
jornal 6 edicao ok.indd   1 21/11/2012   18:54:49



Caros leitores e memorável Turma I, 
Falar em história pode parecer, para aqueles que não estão inseridos no contexto de 

nossa faculdade, um verdadeiro exagero. Pensar em legado, aos mesmos pode dar a 
impressão de falta de modéstia ou senso de tempo/espaço. Entretanto para vocês, que 
enfrentaram todos os desafios de um curso novo, tais substantivos estão, na realidade, 
em seu devido uso. Aos alunos da primeira turma desta jovem, mas não por isso tímida 
faculdade, dedicamos aqui todos os agradecimentos e parabenizações. 

Nesta edição comemorativa reúnem-se professores e alunos em suas expressões de 
caloroso júbilo frente à importância desta turma pioneira, na tentativa de eternizar suas 

contribuições e reconhecer os obstáculos vencidos, os caminhos trilhados e as conquistas 
merecidas. Esperamos que esta resumida coletânea de textos-homenagens faça jus à 
grandeza de tudo o que foi e que representa nossa Turma I. Desculpamo-nos antecipa-
damente pela limitação de nossa publicação: nosso espaço disponível não permitiu que 
todos pudessem se manifestar. 

A estrada não se encerra já. Ao contrário, novos ventos se anunciam, levando nossos 
estimados colegas adiante. Este Jornal estará sempre aberto àqueles que vieram antes, 
construindo valentemente nossa história e deixando para todos um legado de dedicação 
e excelência. Que vocês sigam fortes, e sejam sempre bem-vindos de volta à casa.

ÓCIOS DE OFÍCIO: Professor, quais são as 
suas expectativas e sentimentos em relação 
à primeira turma?
Professor Poveda: Em relação aos sentimen-
tos, eu diria que esses sentimentos são, em 
primeiro lugar, de grande alegria, de uma 
grande satisfação vendo como esses nossos 
alunos da Turma I, que iniciaram lá em feve-
reiro de 2008, estão chegando hoje ao final 
de seu curso, na formatura de nossa primei-
ra turma, com uma bagagem de formação 
excelente; não apenas do ponto de vista de 
conteúdos técnicos, jurídicos, mas também 
de uma atitude, de uma postura de profis-
sionais do Direito que vão se tornar já, já, e 
de cidadãos responsáveis.
 As expectativas, então, são de que real-
mente esses nossos alunos sejam capazes 
de levar para a sociedade aquilo que ela 
espera deles: cidadãos exemplares, pessoas 
realmente comprometidas com a causa da 
justiça e pessoas que realmente batalhem, 
dentro das suas possibilidades profissionais, 
para formarem uma sociedade mais justa, 
menos desigual e se tornarem profissio-
nais éticos e responsáveis no exercício da  
sua profissão.
 Volto à questão dos sentimentos: tenho 
um sentimento de gratidão, como Diretor da 
Faculdade, porque tenho plena consciência 
de que aquela proposta, aquele desafio que 
foi lançado para eles lá em 2008, quando 
não tínhamos nada, quando, praticamen-
te, éramos uma escola peripatética - que 
tínhamos aula aqui, a biblioteca lá, informá-
tica acolá - eles acreditaram nesse projeto 
e colocaram com suas vidas e esforço esse 
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projeto em prática, que se tornou vida; um 
projeto que, como todo mundo falou, já se 
tornou vitorioso e isso faz com que a Facul-
dade de Direito de Ribeirão Preto, graças 
aos esforços dos alunos que participaram 
da primeira turma, seja hoje reconhecida 
em todo país.

ÓCIOS DE OFÍCIO: Qual o significado da Tur-
ma I para a Faculdade?
Professor Poveda: Bruna, ontem no discur-
so da nossa solenidade de inauguração, eu 
relembrava uma frase que nossos alunos da 
primeira turma ouviram de mim repetidas 
vezes: “a Faculdade será o que vocês qui-
serem que ela seja e vocês serão o que a 
Faculdade for”. Então, a importância dessa 
primeira turma, o mérito e o protagonis-
mo, como disse ontem, foi realmente de 
mostrar, para os que vieram depois, um 
exemplo, marcar um caminho de respon-
sabilidade, seriedade, de amizade, de co-
leguismo, que deu à nossa Faculdade uma 
identidade, quer dizer, muito mais do que 
uma identidade por sua bela estrutura fí-
sica, mas sim pela vibração de seus alu-
nos e do orgulho que todos sentimos pela 
nossa Faculdade, como uma coisa que foi 
construída por todos nós, como os prota-
gonistas de primeira hora; então, esse me 
parece ser o grande legado dessa primeira 
turma: a seriedade com que levaram a ter-
mo esse projeto que se empenharam, junto 
com os professores e os funcionários,  para 
construir uma Faculdade e a maneira como 
esse espírito foi passado para as outras  
turmas seguintes.

