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O   mais provável é que de fato existam ocasiões ditas 
especialíssimas em que nos é dada, sabe-se lá o 
porquê, a grande honra de tornar o que não era no 

que invariavelmente viria a ser, agora por essas mãos, mais 
tarde por outras. É tal como a nova mãe que anseia ter em 
seus braços o filho recém-nascido para que se convença de 
que está vivo ou ainda como aquelas outras coisas que de 
tão umbilicalmente ligadas teimam em assim permanecer. 
Não há como ser diversa a relação de uma Faculdade de 
Direito com alguns de seus instrumentos mais dignos, que 
são estas poucas folhas que se renovarão periodicamente. 

   Como todo novo projeto e como tudo o mais que se inicia, 
não foram poucas as idéias, discussões, sugestões que 
permearam as reuniões. Houve, no entanto, algum con-
senso de que o jornal deveria também explorar campos 
não-jurídicos. E assim nos pareceu razoável que, diante de 
uma rotina na qual nos deparamos tão intensamente com 
o Direito, houvesse um espaço para traduzir em letras tudo 
quanto nos instiga e nos desassossega o espírito. Amparados 
por esse raciocínio, procuramos desenvolver uma primeira 

edição que pudesse mostrar também visualmente a leveza 
que desejamos. Evidente que o aspecto físico não basta 
para que se ateste a qualidade do jornal, entretanto não 
se nega que uma boa aparência é convidativa aos leitores 
que pretendemos conquistar. Com a preciosa ajuda dos 
patrocinadores que nos permitiram dispor das melhores 
condições gráficas e técnicas, foi possível que a equipe 
trabalhesse com grande êxito, sabedora de que suas idéias 
se converteriam em papel impresso.

    Se a este corpo editorial se imputar que em alguma coisa 
pecou, que se exclua prontamente a ausência de esforço. 
Temos ciência de que não encontrarão aqui as palavras 
no estado sublime em que tantos poetas, escritores e 
jornalistas por tantas vezes as deixaram. Pois é aí que de-
positamos no esforço toda a nossa esperança nesta edição 
inaugural. Esperamos que possa este jornal ter a oportuni-
dade de amadurecer e crescer abraçado com a faculdade. 
Oferecemos humildemente estas primeiras palavras e a 
elas também nos abraçamos, com a certeza de que algum 
valor terão.

editorial

Congregação, dentro do âmbito acadêmico, pode ser 

tomada como o colegiado máximo dentro de uma fa-

culdade ou instituto. Apesar da função eminente-

mente administrativa, as divergências de opinião, 

saudáveis dentro de um órgão que agrega diferentes 

setores de uma mesma instituição, geram efeitos po-

líticos, fazendo com que as decisões sejam tomadas 

em prol dos interesses defendidos por um ou outro 

setor, de acordo com a conveniência dos demais.

É neste contexto que a representação discente na 

Congregação se insere. Cabe-se ressaltar não só a 

responsabilidade dada aos discentes uma vez que se 

permite a inserção de alguns destes no órgão repre-

sentativo máximo, mas também a oportunidade para 

que aqueles que se sintam preparados a assumir um 

cargo de representação tenham a possibilidade de 

fazê-lo. A experiência depreendida da dinâmica de 

um colegiado acadêmico é tão frutífera quanto es-

sencial para a formação de um estudante de direito.

Cabe ao interessado, portanto, inteirar-se daquilo 

que lhe apraz representar e contribuir, desta forma, 

com a formação de uma opinião estudantil - ainda que 

nem sempre uníssona - que possa ser expressa atra-

vés das proposituras, decisões e sugestões dentro 

do colegiado.
Abraços,
Lucas Bulgarelli

Reflexão
 Se é fato que a faculdade desejada pelos que 
aqui se encontram ainda esta a ser formar, não é 
menos importante nosso papel  neste processo. 
Das várias formas em que participamos dessa 
dinâmica, a função dos que nos representam é 
fundamental, com cargos reconhecidos no diá-
logo discente-universidade.
 Como então agir para a promoção de um di-
álogo no qual haja uma aproximação dos alunos 
com aqueles que os representam? Esta nossa peri-
ódica matéria poderá ser uma forma de resposta.
 Deixaremos um espaço para que os seis re-
presentantes se manifestem, divulgando de 
forma transparente e sintética os fatos mais re-
levantes acerca de seus departamentos, congre-
gação e comissão de graduação.
 Nesta primeira edição, os RD’s anteriores aos 
em exercício compartilharão suas experiências, 
de modo a promover uma retrospectiva. Cabe a 
nós ser conscientes e atentos, cobrando atitudes 
e discussões quando se fizerem necessárias.

Este ano que passei como Representante Discente na 
Comissão de Graduação da FDRP fez com que perce-
besse a importância e a responsabilidade das nossas 
Turmas na construção da Escola que queremos. Somos 
nós que enfrentamos os problemas de um currículo ain-
da em implantação, de uma certa imutabilidade de um 
Projeto Pedagógico que por muito não sabíamos se se-
quer existia, de uma confusão entre Estágio Obrigató-
rio e Extensão Universitária, determinadas dificulda-
des que surgiram e outras que, certa e naturalmente, 
ainda surgirão.A Comissão de Graduação, a mewr, evoluiu neste ano. 
Dentre os avanços, posso citar: discussão sobre o es-
tágio, alteração dos requisitos para que interessados 
possam prestar a prova de transferência externa, nor-
matização das optativas livres e a competência para 
estruturar a grade Entretanto, vale ressaltar que a CG 
ainda tem muito a produzir, por isso desejo boa sorte 
e bom trabalho aos novos RDs.Otávio Augusto Righetti Dal Bello

Ainda que não tenha sido fácil, foi uma oportu-nidade única de defender as ideias e ideais de meus pares, muitas vezes condizentes com os meus próprios. Um bom RD deve manter uma atuação sempre transparente e representativa, o que acredito, sob um olhar retrospectivo, ter conseguido fazer. 
Acima de tudo,  levar adiante a defesa do que se considera justo é exatamente o que tor-na a experiência na Representação Discente tão gratificante. Tive um crescimento pesso-al e humano sem precedentes, e não canso de agradecer a todos que me proporcionaram tal experiência.”Atenciosamente,Fernando Amorim Soares de Mello

A representação discente foi a oportunidade de ini-ciar um processo de “conhecimento político” da FDRP. Além de conhecer e contribuir para a construção de um órgão colegiado, através das discussões em reuni-ões, senti um desconforto em certos momentos quando precisava ponderar e articular a posição que seria pas-sada aos alunos, dada a grande diversidade de opiniões  daqueles que recebiam essas informações e dadas as articulações de poder que se formaram dentro dessa Faculdade. 
Apesar de nós alunos alcançarmos algumas conquis-tas importantes, não posso deixar de expressar uma frustração com relação à tentativa de implementar a avaliação dos docentes, processo que continuo defen-dendo como melhoria dos métodos de ensino empre-gados pelos nossos professores. Pude perceber que participar, como representante, desse processo de construção da FDRP foi uma experiência importante, mas, de tudo isso, restaram só perguntas! Como tornar o processo de discussões e negociações um processo mais transparente e democrático? Como contribuir para que o dissenso não seja visto como um empecilho, mas, pelo contrário, como algo necessário? Enfim, o que devo fazer para isso?

