Luís”
O Superintendente Jurídico 

da reitoria da USP, Luís 
Camargo Pinto de Carvalho, 
tinha segredos. A ocupação da 
reitoria revelou apenas alguns.

Uma vez tendo tomado o 
controle da reitoria, como de 
praxe, os estudantes come-
çaram a vasculhar arquivos 
e computadores em busca de 
documentos e revelações so-
bre o que a reitoria faz às suas 
costas. Como já o conseguiram 
diversas vezes no passado, não 
custava tentar novamente.

Um grupo de alunos se de-
parou com o gabinete do Su-
perintendente Jurídico da USP, 
um cargo de confiança indica-
do pessoalmente pelo reitor, 
João Grandino Rodas.

É, portanto, o homem des-
tacado para zelar pelo regimen-
to interno da USP, o mesmo 
que determina punições para 
“qualquer atividade que atente 
contra a moral e os bons cos-
tumes”.

Pois bem, diante da CPU, 
monitor, teclado e mouse usa-
dos por Pinto de Carvalho os 
estudantes se depararam com 
um obstáculo: a senha.

Única pista, a “dica” de se-
nha inserida pelo próprio usu-
ário do computador, uma afir-
mação lacônica: “o crime de 
Luís”.

O crime de Luís?
“Pedofilia”, arriscou um 

dos presentes depois de inúme-
ras tentativas.

A palavra, definida pelo pró-
prio sr. Pinto como seu crime, 
franqueou o acesso a dezenas 
de filmes pornográficos grava-
dos em formato “*.wmv”, ao 
histórico de páginas da Internet 
acessadas e, em particular, ao 
prolífico repositório de contos 
eróticos www.contoerotico.
com.br.

Os presentes fizeram aquilo 
que surgia naturalmente da si-
tuação: denunciaram a gigan-
tesca hipocrisia demonstrada 
por aquela descoberta. Pixaram 
as paredes de entrada do escri-
tório com dizeres relativos à 
pedofilia e o nome dos contos 
acessados pelo dignatário.

Um estudante, com um 
pseudônimo, publicou uma 
crônica comentando de manei-
ra humorística o ocorrido e  a 
enviou ao Jornal da USP Livre! 
Supostos leitores desta coluna 
no Jornal da USP Livre! inun-
daram a área de comentários do 
site para justificar o burocra-
ta pornógrafo contratado pelo 
reitor para aplicar o regimen-
to interno da USP de maneira 
draconiana contra estudantes e 
funcionários.

Dizem que o colunista que 
assinou o texto “Do pornô soft 
ao hard core” levantou falsas 
acusações contra o sr. Pinto de 
Carvalho.

Que cometeu delito grave. 
Que desrespeitou o homem. 
Que está brincando com coisa 
séria, a pedofilia. Isso para fi-
car apenas nos argumentos que 
pretendem emprestar o mínimo 

de seriedade à causa da defesa 
do burocrata pornógrafo que 
nada mais é que a causa da de-
fesa dos farrapos que restam da 
respeitabilidade da reitoria di-
tatorial de Rodas.

Os argumentos ridículos, 
por sua vez, ocorrem em núme-
ro muito maior. Pedimos des-
culpas aos leitores por repro-
duzir aqui alguns barbarismos:

 “usplivre.org.br, bem como 
“Voyeur Mascarado” defini-
tivamente NÃO ME REPRE-
SENTAM”; “Digo mais, talvez 
devamos esquecer essa coisa 
de diretas e nos focar no que 
o Sr. Pinto tem visto no youtu-
be ou pesquisado no google”; 
“Adoro humor, a crônica seria 
ótima se não estivesse no site 
onde está, fazendo difamação 
(sendo o sujeito o que for) e 
não acrescentando em nada á 
Universidade”.

Como se pode ver, a defesa 
do pornógrafo encontra outra, 
em outro extremo, a mesma de-
fesa da moral e bons costumes 
que certos membros do movi-
mento estudantil expressaram 
recentemente e com pretextos 
muito pouco substanciais.

Especificamente, a defesa 
da moral e dos bons costumes 
se expressa na chamada defesa 
da “ética na política”. Muitos 
dos críticos do texto que pri-
meiro revelou o que o superin-
tendente jurídico da USP faz 
quando ninguém está olhan-
do levantaram que, fazer essa 
denúncia em meio à greve e 
ocupação “pelas diretas já para 
reitor” é um desserviço à luta.

Seria inoportuno criticar o 
um vassalo do reitor em meio 
à luta contra o reitor? Entenda 
quem puder...

Só mesmo os partidários 
da ética na política poderiam 
comportar tal pretensão. Há 
motivos suficientes para crer 
que, se não são as mesmas pes-
soas, os defensores do “direi-
to” do superintendente jurídico 
da USP assistir a vídeos porno-
gráficos durante seu expedien-
te têm muito em comum com 
os que atacaram o rapaz que, 
cerca de um mês atrás, tirou 
a roupa em uma assembleia e 
ofereceu a todos uma visão do 
seu entrenádegas em protesto 
contra o DCE.

o Crápula
* Para preservar a imagem do 

sr. Pinto [e evitar um processo], 
alteramos seu retrato com técnicas 

avançadas de computação gráfica a 
fim de impedir sua identificação.

O sr. Pinto*

Nesta quinta-feira, 10 de outubro
ASSembleiA geRAl NA OcupAçãO

18h
(se chover, a assembleia será transferida para a FAu)