ÓCIOS DE OFÍCIO: O que o senhor gostaria 
de dizer ou desejaria, para esses alunos nes-
te momento, nesta reta final?
Professor Poveda: Eu diria o seguinte: que 
esses nossos alunos da primeira turma 
transformem suas saudades, que eu sei que 
serão grandes e que já começam a bater, em 
uma renovada responsabilidade e preocupa-
ção pela nossa Faculdade. Eu gostaria que 
eles soubessem que nesta Faculdade, como 
acontece no Largo São Francisco, no qual eu 
me formei faz 30 anos junto com meus cole-
gas de turma (Professor Beçak, promotores, 
advogados e juízes aqui de Ribeirão Preto), 
não existem ex-alunos, mas sim existem an-
tigos alunos, porque uma vez alunos, sem-
pre assim o seremos. E que no exercício pro-
fissional levem consigo com muito carinho, 
com muito orgulho, no fundo do coração, o 
nome da Faculdade. Mas que isso não fique 
apenas em uma atitude, assim, política, poé-
tica, não. Que isso se transforme depois tam-
bém num esforço, num comprometimento 
permanente, talvez através da associação de 
antigos alunos - uma ideia que lançamos já 
há algum tempo e que sei que já está toman-
do corpo - para que vocês, mesmo depois da 
formatura, também continuem a ajudar e 
a contribuir para que a nossa Escola conti-
nue a ser aquilo que nós sempre quisemos 
e pela qual todos lutamos desde o primeiro 
momento; que é uma escola de excelência, 
onde, realmente, se vivem essas três ativida-
des fins da Universidade, que são: um ensino 
de excelência, a pesquisa e extensão à co-
munidade . E que voltem aqui na Faculdade, 
sentindo-a sempre como sua casa.

Uma vez alunos, sempre alunos
Em entrevista ao Jornal Ócios de Ofício, o nosso Diretor Ignácio Maria Poveda Velasco 

ressaltou a importância da primeira turma para a história da Faculdade 
e os sentimentos que afloram neste momento final da Turma I
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PRIMEIROS PILARES DE UMA LONGA TRADIÇÃO

As instituições se constroem a partir do cultivo de suas tradições. Essa 
é afirmação peremptória que irradia efeitos em todo edifício cultural 

arquitetado pelo ser humano. Se tradições e costumes estão ontologica-
mente ligados à formação de estruturas de comércio (o que repito incan-
savelmente, escudado em Goldschmidt, Ascarelli e Weber), o que dizer, 
então, da formação de uma academia...
 Por grande privilégio dado pelo povo do Estado de São Paulo, vivencia-
mos todos na FDRP uma oportunidade única de construir as tradições e 
o pensamento jurídico de uma nova academia de Direito. E não podemos 
perder a perspectiva de que há dinheiro público financiando essa expec-
tativa e esse sonho acalentado por longa data, tendo no saudoso Prof. 
Antônio Junqueira Azevedo a imagem mais proeminente desse desafio. 
 É com alvíssaras que todo esse projeto lança seu primeiro pilar! Afirmo 
isso efusivamente com a aproximação da colação de grau da 1ª Turma de 
Direito da FDRP em 2012. Creio que o projeto acadêmico vai se mostrar bem-
-sucedido com o ingresso desses alunos no mercado. E rogo que sejam pes-
soas a honrar as tradições – que fizeram suas – e que também se portem com 
ética e consciência crítica de uma realidade cambiante que se nos apresenta. 
 Por isso tudo, além de felicitações, esperamos que todos possam con-
tribuir como artífices de uma academia. Que sejam instrumentos de pa-
cificação social; construtores da solidariedade e da conciliação – em de-
trimento do conflito disseminado em nossas raízes sociais; praticantes da 
sapiência de viver em coletividade, superando o individualismo.
 De modo bastante interessante, penso que ainda não construímos o 
nosso passado. Ele está no porvir, em estranho paradoxo. E, nesse tor-
velinho do tempo, o presente está na 1ª Turma. Com ela, talvez sejamos 
dignos desse projeto de academia e nos moldemos como causa de uma 
sociedade mais justa. Talvez com isso possamos dizer, no futuro, que su-
portamos as consequências de tudo o que fizemos.

Prof. Dr. Gustavo Saad Diniz
Professor Paraninfo da Turma I

Uma vez alunos, sempre alunos

Naquele escaldante verão de 07/08, a expectativa do início das aulas 
me inquietava.