Larissa Barbosa Nicolosi

O Departamento de Direito Privado e de Processo Civil é atualmente composto por 10 professores, um representante discente e seu suplente. Todos votam nas reuniões e o voto do aluno tem o mesmo valor que o voto dos professores, por isso, é um cargo de grande responsabilidade, mas também bastante in-teressante.
As reuniões ocorrem, normalmente, uma vez por mês, a não ser que seja convocada uma reunião ex-traordinária. Basicamente são discutidas questões trazidas por seus membros e outras deliberações, tudo é decidido por meio do voto.A minha experiência como representante foi mui-to enriquecedora, acompanhei o nascimento do de-partamento, pude conhecer melhor os professores com uma aproximação maior do que temos em sala de aula para melhor entender o que eles pensam e como agem.

O DPP é unido e as decisões são tomadas com refle-xão e de forma tranqüila, importante ressaltar que os professores estão prontos para ajudar e tirar dúvidas sobre questões departamentais e da facul-dade.
Aos futuros representantes, que assim como eu gostam do direito privado, me deixo à disposição para tirar eventuais dúvidas e peço para que vejam esse cargo como uma experiência positiva para a vida acadêmica de um estudante de direito.Thaís Lie Matsuura 

A representação discente envolve muita responsabi-
lidade: se representa, frente ao órgão respectivo, os 
alunos de nossa querida Faculdade. 
Reuniões, deliberações, discussões, tudo há que ser 
feito no intuito de melhor favorecer os alunos. Reitero 
a palavra “alunos” pois o fundamento maior da repre-
sentação discente é a corporificação dos vossos pares 
frente aos docentese à instituição USP, por assim di-
zer.
Foi uma honra, ao longo desse ano que passou, ter sido 
representante discente do Departamento de Direito 
Público da FDRP/USP. Não foi fácil, mormente no ano 
de 2010, já que tivemos muitos problemas envolvendo 
a licença do querido Prof. Rubens Beçak que hoje é 
Secretário-Geral da USP. Deliberações acerca de qual 
professor o substituiria, se haveria corregência, quais, 
etc. foram frutos de intermináveis reuniões, bem como 
outros problemas em outras épocas. Mas a maior men-
sagem que gostaria de transmitir a vocês, meus nobres 
e queridos amigos, foi o que a Profa. Ana Carla, logo 
na primeira reunião, me disse mais ou menos nessas 
palavras: “Lucas, nunca se esqueça quem você é, e quem 
você está representando. O papel do representante 
não é fazer média com professores, tampouco repre-
sentar apenas si mesmo: é representar os seus pares, 
e isso envolve respeito e responsabilidade. Bem vindo 
ao melhor departamento da Faculdade”.
 Gostaria de deixar registrado que o que esteve ao 
meu alcance o fiz com muita honra e orgulho, sempre 
pensando no melhor para os alunos após ouvir variadas 
opiniões dos mais diversos colegas. 
Ao próximo representante, desejo toda a sorte e sen-
satez.
Lucas da Silva Peres

Gabriel Caires
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Política
Escolas de Direito, Infraestrutura social e 
Desenvolvimento
 O jovem vestibulando que sonha em cursar uma Facul-
dade de Direito pública no interior de São Paulo, mas que 
teme a temperatura e a umidade desérticas de Riberão 
Preto, possivelmente cogitará de uma nova alternativa a 
partir de 2011: o curso de direito da UFSCAR. Aprovado in-
ternamente pelo Conselho Interdepartamental do Centro 
de Educação e Ciências Humanas da Universidade, o novo 
curso jurídico seria o quarto público e gratuito do Estado 
de São Paulo, seguindo aqueles oferecidos pela Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco – USP (criada em 1827), 
pela Faculdade de Direito de Franca – UNESP (criada em 
1984) e a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP 
(criada em 2007). Do ponto de vista dos princípios da edu-
cação superior e, sobretudo, da idéia de universalização de 
ensino prevista no art. 214, II da Constituição da República 
e, hoje, levado bastante a sério pelos Governos federal e 
estadual, a criação do novo curso é louvável. Porém, de ou-
tro lado, se analisado do ponto de vista do desenvolvimen-
to regional, princípio previsto no art. 3º da Carta Magna, 
o novo curso abre espaço para alguns questionamentos. 
Trata-se, em realidade, de debater em que medida as in-
fraestruturas sociais têm sido devidamente alocadas no 
território brasileiro.
 Ao lado da criminalidade, da marginalização e da 
desigualdade, o debate acerca das infraestruturas está, 
sem sombra de dúvidas, dentre os mais relevantes para 
o desenvolvimento do país. Do ponto de vista técnico, in-
fraestrutura nada mais é do que um conjunto de obras e 
serviços que oferece as condições de crescimento e desen-
volvimento. Costuma-se classificar essas obras e serviços 
correlatos em três subgrupos. As infraestruturas logísticas 
são as criadas e utilizadas para viabilizar a locomoção de 
pessoas, bem como o transporte de mercadorias e a dis-
tribuição e circulação de serviços, e.g. rodovias, ferrovias, 
aeroportos, portos e hidrovias. Infraestruturas energéticas, 
por sua vez, são as obras essenciais para produção, trans-
missão e distribuição dos mais diversos tipos de energia 
pelo território nacional. Nesse grupo se incluem as usinas 
hidrelétricas, termelétricas, nucleares, bem como infra-
estrutura de petróleo e gás, infraestrutura eólica e assim 
por diante. Enfim, um terceiro grupo inclui infraestrutu-
ras sociais. Essas compreendem, em regra, as obras fun-
damentais para a prestação de serviços públicos e outros 
serviços de caráter social. Universidades, escolas, hospitais 
são, portanto, exemplos de infraestrutura social, uma vez 
vinculadas à prestação de serviços de saúde, educação e 
outros serviços essenciais.
 Os problemas que atingem as infraestruturas sociais, 
no Brasil, são os mesmos referentes às energéticas e às lo-
gísticas. Resumem-se eles ora à ausência de infraestrutura, 
ora à sua insuficiência, ora à sua má-distribuição no terri-
tório nacional. É justamente o debate acerca da má-distri-
buição de infraestrutura que a criação de novas Faculdades 
Públicas de Direito no Estado de São Paulo suscita.
Uma análise geográfica simples e superficial é capaz de evi-
denciar o problema. A distância aproximada entre Ribeirão 
Preto e Franca é de aproximadamente 89 km e entre Ribei-
rão Preto e São Carlos, de 104 km. Isso significa que, em 
um território estadual de aproximadamente 248.209,426 
km2, as únicas três faculdades de direito públicas fora da 
capital estão concentradas em um raio de aproximada-
mente 100 km ao redor de Ribeirão Preto! Podem alguns 

