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 Na noite de terça-feira, dia 20 de setembro passado, fui surpreendido pelo 

recebimento de mensagem eletrônica enviada pela assessoria de imprensa da Reitoria, 

trazendo “edição especial” do USP Destaques, em que são apresentadas sérias e 

inverídicas acusações à Diretoria da Faculdade de Direito. No dia seguinte, fui também 

informado que pessoas estranhas à Unidade distribuíam aos nossos estudantes 

panfletos com a versão impressa dessas agressões. 

 Em linhas gerais, atribui-se à minha administração não ter dado sequência à 

programação anterior das reformas realizadas na gestão do ex-Diretor – e agora Reitor 

– Grandino Rodas, o que implicaria desperdício do dinheiro público, contrariando a lei 

e a moralidade administrativa. 

 Diante disso, e por imperativos funcional e moral, venho prestar os 

esclarecimentos indispensáveis, até porque fui indicado para a honrosa função por 

98% dos membros do Colégio Eleitoral da Unidade (art. 46 do Estatuto da USP), eleito 

pelo Conselho Universitário, por duas vezes, para compor a sua Comissão de 

Legislação e Recursos e durante todo o exercício do cargo somente tenho recebido 

manifestações de apoio e solidariedade da comunidade franciscana.  
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 Também pela minha condição de antigo membro do Ministério Público e 

professor de processo penal, não somente venho prestar à comunidade acadêmica as 

explicações devidas, mas especialmente apresentar as provas que demonstram a 

falsidade daquelas acusações.  Mais: como aprendiz de direito probatório, seguindo a 

máxima lettres passent témoins, não darei apenas uma versão sobre os fatos, estando 

esta resposta instruída com documentos, que poderão ser examinados pelos membros 

da E. Congregação e estarão disponíveis a qualquer interessado na Diretoria da 

Faculdade. 

 

1. Notícia de uma perseguição anunciada. 

 

 Na véspera de deixar a direção da Faculdade de Direito para assumir a Reitoria 

da USP, dia 22 de janeiro de 2010, o Professor João Grandino Rodas endereçou 

mensagem à comunidade acadêmica, dando conta de suas formidáveis realizações nos 

três anos e meio de gestão, do modelo de financiamento adotado, com generosas 

doações de antigos alunos, da justa retribuição dada a essas doações, com a 

denominação de salas de aula, dos projetos futuros etc.  

 Ao final dessa mensagem, sentenciou o atual Reitor: 

 “No tocante à caminhada da Faculdade versus à modernização, é importante 

lembrar: 1. Se não o fizermos, outras faculdades de direito o farão e a Faculdade do 

Largo ter-se-á tornado, tão somente a Velha Academia!; 2. A grande maioria das 

demais unidades da USP caminham e caminharão sempre mais, com meu firme e 

permanente apoio, em direção à modernização.  Seria paradoxal , a mais antiga e 

tradicional faculdade da Universidade, acabar se tornando a mais atrasada e 

retrógrada! A minha parte eu fiz e espero que os demais segmentos da Faculdade 

também o façam.” 

 O negrito, que é do original (v. documento 1) contém implícita a ameaça: se a 

Faculdade de Direito não continuasse a seguir as linhas da administração que se 

encerrava, estaria destinada ao abandono ou mesmo à destruição pela nova gestão 

reitoral. Bem ao estilo da diplomacia norte-americana de ameaças e represálias, que o 

autor da mensagem certamente aprendeu no seu curso de “Mestrado em Diplomacia” 

na Fletcher School of Law and Diplomacy, nos Estados Unidos, como consta de seu 

precioso currículo inserto na plataforma Lattes. 
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2. O imediato cumprimento da ameaça: a transferência das bibliotecas 

departamentais. 

 

 É verdadeiramente curioso que a ameaça - definida como promessa de mal 

injusto e grave, o que vale dizer mal futuro -, começou a concretizar-se já no final da 

tarde do próprio dia 22 de janeiro, sexta-feira, quando, ainda no exercício da diretoria, 

o Professor Rodas destituiu a equipe incumbida de zelar pelas bibliotecas, exigiu a  

entrega das chaves das salas que abrigavam o acervo e determinou sua imediata 

transferência para o Edifício da Rua Senador Feijó,  denominado “Anexo IV”.  Nem 

houve tempo, portanto, para que a comunidade ameaçada tivesse tempo de refletir 

sobre a eventual adesão ao projeto modernizador. 

 Aos que quiserem conhecer os detalhes dessa cena rocambolesca, recomenda-

se a leitura dos depoimentos prestados pelos servidores que a presenciaram, 

constantes do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal (fls. 352 e 

seguintes daqueles autos). 

 Mas o que interessa – e aqui se presta homenagem a um verdadeiro exemplo 

de eficiência administrativa - é que no dia 26 de janeiro, terça-feira, seguinte a feriado 

prolongado, praticamente todo o acervo transferido (cerca de 160.000 volumes) já se 

encontrava no novo (?) prédio, em condições muito precárias - até hoje, é verdade -, 

como se pode ver até mesmo pelo lado externo da sede da “Biblioteca Jurídica São 

Francisco”. 

 

3. O início da gestão Magalhães. 

 

 Foi justamente nessa terça-feira, 26 de janeiro, que teve início a administração 

do subscritor, ainda na condição de vice-diretor em exercício. 

 As circunstâncias da assunção do cargo, igualmente relatadas em depoimentos 

existentes nos autos do inquérito do MP Federal, são dignas de registro, ainda que 

resumido. Um deles menciona reunião dos funcionários com o subscritor: “que o Vice-

Diretor não sabia responder às perguntas formuladas, não sabendo nem mesmo 

informar quem teria transportado os livros para o prédio novo... os funcionários 

solicitaram ao Vice-Diretor em exercício, Prof. Magalhães, visita ao prédio novo, tendo 

sido deferido por aquele, que também não conhecia o local” (fls. 358).  Outro 

depoimento confirma: “no dia os funcionários da Biblioteca tiveram uma reunião com 

o Prof. Magalhães, o qual também se encontrava surpreso e não sabia nem da 
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mudança do acervo, nem da destituição das chefias (fls. 442). Mais um relato a fls. 