 Sendo o primeiro professor de uma Faculdade recém-criada, a primei-
ra de Direito afora a do Largo, uma das Fundadoras da USP.
 O que oferecer à sua Primeira Turma, certamente sequiosa de conhe-
cimento universitário no nível do que se espera da melhor Universidade 
do Brasil e da América Latina ?
 O que, sobretudo, esperar desta Turma, “solta” num espaço provisório 
e precário como aquele do início, sem as belíssimas e funcionais instala-
ções de hoje, advinda dos mais diferentes recantos do Brasil?
 Minhas incertezas e, porque não o dizer, angústias, eram inúmeras  
e significativas.
 Se a turma, pensava eu, fosse frágil, incerta quanto ao que esperava e 
pretendia da USP e de nossa FDRP, ou mesmo, se talvez se apresentasse 
ao Corpo Docente em formação, como tíbia e sem o estofo cultural neces-
sário, o futuro poderia parecer incerto e desprazeroso ou mesmo, porque 
não o dizer, “um tiro no pé” da própria Universidade.
 Logo-logo tudo isso se desvaneceu e pude ter a certeza da escolha 
feita e de alvissareiro futuro para aquele projeto. Não seria mero “pro-
jeto piloto” ou que tal, comprometendo a ânsia de todos pela qualidade  
e destaque.
 Aquela turma, dividida em duas classes, dizia desde logo ao que veio. 
Alunos com argúcia no olhar e sede de bom e altaneiro conhecimento, 
alunos com evidente preparo dos ensinos precedentes, alunos preten-
dendo o melhor que a escola pública e a USP podiam oferecer e, para tal, 
caracterizando bem as suas vontades.
 Evidentemente, e isto é natural nos processos universitários, me depa-
rei algumas poucas vezes com “olhares bovinos”, certamente contagiados 
pelo cansaço inerente à pressão e estilo do ensino integral, potencializa-
dos pelas características climáticas da região. Mas isso era rapidamente 
revertido nas aulas seguintes, nas quais, posso asseverar, senti aquele re-
torno tão particular de recepção da mensagem dada, tão particular aos 
docentes.
 Uma turma brilhante e jovial que nunca deixou de privilegiar a vida 
acadêmica tão cara aos discentes (e docentes!) sem perder a oportunida-
de de estudar e aquilatar conhecimento.
 Nunca me arrependi da escolha feita e - posso o afirmar altaneiramen-
te - o perfil daqueles primeiros ingressantes foi fundamental para esta 
minha certeza.
Adquiri naqueles anos mais do que alunos; adquiri colegas e amigos que 
com certeza farão sempre o nome da FDRP e da USP se dignificar.
 Um abraço especial do Professor que tanto admira esta Turma Fundan-
te de nossa Escola!

Prof. Dr. Rubens Beçak
Patrono da Turma I

A GRAÇA DOS PRIMÓRDIOS

“Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei 
que não suportas aos maus.... És perseverante. Sofreste por 
causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti 
que abandonaste teu primeiro amor. “ (Apocalipse 2, 1-4).

Ante a solicitação para redigir algumas linhas para a turma que em bre-
ve colará grau, a primeira da FDRP - USP, algumas impressões logo me 

assaltaram. Obviamente, concernentes à recordação dos inícios – a fragi-
lidade ainda das estruturas; o receio de alunos e de professores sobre os 
rumos da incipiente unidade; os riscos do projeto; o empréstimo das salas 
de outras unidades... Havia, todavia, um elemento preponderante a nutrir 
a esperança: a boa vontade e competência dos envolvidos. Como sexto pro-
fessor concursado da unidade, cheguei no primeiro semestre letivo, já em 
andamento. Interrompi outros sonhos para construir, coletivamente, este 
novo! Quase ao mesmo tempo, havia chegado o professor Nuno, de Filo-
sofia do Direito. Imaginem os sustos dos discentes ao se depararem com a 
enormidade de textos de duas disciplinas eminentemente reflexivas! Nada 
fácil! ... Neófito, numa estrutura universitária respeitada, mas com a exigên-
cia de se afirmar como unidade, reconheço que exagerei na dose: era muita 
coisa para apreenderem. Com o tempo, contemporizei: alunos e professo-
res aprendem a aprender uns com os outros! Hoje, com mais maturidade, já 
me disponho a concessões antes inconcebíveis e, em contrapartida, desco-
bri novas exigências no processo e na dinâmica da interação. Todavia, estou 
seguro que aquilo mesmo que depreciamos, ou seja, as precariedades dos 
primórdios e seus desafios, é isto que nos fortalece pela dialética existen-
cial. Muitas vezes, o desprestigiado, o silenciado, o negligenciado, por não 
contar no pensamento hegemônico, constitui-se elemento fulcral, a “pedra 
angular”, de que se nutrirão sonhos e esperanças. Aos alunos dos primór-
dios, parabéns por esta etapa construída! Os exigentes, talvez conturbados, 
inícios sejam motriz para empreendimentos maiores. Se me permitem uma 
última exortação de educador: procurem ser mais do que intelectuais do di-
reito, mas pessoas integradas, capazes de fecundar a existência com ações 
vitais incisivas, coerentes e honestas. “In bocca al lupo”!

Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua

É com muita satisfação que comemoramos a formatura da 1a turma da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP!

 A unidade teve sua origem na Casa 7, com um corpo docente de ape-
nas quatro professores e alguns funcionários. As primeiras aulas foram 
ministradas nas salas da FEA, que muito cordialmente nos acolheu duran-
te naquele primeiro ano. Também expressamos nossos agradecimentos à 
Escola de Enfermagem, onde foram ministradas aulas no segundo ano de 
implantação do curso, enquanto esperávamos, ansiosamente, pela cons-
trução de nosso prédio. Uma vez concluído o bloco das salas de aula, logo 
para lá nos dirigimos, com muito orgulho por possuir nossa própria casa! 
O grupo de docentes foi sendo formado paulatinamente durante todos 
esses anos, bem como a contratação de novos funcionários. Percebe-se 
que a FDRP conquistou seu espaço e apreço na sociedade, passando a ser 
um dos cursos mais almejados pelos jovens que aspiram à universidade. 
Os alunos da 1a turma que já fizeram o exame da OAB ainda quando cur-
savam o 4o ano obtiveram aprovação integral, o que só vem demonstrar 
que o esforço dispendido por todos os envolvidos na construção desse 
grande projeto está colhendo seus frutos e sinalizando que é possível so-
nhar alto e formar um centro de excelência na área jurídica.