O peemedebismo anti-kelseneano
 Nunca antes na história desse país se ouviu tanto a 
expressão “nunca antes na história desse país...” começar 
uma frase. A sutileza de sua utilização vai desde o alarde 
do Presidente anunciando números de combate à pobre-
za, até sua versão sub-reptícia, quando a diretoria desta 
faculdade anuncia o “projeto pedagógico inovador”. Mas 
estamos tão assim “à frente de nosso tempo”?
 Nunca antes na história desse país se inovou tanto 
em leis, normas, regulamentos, projetos pedagógicos de 
utilidade duvidável. A começar pela nossa Constituição 
peemedebista, burocrática, centralizadora e estatizante. 
Suas “conquistas” vão desde a instituição do bem de fa-
mília (tente alugar imóvel em Ribeirão Preto sem ter pelo 
menos dois imóveis em seu patrimônio), até valores mais 
caros ao indivíduo, e que, em tese, a escolha sobre esses 
valores afete apenas e exclusivamente a si próprio, como, 
por exemplo, a vida. Se enfermo, em fase terminal de uma 
doença incurável, quiser abreviar sua dor, a “Constituição 
Cidadã” assegura, até mesmo contra sua vontade, o direito 
à vida (seria para cumprir a função social do moribundo?). 
Se grávida de um feto anencéfalo, aliás, em termos gené-
ricos apenas, se grávida, a “Carta” obriga a continuidade 
da gestação (não se preocupe mulher, a Constituição vai 
ajudar a parir!). 
 Em termos mais comezinhos, se alguém, com arma na 
cintura, entra, por exemplo, numa sorveteria na Avenida 
do Café, acende um cigarro e repreende o filho irrequieto 
com um tapa, esse alguém desrespeitou duas leis federais 
e uma lei estadual e será punido com todo o rigor do Esta-
do. Ao passo que: a) o Estado é incapaz de conferir segu-
rança à população (direito este “assegurado” na Constitui-
ção), por isso vivemos tempos de histeria coletiva e medo; 
b) o Estado não é dono da sorveteria, por que, então, já 
que o espaço é privado, caberia ao Estado decidir sobre a 
tolerância ou não de fumígenos ali? Por que o Estado não 
proíbe de se fumar na rua?, o que, afinal seria muito mais 
democrático; c) por que o Estado (o mesmo das escolas 
públicas!) é melhor educador que os pais? (Em Minas, um 

indagar: mas qual o problema disso? Afinal, quanto mais 
universidade pública, melhor, certo? 
 O problema subjacente ao caso das faculdades públi-
cas de direito não é, porém, o da universalização do ensino 
público. Sob esse aspecto, a proliferação das escolas pú-
blicas é mais do que salutar. Isso não obstante, o caso em 
questão revela a falta de planejamento que marca a ação 
do Estado brasileiro. Eis seu simbolismo: comprovar, mais 
uma vez, a falta de comprometimento governamental com 
a redução de desigualdades regionais e, por conseguinte, 
demonstrar a insignificância concreta do artigo 3º da Cons-
tituição para o agente público.
 Tivesse o Estado o mínimo de consideração por esse 
dispositivo constitucional, não se permitiria, por exemplo, 
a concentração de escolas públicas para uma mesma espe-
cialidade em regiões tão próximas e dentro de um Estado 
territorialmente tão vasto, em que microrregiões inteiras 
não dispõem de cursos públicos. Tivesse o Estado o mí-
nimo de consideração ao art. 3º, não veríamos no Brasil 
situações como a de Presidente Bernardes e Presidente 
Venceslau, cidades do oeste paulista em que se concen-
tram três penitenciárias e um presídio de segurança máxi-
ma, mas nenhuma faculdade pública. É neste contexto que 
a inauguração de mais um curso público de direito deve 
ser examinada: no contexto da distribuição necessária de 
infraestruturas sociais, pois, sem isso, não há crescimento 
econômico que se converta em desenvolvimento. 

Thiago Marrara
Professor de Direito Administrativo da FDRP/USP

pai foi multado por não ter matriculado seus filhos em ins-
tituição de ensino, pois preferiu educá-los em casa). A cena 
ridícula só serve para demonstrar o papel que se presta o 
Legislador brasileiro. Em síntese, o Estado, incapaz de pro-
ver aquilo que a si mesmo ele apregoa, institui a cultura do 
denuncismo, dando a entender que as coisas só não vão 
bem, pois a sociedade civil não colabora.
 O atual discurso dos jurisconsultos “social-democratas” 
começa sempre com um ataque ao kelseneanismo. Um aluno 
do primeiro ano deste curso, ou mesmo aqueles que não se 
aprofundam no assunto, fazem de Kelsen a imagem do Anti-
Cristo: os seus dedos são chicotes que esfolam os proletários, 
sua língua é o hábitat da perfídia e da enganação e sua mente 
é tão obnubilada por preconceitos que ele é ao mesmo tem-
po ideólogo do nazismo (Kelsen era judeu e teve que fugir 
para os EUA), do comunismo de Stálin (Kelsen era um árduo 
defensor da democracia) e das atrocidades do capitalismo. 
Em resumo: era o demônio a quem os guardadores da Justiça 
deveriam combater e, literalmente, exorcizar. O Direito estava 
por ser catequizado.
 Os bastiões dessa nova fé, quem são? Aristóteles, 
aquele que defende a escravidão, ou Alexy, aquele que 
descobriu a “fórmula” da Justiça?; ou todos aqueles que 
apontam, que dizem, que têm total e completa convicção 
de terem encontrado a melhor das soluções possíveis? 
-- portanto, aquela que, querendo ou não, devemos nos 
submeter custe o que custar. Sendo assim, já não há mais 
limites a atuação do Estado e a vida privada, que timida-
mente se resguardava às luzes do Estado, se torna trans-
lúcida justamente naquilo que ela procura esconder. De 
modo que não se elegem, empossam, constituem presi-
dentes, diretores, administradores, mas líderes, em uma 
palavra: profetas, messias, Cristos redivivos a combaterem 
o pecado. A Política e o Direito se tornaram artes de visio-
nários, mas quem também copiar o último modismo da 
Europa decadente ganha honras de ilustre jurisfilósofo. 
Aqueles que não oram na cartilha do peemedebismo são 
tachados de antidemocráticos (e podem até serem repro-
vados neste curso).
 Enfim, nunca antes na história desse país estivemos 
a beira do caos, que a nós atende pelo nome de tutela 
estatal, mas eu prefiro chamar isso de peemedebismo 
anti-kelseneano, porque calhou aos partidários do fisiolo-
gismo a crítica “da moda” à teoria kelseneana. Acreditam 
que o Estado tem alguma espécie de mágica, um mito 
ainda vivo, é um detentor de uma sabedoria que a nós 
não nos cabe compreender: as artes do Estado são exo-
téricas. No fundo, esse posicionamento é testemunha do 
seu egocentrismo, pois supõe o indivíduo incapaz de fa-
zer suas próprias escolhas. Por que não substituímos esse 
debate garantista (no qual o Estado protege o indivíduo 
dele mesmo), por outro, muito mais democrático, pau-
tado na escolha? Melhor do que ter um direito é poder 
optar por ele. Direito imposto não direito, é dever.  Va-
mos justamente à contramão daquilo que Kelsen já dizia: 
quando se abandona a relatividade dos conceitos, funda-
mento da democracia, por um “valor”, por um “guia”, por 
um “livro mágico”, todos eles detentores de algo que está 
como que além do plano físico, tomamos o rumo de uma 
ditadura (que seja de muitos, mas ainda é uma ditadura). 
Pior: estamos caminhando para lá com nossas próprias 
pernas, por escolhas muito mais “do momento” (quem 
disse que as ciências também não têm seus modismos?) 
do que um debate sério e democrático, sem peiguismos 
como “valor social”, “direito à vida”, ou qualquer outro 
termo vago no qual algum peemedebista veja um sentido 
único e objetivo. 
 Discordo do Tiririca: pior do que está ainda fica.