444: “que participou de reunião com o Diretor em exercício, Prof. Magalhães, que 

afirmou não saber da transferência e que também teria sido pego de surpresa pela 

mudança”. Mais: “o Professor Magalhães afirmou não saber da mudança; a depoente 

notou a “cara de susto” na sua chegada no segundo andar” (fls. 449) (doc. 2). 

 Apesar do “susto”, procurei de imediato adotar as providências mais 

elementares para a segurança e reorganização do acervo bibliográfico. Aliás, o prazo 

(curto) para que eu cumprisse essas tarefas foi fixado pelo próprio diretor-reitor na 

conhecida Portaria n. 7/2010: “Com o intuito de possibilitar a respectiva rearrumação, 

tais bibliotecas permanecerão fechadas até 15 de março de 2010, reabrindo antes, em 

sendo possível”. 

 Imediatamente entrei em contato com o então Coordenador do Campus do 

Quadrilátero Saúde/Direito, Dr. José Agenor Mei Silveira, que numa primeira visita, fez 

anotações manuscritas sobre as mais elementares medidas a serem adotadas para que 

o prédio fosse razoavelmente utilizado (doc. 3).  Pelo exame superficial desse 

documento, vê-se que nem mesmo as chaves do edifício estavam em poder da 

Faculdade. 

 Assim, na sequência, foram tomadas medidas emergenciais para a segurança 

do edifício: reunião com empresa de consultoria de segurança (doc. 4); realização de 

vistoria para verificar se a grande quantidade de livros havia causado danos à estrutura 

de sustentação do piso (doc. 5); gestão junto à Prefeitura para obtenção de plantas do 

edifício (doc. 6);  pedido à Fundação Arcadas para contratação de pessoas que 

pudessem auxiliar no transporte de livros, diante do não funcionamento dos 

elevadores (doc. 7); aquisição de persianas para proteger o acervo bibliográfico de 

danos causados pela exposição ao sol (doc. 8) etc. 

 De tal monta eram as deficiências do prédio para abrigar funcionários e alunos 

que, em 2 de junho de 2010, depois de proceder a vistoria no imóvel e verificar 

diversas irregularidades, a SubPrefeitura da Sé, indicou à Faculdade a necessidade de 

providências e, ao final, determinou “manter o local fechado até a conclusão dos 

serviços e atestados” (doc. 9). 

 A Diretoria providenciou então o atendimento – ainda que parcial – das 

exigências e, também expondo a situação pessoalmente ao Sr. Subprefeito (doc. 10),  

obteve a liberação do prédio e, portanto,  do acesso aos livros pela comunidade 

acadêmica (doc. 11). 

 Note-se que tudo isso se deu em meio a reclamações (justificadas) dos 

estudantes - inclusive com a afixação, no pátio, de cartaz com a contagem progressiva 

dos dias em que as bibliotecas permaneciam fechadas -, matérias jornalísticas 
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praticamente diárias, greve de servidores técnico-administrativos e, para culminar, 

uma “recomendação” do Ministério Público Federal e, depois, determinação judicial 

com fixação de prazos para arrumação dos livros e reabertura das bibliotecas. 

 

 Diante desse quadro, custa a acreditar que, um ano depois, venha o Reitor – 

responsável pela açodada mudança – afirmar que “descontinuar projetos da 

Administração anterior, em curso, por implicar desperdício do dinheiro público, 

contraria a Lei e a moralidade administrativa”. 

 Na verdade, a atual direção da Faculdade mal pôde “consertar” a desastrada 

transferência dos livros. Utilizar bem os recursos públicos seria verificar antes a 

situação do imóvel, suprir as deficiências e planejar a mudança, de modo a não causar  

prejuízos  aos estudantes, professores e funcionários. 

 

 

4. Resumo dos acontecimentos: o programa CQC. 

 

Todos esses fatos ficaram bem resumidos em episódio a mim pessoalmente  

constrangedor. Em maio de 2010, durante entrevista que concedia a jornalista da 

“Folha de São Paulo”, justamente no prédio da Rua Senador Feijó, fui surpreendido 

pela presença da reportagem do conhecido programa CQC, da Rede Bandeirantes. Sem 

qualquer contato prévio e no clima característico daquele estilo de reportagem, fui 

duramente questionado pela situação caótica da biblioteca e da falta de acesso a ela 

pelos alunos. Na edição da matéria, no final,  veio a conclusão do repórter-

apresentador Rafinha Bastos, que bem resume o episódio da transferência dos livros: 

 “O Reitor fez uma grande palhaçada nessa história; a batata assou para o 

Diretor da Faculdade”. 

 Hoje até mesmo agradeço ao entrevistador, que apesar das críticas feitas na 

época, soube fazer justiça ao avaliar a situação. 

 

 A propósito, também faço questão de anexar a esta resposta alguns extratos da 

repercussão do programa no “You Tube”, que bem refletem o julgamento do público 

sobre os acontecimentos (doc. 12). 
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5. A segunda ameaça. 

 

 Ainda no curso das primeiras providências, e já tendo que atender à 

“recomendação” do Ministério Público Federal a respeito do acervo da biblioteca, a 

Diretoria recebeu inusitado ofício subscrito pelo então Chefe de Gabinete do Reitor, 

Professor Alberto Carlos Amadio, no qual, sob a referência “imóveis da Universidade 

de São Paulo atualmente em uso pela Faculdade de Direito”, em que eram cobradas 

providências, com a seguinte advertência: 

 “Caso essa Faculdade decida refluir aos seus contornos, do 1º semestre de 

2006, não querendo ou não podendo utilizar cabalmente os dois primeiros imóveis, a 

Universidade poderá assumir o uso dos mesmos, destinando-os à finalidade que 

beneficie a toda a Universidade” (doc. 13). 