Prof. Dra. Marta Rodrigues Maffeis Moreira
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CICLOS QUE SE ENCERRAM E OUTROS QUE SE INICIAM

“A única coisa para a qual devemos atentar na educação é que nunca 
diminua em nossos filhos o amor pela vida. Isso pode revestir diversas 
formas, e muitas vezes um menino desenvolvido, solitário e esquivo 
não carece de amor pela vida nem está oprimido pelo pânico de viver, 
mas está simplesmente em estado de espera, atento para preparar-se 
para a sua própria vocação. E o que é a vocação do ser humano senão 
a mais elevada expressão de seu amor pela vida?”
(Natalia Ginzburg, As pequenas virtudes)

Formar uma turma deve trazer consigo alguma espécie de satisfação para 
aqueles que participaram do processo. Em alguns casos, no entanto, esse 

acontecimento pode ter um valor único, especial. 
 É o caso da formatura da Turma I da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(também conhecida pelas iniciais FDRP). Este é um caso distinto porque além 
de ser o primeiro da faculdade, representa toda uma história de luta, esforço e 
dedicação de alunos, professores e servidores.
 Professores de filosofia costumam ser criticados pela excessiva importância 
que dão ao plano das ideias, da abstração. “Com a cabeça no mundo da lua” ou 
contrariamente “com os pés no chão” são frases conhecidas que se encaixam 
perfeitamente neste contexto. A propósito, o primeiro filósofo do mundo, Tales 
de Mileto caiu em um poço por estar distraído, caminhando com os olhos  volta-
dos para o céu, apreciando as estrelas...
 Mas o que isso tem a ver com a formatura da Turma I? É que quando surgi-
ram os primeiros alunos da FDRP não havia, de fato, quase nada de concreto, 
muito pouco era palpável; existiam apenas ideias, desejos e abstrações ou, se 
preferirem, “sonhos” pré-concebidos. Não havia salas de aula, auditório, salas de 
professores ou secretaria, apenas uma simpática casa conhecida como “Casa 7”, 
localizada na Rua Pedreira de Freitas nesse mesmo número. O ano? 2008, mais 
precisamente fevereiro de 2008. 
 Quando os alunos da Turma I chegaram aqui em Ribeirão Preto se defrontaram 
com a total ausência de estrutura material para o início das aulas. Mas o que faltou 
em sustentação física sobrou, por outro lado, em coragem, esforço e determinação. 
 As aulas foram inicialmente realizadas em salas emprestadas pela FEA-RP. Os 
professores, recém empossados, desdobraram-se para suprir as inevitáveis la-
cunas deixadas pela falta de outros docentes. Como sei de tudo isso? Em parte 
porque se trata de uma história notória e bem conhecida, de outra parte porque 
cheguei a ter uma pequena participação nesse período (bem pequena, mas, para 
mim, marcante). Tomei posse no cargo de professor da FDRP no início de 2009, 
tendo passado no concurso meses antes, ainda no ano de 2008 (pelos meus cál-
culos devo ser, de um total de quarenta, o 8º professor mais antigo da casa). 
Como era de praxe – e em alguns casos ainda é – me dispus a colaborar antes 

Prof. Dr. Sérgio Nojiri QUERIDOS ALUNOS DA TURMA I DA FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Tenho gravado na memória nossos primeiros encontros, naqueles dias de feve-
reiro de 2008, quando alguns poucos funcionários da nossa Faculdade prepa-