Felipe Henrique Canaval Gomes
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 Quando é que começam as grandes histórias? Em 
que ponto? Alguém possivelmente dirá: “Evidente 
que do princípio”. Inevitavelmente surge a pergun-
ta: Mas qual é este princípio? Será por acaso o início 
de um fio retilíneo sem nenhum imbróglio que se 
devesse desfazer ou será um emaranhado de fatos 
perdidos no tempo que, de tão desconexos, aparen-
tam nem integrar a história? Pois é assim que Dante 
Alighieri começa sua “Divina Comédia”: “No meio do 
caminho desta vida me vi perdido numa selva escu-
ra”. Por que é que se inicia a história no meio? Será 
que a escuridão da selva não lhe permitia dirigir o 
olhar para trás?
   Pretendíamos recompor a história desta faculdade 
com uma linearidade que chamasse atenção do lei-
tor e que nele dispertasse o interesse imediato. Não. 
Não foi possível. E pelo simples fato de que se já há 
extrema dificuldade em determinar o início de tantas 
outras histórias, literárias ou não, de países ou de po-
vos, é de se crer que aqui não seria diferente. Como 
também é de se crer que toda história digna tem per-
sonagens relevantes, uns quantos devidamente lem-
brados e outros tantos invariavelmente ignorados. E 
se a história é composta de gente que a protagoniza 
e de gente que a conta, há no segundo grupo quem 
se esqueça de parte do primeiro. Tome-se o esque-
cimento não como mera displicência em excluir da 
história quem dela genuinamente participa. Consi-
dere-se como desatenção dos que aqui a contam ou 
ainda como uma opção. Ou será que não há opções 
nas histórias? Ou será ainda que todas as histórias 
transmitidas a nós são isentas de predileções e dis-
sensos ou são todas magistralmente meros relatos?
   Superada a nossa expectativa de que a narração 
desta história seja coerente dentro de sua parcialida-
de, deve-se eleger um lugar e uma época em que ela 
tenha início, por que é assim que começam as histó-
rias. Que seja, portanto, a Faculdade de Direito de São 
Paulo na década de 90. E mais precisamente o perío-
do que se estende de 1990 a 1994, em que a faculda-
de contava com Antonio Junqueira de Azevedo como 
diretor. Foi nesse tempo em que conseguimos as pri-
meiras informações acerca das atitudes tomadas com 
intuito de formular uma nova  Faculdade de Direito.
   Tratemos de uma ata em especial: a que diz res-
peito a uma reunião datada de 1993, na qual Anto-
nio Junqueira, na qualidade de diretor da Faculdade 
de Direito da USP de São Paulo,  se fez presente na 
reunião do conselho regional da Adusp, em Ribeirão 

Preto. Sua presença se relaciona claramente com seu 
desejo de trazer à Ribeirão o curso de Direito. Desejo 
este que se mostra em suas declarações sobre seu in-
teresse com a qualidade do curso, seus horários e as 
condições financeiras para sua implantação. Vemos 
iniciais expressões do que seria um longo processo 
até o surgimento de nossa faculdade. 
   Poderíamos nos propor a tentar dar uma resposta, 
neste momento, sobre os possíveis motivos do in-
teresse do Professor Junqueira com a formação da 
faculdade. Ainda que sejam estes interesses os mais 
nobres possíveis, não o faremos em respeito à sua 
memória, pois aqui não mais está para que possa 
discorrer sobre o que achasse relevante. Seria en-
tão nosso intento malogrado a conjeturar e formular 
hipóteses das mais diversas possíveis e andaríamos 
assim sobre uma corda demasiadamente estreita, 
como que à beira de abismos ideológicos. 
   Mais adiante – por volta de 1996 – o projeto da 
faculdade poderia ser visto com alguns detalhes, 
ainda que em número insuficiente. A proposta con-
sistiria em oferecer 100 vagas em um curso noturno 
que seguisse os padrões curriculares da Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco, estando a ela subor-
dinada. Independentemente da latente indefinição, 
fato é que a comunidade jurídica e política sobretudo 
demandavam à Câmara Municipal que não medisse 
forças para lutar para que se trouxesse um curso de 
Direito ao campus da USP de Ribeirão Preto.
   No final da década de 90, vieram à cidade o Profes-
sor Junqueira e o Professor Eduardo Marchi, da ca-
deira de Direito Romano da Faculdade de São Paulo, 
com vistas a analisar o campus e um possível lugar 
para a instalação da faculdade. Pouca repercussão 
concreta teve a visita e nessa mesma década o pro-
jeto não obteve sucesso. Houve justificativas relacio-
nadas ao orçamento, bem como à impossibilidade 
de empregabilidade dos recém formados e a disso-
nância de um curso de Direito, frente ao campus de 
Ribeirão, onde predominavam cursos de biológicas e 
voltados à área da saúde.
   Neste sentido, há inclusive notícias de que houve 
dúvidas quanto à cidade que acolheria a Faculdade. 
Dúvida que só seria sanada na década seguinte. Pos-
síveis opções seriam a cidade de Pirassununga, com 
um campus consideravelmente grande e subaprovei-
tado e Ribeirão Preto, de notável pujança econômica 
mas com o inconveniente de haver outra faculdade 
pública de Direito em uma cidade próxima.