 Os dois primeiros imóveis são os da Rua Riachuelo, n. 185 (Claúdio Lembo) e da 

Rua Senador Feijó, ns. 197/205 (Biblioteca Jurídica São Francisco), cuja situação será 

referida em tópicos seguintes. 

 Quanto ao terceiro, a chamada “Casa da Baronesa” – Av. Brigadeiro Luiz 

Antonio, n. 22 -, o expediente também observava: 

 “... há cerca de 15 dias, a Prefeitura da Cidade de São Paulo expressou sua 

preocupação por estar o mesmo ainda fechado e sem utilização, o que poderá levar ao 

cancelamento da concessão de uso” (mesmo documento ). 

 A respeito desse imóvel, também serão feitas considerações em outro item 

(infra, n. 11) 

 O que se deve adiantar, a esta altura, é que depois de verificar com cuidado as 

reais condições desses três imóveis, a Diretoria respondeu à Reitoria em 11 de maio de 

2010 (doc. 14) e levou o tema à consideração da Egrégia Congregação, como consta da 

ata da sessão extraordinária realizada em 13 de maio seguinte. 

 

6. Os reiterados pedidos de reforma do Edifício da Rua Senador Feijó. 

 

 Importa observar aqui, a respeito do que consta do Informe USP de 20 de 

setembro passado, que no já referido ofício de 11 de maio de 2010, esta Diretoria 

mencionava a necessidade de reformas (o que, por sinal, deveria ter sido constatado 

no curso do processo de desapropriação), nos seguintes termos: 
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 “... Esse prédio, desapropriado no final de 2009, necessita de grandes - sublinho 

agora - reformas para adaptação à sua finalidade, especialmente o conserto (ou 

mesmo substituição) dos dois elevadores, sem o que será inviável o acesso dos 

usuários da biblioteca. A propósito, em conversa telefônica ocorrida em 6 de maio 

último, o Magnífico Reitor informou a esta Diretoria a intenção de realizar essas 

reformas por meio da Coordenadoria do Campus” (doc. 14). 

 Mais claramente, no ofício n. 78/2010, de 12 de maio seguinte, a Diretoria da 

Faculdade reiterava à Chefia de Gabinete: 

 “Conquanto tenha sido possível acomodar, ainda que precariamente, parte dos 

livros e serviços de atendimento a usuários nos andares 2º, 3º e 4º, do referido prédio, 

os demais pavimentos necessitam de urgentes reformas para que se possa dar 

prosseguimento à utilização do edifício para o fim a que é destinado. 

 “Diante disso, confirmando entendimento já mantido com o Professor Antonio 

Marcos Massola, DD. Coordenador da COSESP, é o presente para solicitar a Vossa 

Excelência as providências necessárias à efetivação das mencionadas reformas” (doc. 

15). 

 Confirmando sua notável presteza epistolar, em 19 de maio de 2010, pelo ofício 

n. GR/255, a Reitoria respondeu: 

 “Com referência ao Ofício n. 78/2010, de 12.05.2010, informo a V. Sa. que já foi 

determinado pela Reitoria o encaminhamento da solicitação à Coordenadoria do 

Campus da Capital – COCESP, para avaliação dos 5º a 9º andares, incluindo elevadores, 

do prédio localizado à Rua Senador Feijó, n. 197/205, no Centro de São Paulo, 

destinado à instalação da “Biblioteca Jurídica São Francisco”. Informo, ainda, que a 

licitação da obra será feita o quanto antes, para que a reforma seja realizada o mais 

breve possível.” (doc. 16 ). 

 Em ofícios seguintes, o Professor Massola, DD. Coordenador do Campus da 

Capital, arrola providências diversas, relacionadas ao edifício da Rua Senador Feijó - 

OF.GAB/267/COCESP, de 16.6.2010; OF.GAB/333/COCESP, de 29.7.2010, e  

OF.GAB/267/COCESP, de 17.8.2010 (docs. 17 ).   

 A essa correspondência, seguiram-se inúmeros telefonemas – alguns 

retornados, a maioria não -, sempre com a informação de que o projeto de reforma 

estava em andamento. Tal projeto, inclusive, foi objeto de reunião na COESF em 2 de 

março de 2011, com a presença do Professor Massola e dos funcionários da FD, Sras. 

Maria Cristina e Andréia e Sr. Jorge, além do subscritor (doc. 17 A). 

 Depois de todo esse longo percurso diante da burocracia da COESF, para 

efetivação da reforma, em 5 de maio de 2011, a Diretoria recebeu um relatório 
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subscrito pela Arquiteta Gemma Fons Vilardeli Agnelli, com a enumeração de várias 

providências, entre as quais, no item “Reforma do Edifício da Biblioteca Jurídica”, 

assinalava: 

 “10.2. “Reforma total do prédio”. A Unidade poderá contratar e conduzir o 

processo de reforma desde o projeto até a licitação das obras e a sua execução por 

conta própria solicitando, após execução do projeto de arquitetura o Termo de 

Compromisso na Coesf e as aprovações necessárias na PMSP ou encaminhar 

solicitação explicitando, em processo específico, suas necessidades e recursos 

disponíveis para o empreendimento. Neste caso a solicitação será inserida na 

programação de trabalho e todo o processo será conduzido pela Coesf” (doc. 18 ). 

 Portanto, enquanto o Professor Massola e a Reitoria nos “enganbelavam” com 

a história do projeto, este nem existia. Ademais, como se verá em tópico adiante 

(infra, n. 12) a Unidade não tem autonomia para fazer licitações para obras de valor 

superior a R$ 650.000,00 e o custo da reforma, inicial e “por baixo”, seria de R$ 

700.000,00, como depois mencionou o mesmo Professor Massola. 