raram as atividades da “Semana de Recepção aos Calouros”.
 Lembro-me do “tour” no campus, quando as várias informações passadas, 
pouco a pouco, foram assimiladas. A visita à Prefeitura, ao Fórum e a alguns pon-
tos turísticos de Ribeirão Preto, cidade que seria nossa, nos próximos cinco anos.
 Vocês devem achar estranha a utilização da primeira pessoa do plural, mas, 
também para mim, tudo era novo e desafiador. As oportunidades em que visito 
o site da nossa Faculdade e olho para a foto da Turma I sinto saudades daqueles 
adolescentes vitoriosos: orgulhosos da aprovação conquistada.
 Caminhamos juntos na construção de várias etapas a serem vencidas pela 
turma pioneira. Muitas das conquistas foram alcançadas graças à persistência da-
queles que naturalmente se destacaram como líderes. Porém, todos foram res-
ponsáveis pelos resultados obtidos porque houve, na maioria das vezes, apoio 
incondicional de grande parte dos integrantes da Turma I.
 Neste momento de conclusão do Curso, com satisfação, relembramos as exigên-
cias exageradas, as leituras exaustivas, as passagens pitorescas. E é neste momento 
tão importante que a minha mensagem começa a ser escrita na terceira pessoa do 
plural. Daqui para frente vocês estarão colocando em prática todos os conceitos, mé-
todos, leituras, interpretações, que apreenderam nestes cinco anos. Vocês estarão 
construindo os seus futuros, fazendo as suas escolhas e assumindo direções.
 Perceberão que nem todos os caminhos são suaves e brilhantes, e que a cada 
conquista, por menor que seja, uma sensação de vitória intensa os impulsionará 
para novos desafios e outras conquistas. Lembrem-se de que por cima das nu-
vens escuras é possível ver o céu azul e infinito. Por isso, não desanimem. Cada 
“não” deve servir de trampolim para um novo empreendimento.
 Hoje quando vou à biblioteca, olho para o quadro dos formandos da Turma 
I, vejo as fisionomias, os olhos brilhantes e reconheço aqueles adolescentes de 
2008 que se transformaram em jovens bacharelandos.
 Confesso que sinto orgulho em vê-los caminhando sozinhos e ter a consciên-
cia que participei desta evolução. Vocês fazem parte da minha trajetória acadê-
mica e são importantes para mim. Estão marcados no meu coração como a marca 
indelével deixada pela brasa, onde quer que ela se deposite.
 Felicidades para todos e sucesso para cada um.

Prof. Dra. Lydia Neves Bastos Teller Nunes
Professora homenageada da Turma I

COMO TODAS AS OUTRAS

25 de fevereiro de 2008. O primeiro dia do primeiro ano da Turma I da Faculda-
de de Direito de Ribeirão Preto (que também foi o meu primeiro dia aqui) deu 

início a uma longa e única jornada, que – formalmente – está prestes a terminar, 
com a conclusão do curso no final do ano.
 Obviamente que não é necessário ressaltar (como muitas vezes eles precisa-
ram forçosamente ouvir), os aspectos de ineditismo e peculiaridade dessa Tur-
ma: primeira turma, de uma faculdade nova, com todos os seus prós e contras. 
Daquele hoje longínquo 25 de fevereiro, esses alunos precisaram ouvir inúmeras 
(e inoportunas) vezes que estavam sendo “protagonistas de um momento histó-
rico”. Nas suas mais variadas formas, essa cobrança foi imposta aos alunos, sem 
qualquer necessidade ou contrapartida condizente.
 Contudo, muito do que a Turma I sempre quis era ser uma turma como ou-
tra, mesmo que com seu caminho próprio, evidentemente. Muitas coisas que 
eram naturais para qualquer faculdade (sede própria, professores contratados, 
biblioteca, centro acadêmico, dentre tantos exemplos) foram árduas conquistas 
para esses alunos, que não tinham nenhum veterano para ajudá-los, nem mode-
lo próximo a se espelharem. Vítimas de muitas incertezas e irresponsabilidades, 
os alunos resistiram bravamente a todas as dificuldades.
 E conseguiram traçar a sua história. Uma história, como não poderia deixar 
de ser, diferente de todas as outras. Enfrentando desafios, que outros nem co-
gitavam como possíveis, crescendo e criando, ao seu modo, o perfil do corpo 
discente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.
 Tal etapa foi cumprida. Muito dizem que os melhores anos de nossas vidas 
são os da graduação. As grandes amizades, as irresponsabilidades saudáveis, as 
memoráveis festas que não mais acontecerão (pelo menos não do mesmo jei-
to) no futuro. Pessoalmente, prefiro acreditar que a melhor fase de nossas vidas 
sempre está por vir. Mas, inegavelmente, o “tempo de faculdade” nos remete 
sempre a fortes e superlativas emoções.
 Cada membro da Turma I da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto irá traçar o 
seu próprio caminho. Esses caminhos se cruzarão, nas vidas profissionais e pesso-
ais de cada um, como amigos, colegas e sempre alunos da primeira turma de alu-
nos da nossa Faculdade, com toda a particularidade que o destino naturalmente 
os relegou e com o brilho próprio, conquistado com todo o esforço pessoal.