   Eis que chega um momento em que começam a 
convergir alguns fatores que contribuíram decisiva-
mente para que saísse do papel o tão acalentado 
projeto. Houve na USP, bem como na Unicamp e na 
Unesp, um projeto de expansão de vagas, que obje-
tivava dentro de alguns anos aumentar consideravel-
mente a disponibilidade de vagas nas universidades, 
inclusive com a criação de cursos. Relata a Professora 
Suely Vilela, reitora da Universidade de São Paulo à 
época da criação da faculdade, que, em certa oca-
sião, foi questionada pelo ex-reitor da Unicamp, José 
Tadeu Jorge, se de fato seria aberta outra Faculdade 
de Direito na USP, pois a Unicamp tinha pretensões 
de instalar uma. Respondeu a ex-reitora que sim e 
acrescentou que estava em andamento o projeto de 
levar o curso a Ribeirão Preto. Em seguida o ex-reitor 
afirmou que, diante da referida confirmação, não le-
varia adiante a pretensão, assim como fizeram forças 
políticas da USP de São Carlos, que com o mesmo 
desejo, se viram dirigidas a idealizar outros projetos.
   Em 2007, portanto, foi criada uma comissão desig-
nada pela ex-reitora da qual faziam parte o Professor 
Junqueira, o Professor Ignácio Poveda, o Professor 
João Grandino Rodas e a Professora Raquel Sztajn. 
Coube a eles realizar todos os esforços acadêmicos 
adequados para que se pudesse formatar o curso, 
definindo seus detalhes, seu projeto pedagógico e 
seus objetivos enquanto novo curso na Universidade.
   Havia, no entanto, outro entrave que dificultava 
penosamente a criação da faculdade. A falta de re-
cursos financeiros mais uma vez poderia afastar a sua 
implantação. Tendo designado a comissão com os 
membros acima referidos, à ex-reitora coube a tarefa 
política de buscar meios que pudessem disponbilizar 
a verba necessária. Diante desse intuito, contou com 
o apoio do Deputado Duarte Nogueira que propôs 
emenda ao orçamento do estado, para que fossem 
liberadas verbas extra-orçamentrárias para a concre-
tização do projeto. Com efeito, foi disponibilizada a 
verba necessária para o intento.
   A criação da faculdade foi, então, devidamente 
aprovada pelo Conselho Universitário em 27 de mar-
ço de 2007, diante de uma quase unanimidade, que 
segundo a ex-reitora, se deveu ao enorme prestígio 
de que gozava o Professor Junqueira.  Eis que o artigo 
1º da Resolução nº 5394, de 28 de março de 2007 
baixada por ela proclama: “Fica criada a Faculdade 
de Direito do Campus de Ribeirão Preto, como Uni-
dade Universitária da Universidade de São Paulo”.

Parte Histórica
Caio Chaves Morau, Gabriel Caires e Mário Moreira
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Linha do tempo
 A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
cresce dia após dia depois de muitos anos de in-
tensa preparação para a implantação desse novo 
curso na Universidade de São Paulo.  Acolhedo-
ra, a FDRP recebe alunos de todo o país e com 
isso amplia a diversidade de cultura, opinião e 
visão de mundo que são muito importantes para 
a criação de um curso pluralista. 
 Com um início conturbado, deve muito às pri-
meiras turmas que se mantiveram fortes diante 
de tantas adversidades, como a falta de estru-
tura física. Para Gregory Ratti, aluno do 3º ano 
vindo de São Carlos, a primeira impressão foi ne-
gativa, pois havia poucos professores e pesava 
a falta de uma biblioteca para o auxílio nos es-
tudos. Ele destaca também o fato de não haver 
no princípio um prédio próprio, de modo que a 
primeira turma teve aulas ministradas na FEA, 
ao passo que os da segunda foram alocados no 
prédio da Enfermagem. 
 Aliado a essas questões estruturais, outro 
problema que muitos alunos enfrentam é a mu-
dança de ambiente.  “Sair de casa, rumo ao des-
conhecido, é muito difícil”, como assinala Rodri-
go Valverde, aluno do 2º ano que veio de São 
Paulo. Para ele, assim como para muitos outros, 

a saudade do lar é 
uma dificuldade no 
dia-a-dia.  Mas essa 
saudade é ameniza-
da com o convívio 
com os amigos que 
em sua maioria são 
também de fora, 
o que resulta em 
laços criados com 
mais proximidade e 
intensidade. Além 
disso, a adaptação à 
cidade nem sempre 
é fácil. “O mais difí-
cil foi o clima, que é 
desértico”, enfatiza 
Gregory.  Para Ma-
ria Raquel Meireles, 
aluna do 1º ano, 
apesar de uma tranqüila adaptação na cidade, o cli-
ma também é uma das reclamações, somada à fal-
ta de infra-estrutura no transporte público. “Tentei 
fazer o melhor com que eu tinha”, resume ela. 
 Com uma grade curricular nova, o curso des-
ponta como uma novidade em meio ao tradicio-

nal meio acadêmico e 
jurídico existente no 
Brasil. Com matérias 
diferentes que inte-
gram essa nova pro-
posta pedagógica, 
Rodrigo acredita que 
sairá muito mais bem 
preparado para o 
mercado de trabalho. 
Essas novas matérias 
que foram integradas 
à estrutura curricular 
obrigatória  resulta-
ram em um período 
integral de aulas, que 
gera também críticas 
por parte dos alunos.  
“A rotina é muito pe-

sada. Não dá para fazer tudo. Se quiser traba-
lhar ou fazer algum curso fica muito difícil”, diz 
Jéssica Ishida, aluna do 1º ano. Para Rodrigo o 
projeto pedagógico é bem preparado, mas pas-
sível de mudanças, possibilitando mais tempo 
de estudo como também de estagiar logo no 
começo do curso e aplicar tudo que aprendeu 
na aula.  Rodrigo sugere que haja algumas mu-
danças e que, para tanto, haja mais flexibilida-
de para a sua discussão.
 Apesar de passar por um processo natural 
de implantação, a FDRP vem conseguindo com 
êxito se tornar uma faculdade de excelência no 
Brasil. Para as primeiras turmas é mais uma res-
ponsabilidade fazer parte desse início. “Ela está 
no início, todo mundo que fazê-la dar certo. 
As pessoas estão tentando e isso é um esforço 
muito importante”, assinala Maria Raquel.  Para 
Francisco Consiglieri, aluno do 1º ano, um dos 
aspectos mais importante de todo esse processo 
é o sentimento de construção da faculdade com 
o seu nome e futuro.