É, assim, verdadeiramente espantoso que venha agora o Reitor afirmar no 

Informe USP que o processo relativo à de reforma somente tenha sido aberto em 

6.7.2011 (proc. 2011.1.267.82.4). As providências desta Diretoria junto à Reitoria e à 

COESF já existiam desde maio de 2010, inclusive com a resposta do Sr. Chefe de 

Gabinete, em 19 de maio de 2010, pelo ofício n. GR/255,  conforme documento n. 16, 

antes citado. 

 

7. Ainda o prédio da Senador Feijó: o caso Real-Santander. 

 

 No episódio da instalação da “Biblioteca Jurídica São Francisco” no prédio da 

Rua Senador Feijó, merecem destacada menção as circunstâncias que impedem a 

ocupação do andar térreo e do subsolo da referida edificação, diante da permanência 

no local da agência do Banco Santander. 

 Conforme Decreto 55.295, de 29 de dezembro de 2009, o Governo do Estado 

de São Paulo declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel situado 

no Município de São Paulo, necessário à ampliação das instalações da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, localizado na Rua Senador Feijó, nºs. 197 e 205, 

com área de terreno de 388,40 metros quadrados e 3.231,00 metros quadrados de 

construção, composta de 10 (dez) pavimentos e porão. 
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 A transferência de parte do acervo da biblioteca da Faculdade de Direito, para 

os andares 2º, 3º e 4º, ocorreu, como já mencionado, entre os dias 22 e 26 de janeiro 

de 2010. 

 Em 22 de junho de 2010, foi lavrado o auto de imissão de posse pelos oficiais 

de justiça Márcio Chagas Monteiro e Ligia Carla Lázaro, na presença da Procuradora do 

Estado, Dra. Heloisa Sanches Querino Chehoud, da Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário, e, ainda, tendo como “testemunha” o Professor João Grandino Rodas, cuja 

assinatura está ilegível, mas é inconfundível (doc. 19). 

 Ficou consignado no mencionado auto que: 

 “No imóvel encontra-se em plena atividade a Agência do Banco Real (Ag. 1581 

– Senador Feijó) e que ocupa o subsolo, térreo e 1º andar do referido endereço. 

Conforme informação dos Procuradores do Estado, Dr. André Luiz dos Santos 

Nakamura e Dra. Heloisa Sanches Querino Chehoud, bem como dos funcionários do 

Banco Real, Esler Pedersoli e Márcio Rozão, há uma negociação em andamento entre a 

Universidade de São Paulo e o Banco Real, no sentido de que a agência bancária 

continue ali funcionando, portanto, não havendo a necessidade de remoção dos bens 

e equipamentos da mesma” (doc. 19 ). 

 Embora a referida negociação estivesse em curso com a “Universidade”,  

efetivamente, como consta da agenda da Diretoria, no dia 28 de julho de 2010,    

recebi a visita de dirigentes do grupo Santander, mencionando o interesse de manter-

se ali instalada a agência bancária. Solicitei, então, que o pedido fosse formalizado, o 

que ocorreu em 11 de agosto de 2010, em correspondência subscrita pelo Sr. Eduardo 

José B. de Oliveira, gerente do Banco, na qual concluía: 

 “... por meio desta correspondência solicitamos que essa universidade nos 

informe qual a forma e qual o procedimento administrativo que deverá ser realizado 

para formalizar de maneira adequada a manutenção da ocupação da área, que deverá 

se dar sem qualquer ônus para a universidade (doc. 20 , o grifo não é original). 

 À vista disso, como de rigor, submeti o assunto à competente apreciação do 

Conselho Técnico-Administrativo (CTA) desta Unidade, que, em sessão de 31 de agosto 

de 2010, decidiu não haver interesse na cessão do referido espaço, que seria utilizado 

efetivamente para a finalidade constante do Decreto de Desapropriação. Isso foi 

comunicado ao Banco Santander em correspondência datada de 1º de setembro de 

2010 (doc. 21). 

Posteriormente, em duas ocasiões – 23 de setembro e 23 de novembro de 

2010, representantes do Banco Santander estiveram na Diretoria, ponderando que a 

efetiva desocupação do imóvel demandaria algum tempo, pois seria necessário 
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encontrar outro local adequado à instalação da agência, que atende a um grande 

número de pessoas, inclusive professores e servidores desta Unidade.  Diante disso, e 

até porque parte do prédio – do 5º ao 9º andar – ainda estava desocupada e dependia 

de reformas para efetiva utilização pela Faculdade, concordei com tais ponderações, 

esperando que providências fossem tomadas pelo ocupante daquela parte do imóvel, 

em prazo razoável. 

 Passados sete (7) meses da deliberação do CTA e da informação dada à 

instituição bancária, a Diretoria ainda não tinha notícia de qualquer providência para a 

entrega do local. 

 É preciso assinalar que, em 25 de outubro de 2010, foi firmado protocolo de 

intenções entre esta Faculdade e a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 

visando à implementação, naquele local, de unidade do Centro de Integração da 

Cidadania, dedicado à pesquisa e extensão universitária nas áreas de solução 

alternativa de conflitos e educação em direitos humanos, atividade de grande 

interesse para o nosso corpo discente. 

 Daí ter submetido o impasse à consideração das doutas Procuradoria Geral da 

Universidade e Procuradoria Geral do Estado, em ofícios praticamente idênticos 

enviados, respectivamente,  aos Professores Gustavo Ferraz de Campos Mônaco e 

Elival da Silva Ramos, ambos, por sinal, docentes da Faculdade de Direito (doc. 22). 

 Do primeiro até agora não recebi resposta, verbal ou escrita. A Procuradora do 

Estado, Dra. Heloisa Sanches Querino Chechoud, em 17 de junho de 2011, enviou-me 

mensagem eletrônica, dando conta das medidas judiciais adotadas, esclarecendo que 

o Banco Santander fora intimado pessoalmente a desocupar o térreo do imóvel, no 

prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, lembrando que tal prazo se 

esgotaria no dia 13 de julho de 2011 (doc. 23).  