Prof. Assoc. Alessandro Hirata
Professor homenageado da Turma I

mesmo de minha efetiva posse. Participei, assim, no ano de 2008, de uma es-
pécie de aula-debate com o Juiz de Direito Ricardo Braga Monte Serrat, pai da 
aluna Daniela Monte Serrat. Ainda neste mesmo ano o prof. Nuno M. Coelho me 
convidou a ministrar duas aulas de filosofia do direito para as duas turmas ingres-
santes. Alegava, à época, o Prof. Nuno que os alunos estavam muito influencia-
dos por Kelsen e me perguntou se eu poderia dar uma outra visão teórica sobre 
o direito. Pediu-me então que eu ministrasse duas aulas sobre ninguém menos 
do que Ronald Dworkin! Ironicamente essa foi minha estréia como professor na 
FDRP: lecionando Dworkin. Peças que o destino nos prega...
 Depois de alguns anos revejo alguns alunos da Turma I como professor da disci-
plina optativa Temas de Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito. Durante esse 
hiato de alguns anos, no entanto, pude acompanhar, direta ou indiretamente, o 
crescimento e o amadurecimento desses alunos: no Estágio Curricular Obrigatório 
– ECO (Peres, Ragazzo e Vitor), no grupo de estudos de filosofia (Leandro e Nathá-
lia), pareceres em projetos de pesquisa e tantas outras atividades. Pude perceber 
que o ideal de uma faculdade diferenciada, com período integral, com professores 
em sua maioria em dedicação exclusiva, voltada não somente para o ensino, mas 
também para a pesquisa, extensão e cultura, por nós muitas vezes chamada de fa-
culdade de “excelência”, não se encontrava apenas no plano das ideias, mas estava 
bem em frente de nós, no mundo real. Nossos alunos não somente tem passado 
nos exames da OAB com médias invejáveis, mas também nos mais variados concur-
sos públicos, notadamente para estagiários na cidade de Ribeirão Preto. O número 
de bolsas de pesquisa obtidas e os inúmeros desenvolvimentos de projetos das 
mais diversas espécies servem como um confiável índice de medição do sucesso de 
nosso projeto, daquilo que foi anteriormente idealizado. 
 Olhando a Turma I se formar, tenho a mais plena convicção de que estamos 
no caminho certo (isso não significa que não podemos ou não devemos melho-
rar). Não estamos a formar tão somente técnicos em direito instruídos a partir de 
métodos que têm como sua única justificativa a tradição. Pelo contrário, vejo nela 
(Turma I) uma permanente inquietação, que só poderia enxergar em um grupo 
de pessoas educado em um ambiente acadêmico aberto e polivalente.
 Escrevo essas linhas a pedido da aluna Gabriela (Gabi) do Jornal Ócios de Ofí-
cio. Tenho certeza que outros professores poderiam, com muito maior compe-
tência, dar o seu relato acerca da Turma I. Afinal, como professor de IED, iniciei 
oficialmente minhas atividades somente no ano de 2009, junto à Turma II, na 
Faculdade de Enfermagem. Mas essa é uma outra estória...

* Agradecemos ao Prof. Dr. Nuno, à Prof. Dra. Ana Carla e ao Prof. Dr. Víctor pela atenção, no entanto 
não puderam enviar textos para esta edição. 
** O critério de seleção dos professores para a publicação dos textos foi o dos oito primeiros professores, 
os quais estavam no primeiro ano dessa faculdade, e daqueles que foram homenageados pela turma I. 
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Fernando Amorim: “No início: um grupo de jovens construin-do castelos de sílica à beira--mar, enfrentando a ininter-rupta quebra de tsunamis das mais variadas espécies; hoje, a gratificação de observar que nossa areia serviu de subsídio para que as demais turmas continuassem o trabalho em concreto”.

O Corpo Editorial do Jornal Ócios de Ofício nos pediu para escrever uma 

história engraçada ocorrida nos anos que passamos na querida Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto. Todavia, por não termos encontrado um único 

evento que traduzisse todos os momentos hilários vividos nesses últimos cinco 

anos, resolvemos listar a nossa trajetória por meio de frases pronunciadas 

por alguns dos alunos da Turma I – os quais a identidade se preserva em 

prol do futuro e eventual sucesso profissional:

 “Mas Professora, se o helicóptero explode, como sabemos se os passageiros 

realmente morreram?”

“Aaaaaxa! Lá em Vargem num tem nada disso não!”

“Ah meu, puta calorão essa cidade!”

“Pra você, meu nome é Brasília.”

“Ela colocou muita comida pra você porque pensou: ‘Cara feia pra mim é 

fome!’”
“Mano, fugi do hospital. Me empresta um dinheiro pra eu pagar o táxi?”

“Ele só precisa de um amigo.”

“Mas o galera, vai ter 
cerveja no churras de fim de semestre?”

“Eu poderia ter namorado sete minas gatas nesse ano.”

“Tem lanchonete na balsa?”

“Peixe!!!”
“Vou tomar uma caipirosba!”

“Axa, isso é um córrego, não é esgoto!”

“Ai, tropecei e quase raspei a cara na chão.”

“Tô mal? Mal tá você que tá a pé. Eu tô bem, aqui dentro do carro.”

“Ar...bi...Tribunal de Genebra!”

“Dogão animal!”

“Até o CaipirUSP vou tá fininho! Tô tomando shake.”

“Adoooooro! Todo mundo fala, Cesão fala, Juditão fala!”

“Francis! Oh my God!” 

“O que será que ele tava pensando?...Rondelli, rondelli!”

Tentei por diversas vezes nesses últimos dias escrever um texto sobre a fa-

culdade. Na busca de atingir o objetivo de lhes fazer com- preender de onde 

vieram ou de onde viemos como instituição, frustrantemen- te, perdia-me em 

meus próprios pensamentos. 
Aparentemente, qualquer tentativa de racionalização desses cinco anos excluía do pro-

cesso o seu principal ingrediente, a sinceridade. Por isso, para não traí-la, assumo novo 

objetivo, busco contar o que sinto como formando, ainda que de forma breve.