 Leonardo Barbosa
André Dib

Bruna de Sillos
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Vivo, vivíssimo
 No mês em que se deram as primeiras reuniões para a 
feitura desta pioneira edição, a língua portuguesa perdeu 
um de seus maiores expoentes. Um certo José oriundo de 
família pobre, pais analfabetos, que outrora trabalhava como 
mecânico e que teve como símbolo de sua única formação 
o diploma de uma escola técnica. Fosse a maioria dos Josés 
que por aí conhecemos, não lhe restaria outra opção que não 
a de viver sem grandes pretensões diante do insignificante 
leque de oportunidades que a vida lhe proporcionara.
 Que sorte a nossa, caro leitor. Nada menos que co-
nhecer a obra de um homem que ao ser informado por 
uma aeromoça de que havia recebido o Prêmio Nobel de 
Literatura, resumiu-se a dizer no avião que pouca diferen-
ça tal fato fazia, que o mundo continuava genuinamente o 
mesmo. Este mesmo homem que afirmou na cerimônia do 
referido prêmio que o homem mais sábio que conheceu 
em toda a sua vida não sabia ler nem escrever. Referia-se 
ao seu avô, criador de porcos e também analfabeto.
 Diante de seu falecimento, devidamente abafado pelas 
notícias que tinham como escopo unicamente a Copa do 
Mundo, grande parte das mídias que trataram do assunto 
não deram a importância devida à história do escritor. Ao 
invés  de darem enfoque a sua tão rica e abrangente obra, 
resumiram-se alguns a lançar mão de rótulos, como que se 
bastassem para noticiar sua morte. A revista Veja, que fez 
matéria de uma página sobre a evolução do corpo das mu-
lheres brasileiras dedicou na mesma edição mísera meia 
página ao assunto que teve como título “Senhor Polêmica”, 
distribuindo rótulos como os de ateu, comunista, apoiador 
de regimes totalitários.
 Em um tempo em que se vê com mais bons olhos quem 
tudo relativiza em detrimento de quem tem firmes convic-
ções, foram de extrema valia os incisivos e lúcidos comen-
tários de Saramago no seu blog na internet, o Caderno do 
Saramago. Referiu-se a Bush, quando este ainda era presi-
dente, como o homem que se apresentou à humanidade 
“com a pose grotesca de um cowboy que tivesse herdado 
o mundo e o confundisse com uma manada de gado”. Tra-
tou, em outro artigo, do - à época - recém publicado livro 
de Chico Buarque, “Budapeste”. Assim se referiu à obra do 
colega brasileiro: “Chico Buarque ousou muito, escreveu 
cruzando um abismo sobre um arame, e chegou ao outro 
lado. Ao lado onde se encontram os trabalhos executados 
com maestria, a da linguagem, a da construção narrativa, 
a do simples fazer. Não creio enganar-me dizendo que algo 

novo aconteceu no Brasil com este livro.”
 O fato é que as tais convicções de Saramago lhe custa-
ram demasiado caro. A publicação do “Evangelho segundo 
Jesus Cristo”, que foi censurado pelo governo português, 
fez com que o escritor, por iniciativa própria, saísse de sua 
terra natal e se mudasse para a ilha espanhola de Lanza-
rote, a cerca de mil quilômetros do continente europeu. 
Lá continuou sua produção literária ao lado da tradutora 
espanhola Pílar del Rio, que conheceu aos 60 anos, admi-
radora contumaz da obra do escritor com quem mais tarde 
se casaria. Foi justamente esse episódio que deu início a 
uma segunda vida de Saramago, que reconheceu a vitalida-
de que Pílar havia lhe trazido de volta, já que segundo ele  
“O que é que se pode esperar aos sessenta anos? Já não 
muita coisa.” 

 O primeiro romance foi publicado por Saramago, aos 
25 anos, em 1947. Chamava-se “Terra do Pecado”. Não 
que o autor o quisesse, mas seu editor achou que seu tí-
tulo original, “A viúva”, era pouco comercial. Dessa forma, 
como o escritor queria ver logo seu livro publicado e de 
fato concordou que pouco ou nada sabia nessa idade do 
que se passava no corpo ou na cabeça de uma viúva, achou 
adequado não contrariar seu editor. Entretanto, Saramago 
que é, não deixou de disparar: “Eu não gosto nada do diabo 
do título porque aquela terra aonde aquilo se passa não 
tem mais pecados do que qualquer outra”
 Foi, portanto, precisamente na criação de romances 
que Saramago imprimiu seu estilo característico, seu pri-
mor na narrativa que o tornou tão ou mais habilidoso que 
Jorge Amado, a quem o escritor português dedicou uma 
visita em terras bahianas. Seus parágrafos infindáveis que, 
não raro, ocupavam mais de dez folhas sem interrupção e 
sua predileção pelas vírgulas até mesmo para os diálogos 
são alguns dos traços mais relevantes do português nasci-
do na pequena Azinhaga.
 Aos que pouco contato tiveram com a obra de Sara-
mago, talvez tenha chamado atenção a adpatação do livro 
“Ensaio sobre a cegueira” feita pelo cineasta Fernando 
Meirelles em 2008. O brasileiro relata que ficou apreen-
sivo quando do primeiro encontro com o autor, pelo fato 
de nunca vender os direitos de seus livros para adaptações 
nos cinemas e chegou, inclusive, a declarar que nenhuma 
projeção do filme seria tão tensa como a que faria para 
apresentá-lo ao autor da história. Eis que, no dia da apre-
sentação, Meirelles se depara com um José extremamente 
comovido, com a voz embargada que não permitia que fa-
lasse: “Estou tão feliz por ter visto esse filme como estava 
quando acabei de escrever o livro”
 Talvez Saramago nunca tenha ouvido de Mário Quinta-
na uma de suas confissões poéticas, que nos revela que se 
fosse padre, não falaria de Deus nem do pecado, mas sim 
rezaria nos sermões os seus versos mais belos porque  “a 
poesia purifica a alma e um belo poema — ainda que de 
Deus se aparte — um belo poema sempre leva a Deus!”. 
Caso queiram assim entender, temos aí um ateu que nos 
leva a Deus com a mesma simplicidade que nos leva à vida 
quando fala da morte: “Em verdade, sinto-me vivo, vivís-
simo, quando, por uma razão ou por outra, tenho de falar 
da morte”. Para que assim continue, vivo, vivíssimo, que se 
pronuncie bem alto este nome: José Saramago!

