
EM DEFESA DOS PROCESSADOS DA USP

O final do ano letivo se aproxima. Com ele, aumenta o temor de que a administração acadêmica se 
aproveite do arrefecimento da resistência política na USP, em razão das férias, para impetrar novas 
medidas repressivas. Esse modus operandi não é novidade. Para ficarmos com um exemplo recente, 
no dia 16 de dezembro de 2011, o reitor João Grandino Rodas anunciou a eliminação de seis 
estudantes da Universidade de São Paulo, que estavam envolvidos com a ocupação na moradia 
estudantil. Neste ano, a expectativa é de que a USP finalize os processos administrativos que 
acusam alunos e servidores de infringirem as normas disciplinares da universidade. Caso isso 
ocorra, o saldo será novas punições a estudantes e a servidores envolvidos no movimento sindical 
da USP.

Tais processos revelam com nitidez a permanência de uma estrutura profundamente autoritária de 
administração universitária, herança direta da ditadura instaurada com o golpe de 1964. Nesse 
sentido, na esteira da campanha “Por uma Comissão da Verdade da USP”, que se estendeu por todo 
o ano de 2012, envolvendo toda a comunidade acadêmica, é importante sublinhar que a USP foi um 
alvo constante de ingerência e de repressão ideológico-política do regime ditatorial brasileiro. Com 
efeito, suas conseqüências na USP se produziram em todos os níveis da instituição universitária, 
desde a disseminação de um sistema de vigilância e delação nas diversas unidades até a 
conformação da legislação acadêmica às normas do Estado ditatorial.

Muitas dessas consequências, porém, sobreviveram e até se consolidaram após a chamada transição 
democrática. Assim como em outros setores do Estado brasileiro, a exceção fez-se norma na USP. 
Exemplo maior da normalização de um dispositivo autoritário é o Decreto n. 52.906/72, conhecido 
como regimento disciplinar da USP, editado em consonância com o Ato Institucional n. 5, em pleno 
período de rompimento da ordem constitucional. Contudo, ao invés de ter buscado adequar suas 
normas à nova Constituição de 1988, a administração universitária manteve este decreto em vigor, 
conforme estabelece o art. 4 das Disposições Transitórias do Regimento Geral da USP.

É baseado neste decreto que a USP move hoje processos administrativos contra aqueles que 
manifestam oposição à política universitária em curso, processos estes viciados pela ausência de 
provas capazes de individualizar as acusações. Contudo, como reconhece uma sentença recente da 
6ª vara de fazenda pública da Justiça estadual, o referido decreto não pode ser recepcionado pela 
nova Constituição, já que esta institui o princípio da autonomia universitária apenas em 1988, 
transferindo da Administração direta para as próprias universidades a competência da titularidade 
para editar normas disciplinares internas das universidades públicas.

Somente a filiação do regimento disciplinar em relação à estrutura legislativa ditatorial, com a 
conseqüente impossibilidade daquele ser recepcionado pelo ordenamento jurídico atual, seria 
suficiente para que uma forte oposição se estabelecesse contra os atuais processos administrativos 
envolvendo alunos e servidores.

Por essas razões, é imprescindível que todos os que reconhecem os profundos limites da transição 
democrática brasileira, e que lutam pela efetiva democratização do país, somem esforços neste final 
de ano em defesa dos processados da Universidade de São Paulo, exigindo a imediata revogação 
dos seus processos.

assinam:
Fórum Aberto Pela Democratização da USP
ADUSP (Associação dos Docentes da USP)
SINTUSP (Sindicato dos Trabalhadores da USP)
APG – Helenira Preta Resende (Associação dos Pós-Graduandos da USP)
DCE-Livre da USP “Alexandre Vannuchi Leme”  (Diretório Central dos Estudantes)



AMORCRUSP (Associação de Moradores do CRUSP)
Guima (Centro Acadêmico Guimarães Rosa – Relações Internacionais/USP)
CEGE - Centro de Estudos Geográficos Capistrano de Abreu (Geografia/USP)
CAMAT - Centro Acadêmico da Matemática, Estatística e Computação
CAER – Centro Acadêmico Emílio Ribas (Faculdade de Saúde Pública)
CAF - Centro Acadêmico de Filosofia Prof João Cruz Costa da USP
CAHIS – Centro Acadêmico de História da USP
CAFB – Centro Acadêmico de Farmácia e Bioquímica
SAPA – Secretaria Acadêmica Pró-Ambiental (Engrenharia Ambiental/EESC USP)
CEQHR – Centro de Estudos Químicos Heinrich Rheinboldt
CAPMS - Centro Acadêmico Paulo Marques dos Santos de Astronomia, Geofísica e Meteorologia
CAPPF – Centro Acadêmico Professor Paulo Freire de Pedagogia
CALC – Centro Acadêmico Lupe Cotrim da ECA/USP
CABIO – Centro Acadêmico de Biologia da USP
CAELL – Centro Acadêmico de Estudos Lingüístico-Literários “Oswald de Andrade” de Letras da 
USP
XXV DE JANEIRO – Centro Acadêmico XXV de Janeiro de Odontologia da USP
CARB – Centro Acadêmico Ruy Barbosa da Escola de Educação Físca e Esporte da USP
CeUPES “Ísis Dias de Oliveira” (Ciências Sociais/USP)
GFAU - Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/USP)
Centro Acadêmico de Relações Internacionais “João Cabral de Melo Neto” (UNESP/Franca)
Centro Acadêmico de Direito “Prof. André Franco Montoro” (UNESP/Franca)
DAFESC (Diretório Acadêmico Fernando Santa Cruz de Direito da UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE PERNAMBUCO)
DCE UNICAP (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO)

CSP/Conlutas
e também:

Jorge Luiz Souto Maior – Jurista e docente – FDUSP
Adrián Pablo Fanjul – Docente – FFLCH
Mauricio Cardoso – Docente - Chefe do Departamento de História – FFLCH/USP
Francisco Alambert – Docente – FFLCH
José Mário de Freitas Balanco - Especialista de Laboratório do ICB
Eduardo Terra Coelho – Diretor do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal 
de São Paulo – SINPEEM
Luiz Renato Martins – Docente – ECA
Maria Sílvia Betti – Docente – FFLCH
Adalberto Paranhos – Docente – UFU
Kátia Rodrigues Paranhos – Docente – UFU
Áurea de Carvalho Costa – Docente – UNESP

para assinar, envie email para democraciausp@gmail.com
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