Conforme observado recentemente por um grande amigo, ao fim de uma fase,  por 

buscarmos atingir uma compreensão mais ampla da passagem do tempo, olhamos para 

o começo. Ao realizar esse exercício sobre a nossa realidade universitária, espanto-me 

com tudo que foi criado, o CA, a Atlética, as Representações Discentes, a promoção de 

eventos jurídicos, a infraestrutura universitária e principalmente o respeito ao nome que 

há seis anos não passava de um bom projeto, Direito USP Ribeirão Preto.

 Ao analisarmos todo esse período, vejo que o tempo é responsável pelo  crescimento 

pessoal, que as conclusões sobre as experiências refletem a personalidade, e que, na rea-

lidade, somos exatamente tudo aquilo que sempre fomos.

Se fosse descrevê-la, diria que a faculdade representou um grande laboratório social, 

enquanto me mostrava as facetas do direito, mostrou-me também o que é viver fora da 

casa dos pais, mostrou-me o namoro, mostrou-me a república, o riso, o sofrimento, o 

companheirismo, a amizade, o respeito, a força, a raiva, a saudade, mostrou-me exata-

mente o que é viver.
E assim sem perceber “O DIREITO” começou a fazer parte da realidade, tanto pelas 

pessoas que compunham o dia-a-dia, quanto pela necessidade de domínio dessa ferra-

menta que, de um jeito ou de outro, direcionava a nossa forma de pensar. 

Lembro com um imenso orgulho desses cinco anos e qualquer descrição torna-se vaga, 

uma vez que, só a mim pertence e, ao máximo, descreveria uma perspectiva. Ocorre 

que esta mesma realidade está aí, diariamente, e assim continuará para ser trabalha-

da, analisada, assistida, interpretada, admirada, modificada e sustentada por todos os 

agentes que dela participarem ao longo dos próximos anos.

Nós, “os primeiros”, nos acostumamos com a expressão “momento histórico”, no fim, 

percebo que esse privilégio não só nos pertence, ele agora é de vocês.

 Divirtam-se meus queridos, vejo vocês numa próxima.

Claudio Augusto Dos Santos 

Jr.:  “Quando penso em tudo 

o que passamos durante esses 

cinco anos enquanto um grupo 

me lembro desse lema ‘United 

we stand, divided we fall’ afi-

nal conquistamos muitas coisas 

unidos, mas também perdemos 

muita coisa por sermos egoís-

tas”.

Danilo Donato Xavier: “Sain-
do de Americana, interior de 
São Paulo para passar as férias 
em Araguari, Minas Gerais, 
durante quase toda a infân-
cia nunca imaginaria que fosse 
passar os cinco melhores anos 
de minha vida justamente no 
meio daquele caminho, em Ri-
beirão Preto, muito menos que 
fosse ser parte integrante da 
Primeira Turma de uma Fa-
culdade de Direito na tradicio-
nal Universidade de São Paulo. 
Por isso, agradeço a todos que, 
de alguma forma, participa-
ram desta etapa importante 
da vida, dos quais nunca vou 
me esquecer. Agradeço a todos 
os professores e funcionários 
da FDRP, que merecem desta-
que na construção da mesma. 
Agradeço aos colegas de tur-
ma, de faculdade ou mesmo 
fora dela, com os quais criei 
laços de amizade que se per-
petuarão por todo caminho 
que ainda percorrerei na vida. 
Deixo aqui o meu incentivo a 
todos aqueles que sentem a 
importância de construir a 
História de uma Instituição 
única, porque os alunos, do-
centes e demais funcionários 
são passageiros, mas a FDRP se 
firma na contribuição de cada 
um que por ela passe”.