Caio Chaves Morau

Monólogo do calouro
 Muitas coisas mudam em nossas vidas ao entrarmos 
na faculdade. Depois de esperar ansiosamente por uma 
lista que terá todos os nomes do mundo, alguns que 
nem imaginavámos que existiam, encontramos o nosso, 
e lá está ele, tão sonhado, tão querido... Passamos no 
vestibular!
 Então, da noite pro dia, literalmente, já que a USP 
não espera nem conseguirmos avisar a todos que queri-
ámos sobre a novidade, temos que, quase imediatamen-
te, estar lá para assinar a carta de alforria. É... chega de 
química orgânica.
 Essa é a hora em que a sua mãe começa a chorar, e a 
soluçar até. E você pergunta: Mãe, por que a senhora ta 
chorando? Eu vou pra USP! E ela vira e não diz nada, só 
te esmaga nos braços e chora ainda mais alto. Aí cai a sua 
ficha: “Cara, eu tô indo embora!”
 Um dos momentos mais engraçados (e trágicos) da mi-
nha vida foi quando eu estava procurando lugar para mo-
rar. A cidade pode ter “apenas” 800 mil habitantes, mas 
parece que todos eles ocupam todos os apartamentos que 
existem lá. Você percebe o quanto seu pai está desespe-
rado, ele cogita qualquer possibilidade, até aquela última, 
tão temida pelos pais, aquela que nem pode ser dita: ir mo-
rar numa república! 
 Tudo pra não te deixar sem um teto no domingo a tar-
dezinha, quando eles forem embora e você ficar.
 A segunda de manhã, também é um dia de bastante 
adrenalina. Estar indo pra um lugar sem se saber onde, com 
não se sabe quem, fazer não se sabe o quê, exatamente. 
 Tudo, porém, fica um pouco melhor (ou não), quan-

do você encontrar todos aqueles “pintinhos pelados” 
(ao pé da letra, já que os meninos não têm um fio se-
quer de cabelo na cabeça) na mesma situação que você. 
Eu acho que é aí que nasce o primeiro sentimento que 
criamos pelos nossos colegas e pela nossa faculdade. É 
talvez um dos mais fortes e importantes: uma identifica-
ção inacreditável. 
 E assim você vai, dia após dia, ônibus após ônibus, 
Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias...Tentando acos-
tumar-se com essa coisa estranha que você sente na gar-
ganta todo domingo a noite: é uma sensação de incerteza, 
duvida e insegurança. Se bem que eu tenho um palpite, de 
que na hora em que engolimos seco, e seguimos adiante, 
algo dentro da gente já sabe que os próximos anos serão os 
melhores das nossas vidas.
 O celular desperta, já são 7:00. Bem vindos à universidade!

1. recordarás
   quando eles vieram
        e voaram
    sobre teus vivos
   sobre teus mortos
        com os dentes luzentes
   de cão
   como quem
        num sopro
        assomo de brisa
   se sabia capaz
   de revogar todos os 
        nomes
2. recordarás
   quando somente te restou
        abandonar a concha
   a pala o pelo a pele
   e depois desconcertaram
        toda a tua carne
        até o limite da
transparência
   e depois
        ossos à vista
        perscrutaram todo o
possível verbo
        em tua impossível pedra
 à procura da chave do teu
 abismo
3. recordarás
   quando adejaste em branco
        num suspiro longo
   como um deus que se
descobre
        senil
   e servida à mesa
        pelo ômega

   e ainda uma vez
        recordarás
   a inauguração do tempo da
        besta
4. recordarás:
   ave palávera mítica inoxignal
        sussorriso de sagnus dei
   flóscula animadvertindo
        palávida borboletal
   blandiciciando obluzida no
        sempretérito de teu 
eferves-
   ser enquanto o preflúmen
        a excorrer da palávera
  tardendo em teu corpo
        desigluiu a neve de um 
novo
   reino codi-
        nome: nome do nome num
        domínio a coracionar
        nerveiartérias
        cativo gosto prazer coroluz
   e num átimo
        fera acabada e vera
   recordarás
5. recordarás
   quando no princípio
        de outra primordial 
escritura
   foste chamado a semear um
        novonomem
   por todos os sêmens dos 
semas

        além

carrol joyce rosa
Walfrido Vianna

Bruna Castro
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JURISMENTA
 Bem amigos do jornal! A notícia que vos trago hoje é 
mais quente do que asfalto na cabeça! Todos sabem que Ri-
beirão Preto, vulga Califórnia Brasileira sem praia, também é 
conhecida como Terra do Chopp. E, sem dúvida, um elemen-
to capaz de azedar a apreciação do delicioso choppinho ge-
lado é a presença, ou a falta, do colarinho. Mas, ao contrário 
da Receita Federal, os seus problemas com colarinho branco 
acabaram! O Jurismenta traz a magnânima decisão da 3ª Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que pôs fim às 
preocupações em pagar ou não pela famigerada espuminha.
 Nossos comentários à decisão julgada em 2008 não po-
deriam ter causa mais nobre do que enriquecer sua conver-
sa de elevador, a começar pelo relatório da decisão. Veja só, 
leitor, a  parte processada criticou a  tática utilizada pelos 
autores da ação, pois merece comentários a sofisticação da 
técnica empregada! Provavelmente baseado em métodos de 
atuação estilo Stanislavski com Didi Mocó, uma fiscal resol-
veu se passar por consumidora num bar e falou: “- Ôô, Cam-
peão, vê um choppis ‘com colarinho caprichado”. Como a lide 
da ação era se deviam ou não multar os bares que servem a 
bebida com excesso de colarinho, nada mais malandrinho do 
que pedir um chopp com colarinho caprichado e processar 

A decisão que faltava para sua vida.
pelo excesso de colarinho, ora pois. 
 Continuando com a análise forense, se você acha in-
compreensível o juridiquês, experimente então entender o 
watafoquenês nos autos: “O INMETRO pretende criar uma 
regulamentação sobre o assunto. A regulamentação, além de 
exigir que no copo esteja estampado o volume e o fabrican-
te, exigirá uma marca, distante o suficiente da borda, para 
assegurar que, estando o copo com líquido até sua posição, 
o volume é o informado na marcação feita pelo fabricante do 
copo.”  Quando você tiver dúvidas sobre como vencer uma 
briga, faça isso, confunda o adversário com um método de 
regulamentação que pretende pacificar o assunto: “- Amorzi-
nho, os caras da minha rep pretendem criar uma regulamen-
tação sobre conversas aleatórias durante o jogo de futebol. 
A regra é clara: para exigir discussão no momento do jogo, 
além de exigir que no corpo esteja estampado o volume e a 
velocidade da voz, haverá uma linha demarcatória no chão 
da sala, distante o suficiente da tevê para assegurar que 
você não eclipsará a partida; estando o corpo falante de saco 
cheio,  informar ao torcedor para assegurar uma posição se-
gura para seus amigos”.   
 Mas o melhor mesmo é o notório saber jurídico, você, 

que pensa em passar a faculdade inteira enfurnado nos li-
vros, veja como precisa do conhecimento de vida: “temos os 
baristas, voltados ao preparo do nosso cafezinho, o somelier 
para servir o vinho adequado a este ou aquele tipo de refei-
ção, a par das tradicionais figuras dos chefs e maitres, ou so-
mente estes, nos estabelecimentos mais comuns, que cons-
tituem a maioria. E temos também os mestres cervejeiros, 
voltados ao serviço desta bebida, ao que consta originária da 
Alemanha, mas que, a exemplo da pizza, ganhou a preferên-
cia nacional.” O Jurismenta, com a vênia, lembra que temos 
os pizzzaiolos, especialistas em pizzas; os padeiros, especia-
listas em pães, mas não caia no falso cognato dos garçons, 
que não são especialistas em garças marrons.      
 E para os que precisam solucionar alguma dúvida cruel, 
envie também para o Judiciário responder, tal como na de-
cisão trazida: “Ora, o “chopp” sem colarinho não é “chopp”, 
como conhecido nacionalmente. Aliás o colarinho integra a 
própria bebida e é o próprio produto no estado “espuma,” 
em função do processo de pressão a que é submetida a bebi-
da “chopp”. O Jurismenta garante a publicação da decisão de 
sua dúvida e aprecia colaborações para a próxima edição do 
jornal, com mais decisões que faltavam para sua vida.