 Ocorre que justamente quando esgotado aquele prazo, estando eu em período 

de férias e afastamento para participar de Congresso em Heidelberg, Alemanha, em 28 

de julho de 2011, a direção do estabelecimento bancário encaminhou correspondência 

ao Vice-Diretor em exercício, Professor Paulo Borba Casella, pedindo mais prazo para a 

mudança e, ainda, a isenção do pagamento da multa fixada pelo M. Juízo da Fazenda 

Pública (doc. 24). Essa solicitação foi enviada à Procuradoria Geral da USP e até agora 

não recebi notícia sobre as providências, nem a agência saiu do imóvel. 

 Todas essas dificuldades para a desocupação do imóvel utilizado pela agência 

bancária, que poderiam até ser consideradas normais e corriqueiras na relação da 

expropriante com o expropriado, têm, no caso, um ingrediente a mais. 
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 É que, em carta de 25 de janeiro de 2010, portanto no próprio dia em que o 

reitor assumiu o seu atual cargo, ainda na condição de Diretor da Faculdade de Direito, 

o Professor Rodas agradece ao Banco Santander a “doação dos serviços de mudança, 

que viabilizou o transporte de parte dos livros de nossa biblioteca para o local onde 

será instalada parte do acervo desta Instituição de Ensino”. E mais, segundo aquela 

correspondência, “os serviços foram realizados a contento” (doc. 25 ). 

 

 Ocorre, no entanto, que conforme e-mail enviado, em 12 de fevereiro, para o 

endereço institucional da Sra. Aiko Endo – aendo@usp.br – secretária da Diretoria, que 

permaneceu no cargo até ser transferida para a Reitoria, o Sr. Luís Cabañas, do Grupo 

Santander, encaminhava orçamento da empresa “Avantec”, incumbida da mudança, 

dando conta de dificuldades e custos adicionais para montagem das estantes, “no lay-

out solicitado pelo reitor” (doc. 26).  Foram, essas circunstâncias, por sinal, que 

provocaram a sabida demora na reorganização dos livros e consequente acesso (ainda 

que precário) pelos usuários da biblioteca. 

 

 Existe, assim, uma estranha coincidência entre a pretensão do Banco em 

permanecer ocupando espaço público da Universidade – sem ônus para esta - e a 

generosa doação do serviço de mudança. 

 

 Com as mesmas facilidades não contei quando depois, inicialmente por minha 

iniciativa e, em seguida, para atender a determinação da Justiça Federal, providenciei a 

volta de partes do acervo  ao prédio histórico do Largo de São Francisco. 

 

 Há mais: exatamente no dia 4 de janeiro de 2010, a Universidade de São Paulo, 

através da Faculdade de Direito, havia firmado “termo de permissão de uso” em favor 

do Banco Santander, tendo como objeto a permissão de uso de imóvel no Largo de São 

Francisco, com 54,24 m2, destinada à instalação de um posto de atendimento bancário 

(doc. 27). Essa agência ainda ocupa local antes destinado a uma sala de aula de pós-

graduação. 

 

 Aliás, como relação a essa permissão de uso, em 8 de março de 2010, esta 

Diretoria oficiou à Coordenadoria de Administração Geral da USP, pois a Unidade, até 
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então, não havia recebido os valores correspondentes às taxas de tal contratação (doc. 

28 ). 

 

8. A descontinuidade dos projetos de modernização do Edifício Histórico. 

 

 No tópico “Mais espaço para a FD” do Informe USP, trata o Reitor das 

condições precárias do prédio principal da Faculdade de Direito, situado no Largo de 

São Francisco e tombado pelo Condephaat. 

 Enumera as reformas realizadas sob sua administração, especialmente em duas 

salas de aula e nas instalações sanitárias do térreo e do 1º andar, com doações de 

antigos alunos. Não se podem negar, verdade seja dita, as melhorias introduzidas 

nesses espaços. Somente não se compreende o porquê de terem sido tais doações - 

feitas com encargo - não  submetidas aos órgãos competentes, uma delas ajustada em 

um “contrato de gaveta”, nem discutida a inédita contrapartida com a comunidade 

acadêmica, dando lugar a conhecida polêmica ora submetida à apreciação do Poder 

Judiciário. 

 Por isso, não é razoável atribuir-se à atual administração a responsabilidade 

pela descontinuidade do projeto para a restauração e atualização das salas de aula 

situadas na parte frontal e lateral do 2º andar. Diante da desastrada condução do 

processo de parceria com a iniciativa privada, então realizado, não existem reais 

condições de se obterem – pelo menos por enquanto -  os recursos necessários para a 

concretização da projetada reforma. 

 Com relação à restauração do Salão Nobre da Faculdade, não houve a aludida 

descontinuidade. Ao contrário, encontram-se em andamento na COESF  

 Além do mais, o restauro das 54 poltronas do doutoral e das 510 cadeiras da 

plateia, objeto de patrocínio  pela Lei Rouanet  - doação do Escritório Mattos Filho, 

Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, por intermédio da Fundação Arcadas – 

realizado entre 9.12.2010 e 28.6.2011 – já foi completado, como se pode constatar em 

visita ao local e pelo documento n.  29, expedido pelo “Estúdio de Conservação e 

Restauração”. 

 Também já há orçamentos para a nova estrutura do palco, raspagem e 

aplicação de sinteko (doc. 30) e restauro do forro, das pinturas e dos móveis (doc. 31 ), 

cuja execução está acertada com a Associação dos Antigos Alunos. Serão utilizados 

recursos arrecadados na campanha de doações.    
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 Há muito que fazer, reconheço, mas de modo algum a atual Diretoria pode ser 

taxada de inoperante. 