Happy Federpy
 Oito horas diárias de aula num prédio inacabado e poei-
rento só servem para atacar sua renite? E, contando aque-
las duas horas de almoço, o que lhe dá dez horas nessa 
Disneylândia do Direito, todo esse tempo só lhe serve para 
tomar um bronzeado no corredor? 
 Happy Federpy quer provar aos alunos que a Federp 
também pode ser um espaço de diversão (nada como brin-
car no fundo de quintal!). Em cada edição, vamos dar dicas 
de como os alunos podem se divertir de maneira antiquada 
nesse prédio tão inovador! 
 Tente fazer:
 O espaço entre o Bloco B e o Bloco C é preenchido por um 
desnível coberto de grama (césped). Sugestão: traga um pape-
lão grande o suficiente (um que caiba você sentado) e escorre-
gue ladeira a baixo. Se preferir (você já está todo empoeirado 
mesmo) role sobre a grama. Tome cuidado com o vão coletor de 
água no final da descida. Para ficar mais emocionante, molhe a 
grama antes de descer. Divirta-se até um guardinha lhe prender! 
 Happy Federpy quer contar com sua ajuda. Mande-nos 
sugestões e dicas de como tornar esse lugar tão legal mais 
legal ainda (!). Escreva-nos para o endereço happyfederpy@
hotmail.com ou então grave seu vídeo e poste com a hastag 
#happyfederpy.
 Bom divertimento!

Carolina Yonamine

Felipe Henrique Canaval Gomes
Charges
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 A Associação Atlética Acadêmica Casa Sete chega ao seu primeiro aniversário com 
relevantes conquistas e objetivos alcançados, ao longo de um ano de intenso trabalho e 
satisfação.
 É bem verdade que as atividades da entidade tiveram início ainda em 2008, e, desde 
o início de 2009, a AAACA7 tem promovido festas, comercializado produtos e estimula-
do a prática esportiva entre todos os associados.
 Entretanto, foi em novembro de 2009 que a Atlética pôde, enfim, ser oficialmente 
fundada, com todos os requisitos formais e legais exigidos. A partir daí, com a gestão 
eleita, iniciaram-se os trabalhos para fazer de 2010 o primeiro ano de uma história de 
sucesso da Associação Atlética Acadêmica Casa Sete.
 Assim, foram 3 competições disputadas (Jogos Jurídicos Paranaenses, Caipi-
rUSP e Intracampus), várias festas, mais treinos e diversos novos produtos. Além 
disso, foi possível a criação de um dos maiores orgulhos da faculdade: a bateria 
Estouro, que cresce a cada dia. Mas, acima de tudo, o principal objetivo da gestão 
sempre foi o de fazer com que nós, alunos, amássemos cada vez mais nossa que-
rida Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, meta que, notadamente, é alcançada 
diariamente.
 Uma grande faculdade é fundada em diversos pilares, entre eles, a existência de ins-
tituições acadêmicas estruturadas e com o apoio maciço dos alunos que as compõem. 
Por isso, a presença de todos na construção da nossa recém-criada faculdade foi, e con-
tinuará sendo essencial para que a Atlética alcance objetivos ainda maiores e continue 
despertando o orgulho de vestir-se, torcer e gritar pelo Direito Ribeirão!
 Que venha a gestão 2011, trazendo ainda mais alegria para a nossa Atlética em um 
ano que, certamente, será ainda melhor. Associação Atlética Acadêmica Casa Sete: Raça 
e orgulho, sempre!

 Caros colegas da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto,

 Construção. Talvez seja esta a palavra mais pensada, dita e ouvida pelos corre-

dores e passarelas desta novel Academia. Muito embora seja, de fato, por diversas 

vezes repetida, não há termo melhor nos dicionários para traduzir o processo de 

solidificação iniciado há cerca de três anos, e que tem atingido prédios, instituições, 

sentimentos e sonhos.

 Edificar. É isso o que temos feito a cada dia. Movidos por um sentimento que só 

mesmo um estudante da mais nova Faculdade de Direito da USP consegue expressar 

e sentir, temos – cada um de nós – alicerçado conhecimentos, amizades e esperan-

ças. Temos formado a beleza do crescer coletivo. Temos lançado as bases do nosso 

futuro.

 Pegar este jornal em mãos significa a concretização de um dos sonhos que pas-

samos a cultivar. Estas folhas que você, leitor, agora segura, são a materialização das 

expectativas e esforços de muitos. De certa forma, estas são páginas das nossas pró-

prias histórias. Exatamente desta forma, no plural. Afinal, as páginas desta primeira 

edição do jornal se confundem não apenas com a história da Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto, mas também com a sua, caro interlocutor.

 Temos o orgulho de apresentar o jornal do Centro Acadêmico. Jornal este 

que, desde o início, recebeu o apoio incondicional da Editora Atlas, além de ter 

sido brilhantemente estruturado por um Corpo Editorial formado por associa-

dos dispostos a participar – e construir. Aos membros do C.E.., componentes de 

um grupo capital para a viabilização deste projeto, ressaltamos o nosso apoio, 

agradecimento e parabenização pela concretização deste espaço destinado à 

informação, criação e expressão dos alunos desta Faculdade. Tudo da maneira 

mais democrática e aberta possível. Não foi outro o intuito da Diretoria do CA-

AJA quando, em conjunto com seu Departamento de Imprensa e, num segundo 

momento, também com o próprio C.E., se comprometeu a tornar vivo este pro-

pósito.

 Da parte da Diretoria esperamos que esta tiragem inaugural do ÓCIOS DE OFÍCIO 

seja apenas o primeiro passo do constante caminho que todos nos propomos a tri-

lhar: a construção de um meio de comunicação informativo, crítico, livre, sério e, ao 

mesmo tempo, bem humorado. Plural, como deve ser.

CENTRO ACADÊMICO “ANTONIO
JUNQUEIRA DE AZEVEDO”
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