 

9. As reformas do Anexo I. 

 

 Com respeito à mencionadas sugestões para reforma do Anexo I, efetivamente, 

em 2009, a Diretoria - inclusive com pedido também assinado por mim, então vice-

diretor -, solicitou manifestação dos Departamentos. Apesar de enviadas as propostas, 

nenhum projeto chegou a ser elaborado para uma obra completa naquele edifício. 

 No entanto, a presente gestão, atenta à necessidade de melhoras nos espaços 

ocupados pelos Departamentos, vem recebendo e atendendo, na medida do possível, 

aos pedidos das respectivas chefias. Assim, como exemplo, foi montada uma sala para 

a Comissão de Graduação, ao lado da Seção de Alunos, a pedido do Professor Heleno 

Taveira Torres. Também as salas de aula de pós-graduação foram pintadas, por 

solicitação da Professora Mônica Herman. O Departamento de Direito Penal também 

foi reformado. 

 Outras intervenções no DES, DFD, DEF, DTB e DIN estão em fase de preparo de 

licitação, inclusive já com visitas de empresas para apresentação dos respectivos 

orçamentos (doc. 32).  

  

10. Edifício Governador Cláudio Lembo (Anexo II). 

 

 Também se afirma no USP Destaques que a última Diretoria teria “deixado 

pronto” projeto executivo para reforma do Anexo II, ocupado precariamente por 

setores administrativos, parte a Biblioteca, o Centro Acadêmico XI de Agosto e a 

Associação dos Funcionários da FD. 

Na verdade, esse projeto, feito pela empresa “Paulicéia Arquitetura, Restauro e 

Projetos Culturais Ltda., embora “pronto” na ótica do Reitor, ainda dependia, como é 

evidente, de aprovação pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal.  E, como se 

pode ver pela documentação pertinente, há dois anos a diretoria atual vem realizando 

esforços para conseguir tal aprovação (doc. 33), até agora sem êxito, não por sua culpa 

ou desídia, mas simplesmente pelo fato de que inúmeras solicitações são feitas pela 

Municipalidade (os conhecidos “comunique-se). 
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Ainda recentemente, depois de contacto com o Secretário Municipal Dr. 

Rubens Chammas, para tentar agilizar o processo, obtive informação da existência de 

novo “comunique-se” referente ao processo de alvará para aprovação da obra (doc. 

34).  

 Portanto, apesar de “deixado pronto” pelo então diretor, o projeto ainda terá 

penoso caminho, até chegar-se à licitação, obtenção de verba e execução. 

 

11. Sobre outra acusação do Reitor: o Anexo III (a “Casa da Baronesa”). 

 

 Dentre as despropositadas acusações lançadas no Informe USP, uma delas 

ultrapassa todos os limites da racionalidade. 

 Diz o panfleto: 

 “No respeitante ao Anexo III, a Faculdade deixou-o sem utilização durante cerca 

de dois anos, tendo a Prefeitura interpelado a Reitoria, há cerca de dois meses, sobre o 

risco que corria um imóvel tombado vazio no Centro de São Paulo. Tendo a FD 

manifestado seu desinteresse, a Universidade passou a responsabilizar-se tanto pelo 

convênio com a Prefeitura, quanto pelo seu destino”. 

 A esse tópico do libelo-acusatório da Reitoria, a resposta é muito simples. Tudo 

está documentado no processo 2009.1.1277.2.5, cuja apreciação está incluída na 

pauta da reunião da Egrégia Congregação, já convocada para o próximo dia 29 de 

setembro. 

 Nos respectivos autos, há inicialmente uma minuta de convênio institucional-

acadêmico a ser celebrado entre a Prefeitura e a Universidade, que seria representada 

no ato pela ex-Reitora Suely Villela e também por intermédio do Diretor da Faculdade, 

Professor Doutor João Grandino Rodas. Nada está assinado!. 

O seu objeto seria “a cooperação institucional acadêmica, de cunho técnico-

científico, entre os partícipes visando à promoção do aperfeiçoamento e disseminação 

do conhecimento, por meio da realização de cursos jurídicos, em grau de extensão e 

de pós-graduação lato sensu e desenvolvimento de pesquisa e pós-graduação em 

Direito, com a finalidade de atender à exigência da educação continuada, para 

atualização da qualificação profissional dos servidores públicos municipais, integrantes 

das carreiras de nível superior e, em especial, dos Procuradores do Município” 

(cláusula 1.1.). 
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 Segundo o projeto, em resumo, caberia à Universidade, por intermédio da 

Faculdade de Direito, fornecer ao Município, às suas expensas, “os meios técnicos e 

corpo docente” etc. (cláusula 2.1), enquanto ao Município caberia “a formalização de 

permissão de uso para a USP/Faculdade de Direito do imóvel municipal, situado à Av. 

Brigadeiro Luiz Antonio, n. 42” (cláusula 2.2.1). 

 A fls. 11 dos autos, consta despacho do então Diretor, Professor Rodas, sem 

data, do seguinte teor: “Aprovo “ad referendum” da E. Congregação a minuta de 

Acordo de Cooperação entre o Município de São Paulo e a Reitoria da USP”. Essa 

aprovação, salvo engano, nunca foi submetida à Congregação para ser ratificada. 

 A fls. 14, há um termo pelo qual é formalizada a entrega e o recebimento 

provisório das chaves do imóvel, “a ser objeto do termo de permissão de uso à 

Faculdade de Direito”, datado de 17 de agosto de 2009. 

 Segue-se então cópia do Decreto n. 50.780, de 11 de agosto de 2009, do Sr. 

Prefeito Municipal, permitindo o uso do imóvel pela Faculdade, a título precário e 

gratuito, tendo como contrapartida a celebração do antes referido acordo, para 

“realização de cursos jurídicos, em grau de extensão e de pós-graduação lato sensu e 

desenvolvimento de pesquisa e pós-graduação em Direito, com a finalidade de atender 

à exigência da educação continuada, para atualização da qualificação profissional dos 

servidores públicos municipais, integrantes das carreiras de nível superior e, em 

especial, dos Procuradores do Município” (fls.15-19). 

 Diante desses termos, e depois de ter sido a questão levantada em sessão da 

Congregação em que foi tratada a “segunda ameaça” da Reitoria (supra, n. 5), a nova 

Diretoria da Faculdade, como era de rigor, em 10 de maio de 2010, determinou fosse a 

matéria submetida primeiramente à douta Comissão de Pós-Graduação. Em 29 de 

agosto de 2011, a ilustre Presidente da CPG, Professora Mônica Herman,  consignou a 

inviabilidade de transferir para o referido imóvel o Serviço de Atendimento aos 

discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação, sublinhando ainda “o fato de 

demandar prévio processo seletivo o ingresso nos cursos de pós graduação” (fls. 22). 

 Em seguida, determinei ainda a manifestação do Professor Francisco Satiro, DD. 

Presidente da Comissão de Cultura e Extensão, que igualmente apresentou 

manifestação no sentido de que “os cursos de extensão universitária deverão, em 

regra, satisfazer o requisito de caráter público, que pressupõe processo seletivo aberto 

a qualquer interessado e seleção com base em critérios objetivos”, aduzindo ainda 

certas condições para “cursos de acesso restrito”. 

 Assim, a Faculdade não deixou o imóvel sem utilização por inércia ou inépcia 

deste Diretor, mas simplesmente porque é seguramente inviável cumprir a 
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“contrapartida” acertada com a Municipalidade. De qualquer modo, como já 

mencionado, a questão será submetida à Congregação, na próxima reunião. 

 Acrescento ainda, para a tranquilidade e o sossego da Administração Municipal, 

que esse imóvel, embora vazio, encontra-se sob a permanente vigilância de 

funcionário da empresa terceirizada e não consta que esteja correndo risco maior do 

que qualquer outro edifício do Centro da cidade.  

 

12. As verbas orçamentárias da USP e da Faculdade de Direito. 

 

 O panfleto da assessoria de imprensa inclui, ainda, encarte especial a respeito 

das verbas orçamentárias da USP e da Faculdade de Direito, sublinhando que em 2010 

- e também neste ano – a nossa Unidade ficou entre aquelas que menos gastaram seu 

orçamento. 

 O quadro demonstrativo indica que no ano passado a FD somente gastou 52% 

do orçamento anual – R$ 4.826.146,74 – e no atual 45% de um total de R$ 

7.211.155,49. Dá-se a entender, pelo visto, que a Faculdade dispõe de elevados valores 

para utilizar, mas não o faz por inércia ou despreparo. 

 Reconheço desconhecer os meandros da contabilidade pública, até porque o 

Estatuto da USP exige que o diretor seja um Professor Titular e, no meu caso, minha 

titulação foi obtida na área de processo penal. Esse é um ponto, aliás, que eventual 

reforma estatutária deveria considerar para que a administração dos órgãos da USP 

fosse profissionalizada. Ademais, no primeiro momento da minha gestão, a Faculdade 

perdeu, por transferência para Lorena e em decorrência de afastamento das funções 

pelo antigo diretor, agora Reitor, dois contadores (doc. 35). Hoje só contamos com 

uma contadora, embora a Unidade tenha uma outra vaga, que depende da realização 

de concurso pela Reitoria. 

 Mesmo assim, ainda que de forma superficial, é possível rebater as acusações 

também neste ponto. Ao mencionar, por exemplo, que a Unidade dispõe este ano de 

um orçamento total de mais de sete milhões de reais, a Reitoria não esclarece que as 

verbas orçamentárias têm destinações específicas. Assim, não é possível fazer 

remanejamentos orçamentários entre grupos distintos. Exemplo: ainda que sobrem 

recursos destinados ao grupo orçamentário “equipamentos de segurança”, não é 

possível aplicá-los à compra de livros.   

 Além disso, segundo dispõe a Portaria GR n. 4685, de 21 de janeiro de 2010, da 

Reitoria da USP, existem limites à competência conferida aos diretores de Unidades. 
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Em relação às licitações, v.g., o diretor somente pode autorizar sua abertura para 

aquisições/contratações abaixo de R$ 650.000,00 (art. 1º, I, letra a). 

 Custa crer que o Reitor, que atribui a esta Diretoria ineficiência pela não 

utilização do total dos recursos orçamentários em 2010/2011, tenha durante o último 

ano de sua gestão, deixado de utilizar 41% das verbas, como demonstra a planilha 

orçamentária de 2009, cujos dados constam do “Sistema Mercúrio” (doc. 35 A). 

Depois, como simples cidadão, também não vejo como falar em imoralidade quando o 

administrador procura conter o gasto do dinheiro público, que provem justamente de 

imposto que incide mais fortemente sobre as camadas mais desfavorecidas - como no 

caso do ICMS repassado à USP. Imoral, a meu ver, é “torrar” as verbas públicas.  

 

13. A outra face da moeda: o caso dos tapetes orientais. 

 

Senhores membros da Congregação. 

Caros professores, estudantes e servidores. 

Colegas membros do Conselho Universitário. 

 

 Até aqui me limitei a responder às infundadas e inverídicas acusações feitas 

pela Reitoria. Mas devo ainda acrescentar um fato que bem demonstra a autoridade 

de quem fala em moralidade e impessoalidade administrativas. 

 Em 18 de junho de 2008, a Faculdade recebeu da Fundação Arcadas, instituição 

de apoio à Faculdade de Direito,  generosa doação de seis (6) valiosos tapetes 

orientais. Segundo consta do ofício então enviado pelo seu DD. Presidente, Professor 

Cássio Mesquita Barros,  tratava-se de “contribuição aos esforços de Vossa Excelência 

(o Diretor) no sentido de adaptar as instalações da Faculdade ao seu grande prestígio e 

representatividade” (doc. 36).   

Quatro (4) desses tapetes, que o ofício da Fundação denomina “peças da arte 

de tecer”, hoje estão na sala e antessala desta Diretoria. Quanto aos outros dois (2), o 

então Diretor, Professor Rodas, no último dia de sua gestão, 22 de janeiro de 2010, 

enviou o ofício GDI-14/2010 ao Chefe de Gabinete da Reitoria, expressando o desejo 

de “emprestá-los para guarnecer o gabinete do reitor” (doc. 37 ). Em 18 de fevereiro, o 

Chefe de Gabinete, em ofício dirigido à Diretoria, acusa o recebimento dos tapetes 

(doc.38): 
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 1 tapete Hosseinabad, medindo 4,00 x 3,07; 

 1 tapete Hosseinabad, medindo 3,42. 

 

 

 Realmente, como pude pessoalmente constatar, em recente visita ao gabinete 

do Reitor - onde fui recebido com a cortesia habitual pelo Mestre em Diplomacia pela 

citada Universidade norte-americana -, essas preciosas peças de tapeçaria oriental, 

ricas “peças da arte de tecer” adornam aquele Magnífico recinto, cuidadosamente 

decorado com móveis de veludo e dourado, ao estilo Luis XV, cujo rei antecessor é o 

autor da frase “L’état c’ est moi”! . Muito coerente. 

 

14. Antes de encerrar: o motivo próximo das agressões do Reitor. 

 

 As represálias da atual gestão reitoral com a Faculdade de Direito são, como 

visto, mais antigas. Seus motivos escapam à compreensão de qualquer pessoa comum, 

até porque, na disputa pelo cargo máximo da Universidade, praticamente todos os 

segmentos da comunidade franciscana deram apoio integral e decisivo ao Professor 

João Grandino Rodas.   

 Existe, no entanto, uma razão mais próxima e concreta, que ficou estampada 

em recente artigo subscrito pelo Reitor na Folha de São Paulo, edição de 12 de 

setembro passado. Ao tratar da questionada transferência do Museu de Arte 

Contemporânea (MAC) para o Parque do Ibirapuera - em cuja vizinhança situa-se 

terreno doado pelo Governo do Estado ao Centro Acadêmico XI de Agosto, há mais de 

cinquenta anos -, o Reitor da USP reclama da utilização, pela nossa mais representativa 

entidade estudantil, do Salão Nobre da Faculdade de Direito para o lançamento do 

Clube das Arcadas. Diz que o ato teria ocorrido em “território” da USP e pediu ao XI 

que, ao divulgar o projeto, não o faça em dependências da instituição. 

 Como jurista, e também como estudante, professor e ex-Diretor da Faculdade, 

deveria o Reitor saber que o Decreto Federal 24.102, de 10 de abril de 1934, ao 

transferir ao Estado de São Paulo o prédio do Largo de São Francisco consignou 

expressamente: “o referido patrimônio continuará inalienável e aplicado 

exclusivamente em benefício da Faculdade de Direito” (art. 1º, parágrafo único).   

 Portanto, o edifício do Largo de São Francisco não é da USP, mas da Faculdade 

de Direito. As entidades representativas dos nossos estudantes  sempre tiveram a 
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prerrogativa de usar os espaços da Faculdade para seus atos, desde que não haja 

conflito com as atividades de ensino. Não é por outra razão que o Largo é denominado 

“território livre” e o pátio das Arcadas tem sido palco dos grandes eventos cívicos do 

país. 

 Mas isso nunca nos levou – nem levará - a impedir que a Universidade de São 

Paulo utilize os nossos espaços. Ao contrário, é sempre com grande satisfação que as 

sucessivas diretorias da Faculdade têm atendido a múltiplas solicitações da própria 

Reitoria, das Pró-Reitorias, das Unidades coirmãs e de várias entidades científicas e 

culturais. Muito nos orgulha, por exemplo, que as turmas de formandos de outras 

faculdades escolham o nosso Salão Nobre para ali receberem o almejado grau 

universitário.  

 O que a Faculdade de Direito quer em troca é somente o respeito, como a mais 

antiga instituição de uma Universidade que nasceu, a rigor, em 11 de agosto de 1827, 

no Largo de São Francisco. 

 

14. Sempre nova Academia? 

 

 Encerro esta defesa, procurando responder brevemente à questão que dá o 

título à “edição especial” (quanta honra!) do USP Destaques: “Sempre nova 

Academia?”. 

 A resposta é sim. O dístico “Velha e sempre nova Academia” tem um 

simbolismo muito claro, que remonta às nossas origens. É que, ao escolher-se o antigo 

convento para instalar a Faculdade, aquele lugar era triste e praticamente desabitado 

– dos cinco franciscanos da cidade, só quatro moravam ali -, deu-se ao lugar uma nova 

vida. Toda a cidade de São Paulo ganhou uma injeção de juventude com a afluência de 

estudantes de todas as partes do país, como registra Roberto Pompeu de Toledo. Daí a 

agitação cultural e política que iria marcar a história da Academia, até os dias de hoje. 

 Menos importa que as nossas instalações físicas ainda não sejam as mais 

modernas e adequadas. Isso não foi necessário para que o Largo produzisse muitas 

gerações de verdadeiros juristas e homens públicos de destaque. Certas escolas 

privadas precisam delas, para atrair a possível clientela, ainda que o ensino não seja de 

qualidade. Atrás de suas catracas reinam conforto, segurança e tranquilidade, mas os 

resultados na OAB, por exemplo, são desastrosos. 
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 De minha parte continuarei trabalhando, dentro das sabidas limitações – e 

como tenho feito -, para alcançar as melhorias necessárias.  Mas entre as pinturas 

artísticas e os ricos tapetes orientais que adornam hoje o gabinete da Diretoria, 

reformado na administração anterior, e uma atualização da grade curricular, fico com 

a última. 

 

 São Paulo, 29 de setembro de 2011. 

 

 Antonio Magalhães Gomes Filho 

            Diretor (Turma 138) 