Luis Felipe Cirino, Lucas Akel, Felipe Feracin 

e Otávio Dal Bello

Na perspectiva de um formando

Luis Felipe Cirino, Lucas Akel, Felipe Feracin 

e Otávio Dal Bello
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Ragazzo: E ai , Claudio. Como vai?
Claudio: que foi?
R : Só falta uma semana, hein? Já está preparado para a formatura?C: nem um pouco! Mas se for parar pra pensar não vejo a hora de me livrar de vc!R : Ora, deixe disso. Todos sabem muito bem que você não teria aguentado esses cinco anos sem mim. Lembra da caneta?
C: PQP!!! Aquela maldita caneta. É isso que dá ser educado no dia da matrícula! Vc ganha um nerd pentelho pro resto da vida.
R : Aham...sei . Se não fosse eu você seria apenas um nerd gordinho e sem amigos!!! C: Ragazzo se tem alguém aqui q tem q agradecer é vc. Vc se lembra do primeiro ano quando es-távamos na FEA e vc só causava onde quer que vc fosse, implicando com os professores, irritando os alunos, atrapalhando os funcionários e acabando com o sossego da biblioteca? Vc era tipo um mascote do mal da nossa turma!!!
R : É...num era bem assim pelo o que eu me lembre...mas, de qualquer forma, lembro muito bem de outras coisas! Confortáveis cadeiras azuis, poucos professores, curso integral , biblioteca ine-xisteca e o risco de a qualquer momento sermos recrutados para trabalharmos na construção da FDRP!
C: hahahaha... engraçado o modo como vc enxerga a realidade, mas algumas coisas são verdade. Tipo ter uma semana inteira de aula com só dois professores. Que outra turma da fdrp vai ter isso?R :Sim. Os bixos pegaram a faculdade muito melhor estruturada no segundo ano...nós fomos tipo a cobaia do Projeto Pedagógico. Sentimos a inovação na pele!C: isso não é nada. Tenho pena mesmo era das meninas da turma II que tiveram que aguentar seus xavecos furados sobre Kelsen e monitoria de direito romano!!! Hahahaha...R : Que culpa tenho que elas são tão bonitas? HO HO HO! Mas bom mesmo foi o terceiro ano! Estágio teórico obrigatório com o Cerezzo (os fortes entenderão), prédio em construção (leia-se: barulho de obras)... pelo menos os bixos ficaram junto conosco pela primeira vez!C: Verdade. Sem contar que tivemos um milhão de aulas com o Jair, o Assed e com a Ana Car-la. Coisas que só a turma I viveu. 
R : Isso não é nada! E as suas imitações de professores? Imitou Hirata, Nuno, Poveda, Beçak, Márcio...a nossa turma viveu os melhores momentos da faculdade.C: Posso lembrar também de vc roubando o chapéu do Victor ou então de vc dando aula com o terno do Assed, sem contar os seminários do Beçak em que vc queria aparecer mais do que ele .R : Só espero que os professores não estejam nos ouvindo...
C: relaxa Ragazzo ninguém te ouve mesmo. Mas se a gente for olhar para trás foi bom ser da turma I passar por tudo que a gente passou, afinal se o nosso caminho fosse igual ao das outras turmas de que ia adiantar ser os primeiros?
R : Concordo! Jamais me arrependi de ser da Turma I. Tenho muito orgulho do que construímos e confio nas outras turmas para continuar o legado da FDRP, a melhor faculdade de direito do Brasil!C: verdade meu amigo esquisito! Agora é aproveitar esse final de fdrp junto do pessoal pq afinal tudo isso vai fazer mta falta! 

Marcelo Correa: “A faculdade 

que não existia, com
o a casinha 

da música que ficava na rua dos 

bobos número zero, brot
ou bela 

e imponente. Cinco anos de-

pois, a pergunta “pra que você 

está fazendo Direito”, feita p
elos 

professores no primeiro dia de 

aula, merece uma resposta. Uma 

resposta que foi sendo constru-

ída por cada um de nós, do seu 

jeito, junto com os tijolos que 

erguiam o prédio”.

Leandro Cavalca Ruggiero: 

“a construção da FDRP é 

símbolo de uma sociedade 

em transformação, que 

se mantém obstinada na 

busca pelo melhor”.

Olivia Pasqualeto: “Inacredi-
tável como passou tão rá-
pido! Parece que foi ontem 
que chegamos em Ribeirão 
para fazer a matrícula num 
curso novo, sem prédio, sem 
biblioteca, sem atlética, sem 
festas, sem veteranos e sem 
muitas outras coisas que 
todas as faculdades têm. E 
hoje, parando para pensar, 
é muito emocionante ver 
como algo que começou do 
zero cresceu tanto (e apesar 
de alguns problemas) deu tão 
certo. E apesar da enorme 
saudade, fico muito feliz e 
orgulhosa de me formar em 
uma faculdade que, embora 
muito nova, já é uma das 
melhores do país”.

Luís Felipe Ramos Cirino: “FDRP: a casa grande que tes-temunha as melhores histórias e estórias de uma vida.Turma I: a família de amigos e irmãos escolhida para todo o sempre”.

Praça Dr. João Mendes, 42 - cj 59 • Centro
São Paulo/SP • CEP: 01501-001   

Tel. 3104-1268/3104-1511
Fax 3104-0958

Claudio Augusto dos Santos Jr. e Rafael Ragazzo

Diálogo

DIREITO

Um novo espaço de  
convívio no Direito.

Agora com buffet de 
pista fria com tortas salgadas.

Venha conferir!!!
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Charges

 É claro que haveria um espaço para nos mani-
festarmos, né? Até porque, nessa altura do cam-
peonato, todos os holofotes estão voltados para 
eles: A TURMA I. E nós ficamos ali, meio de lado,  
esquecidos. (rs)
 É turma I pra cá, é turma I pra lá, é o show na 
OAB, o espetáculo do TCC, todas as festas e despe-
didas, e brindes e homenagens e discursos... E até 
vitórias inéditas dos nossos times, tudo pra turma I.
 Outros ficariam com inveja, dor-de-cotovelo e 
desdenhando os “eternos veteranos” que “NUNCA 
SEREMOS”, mas nós não, não esses seus bixos.
 Não há como sentir mais nada além de uma 
emoção indescritível nesses últimos momentos. É 
um orgulho tão grande, nossa... é um orgulho imen-
so de vocês! Isso porque desde o dia da matrícu-
la ouvimos falar daqueles que foram os primeiros, 
que passaram por situações inéditas, únicas e va-
liosas; sim, porque por mais que para vocês fossem 
dificuldades durante o começo, para nós elas sem-
pre serão algo misterioso, algo que só seria digno  
de vocês.
 É claro que sabemos que existi-
ram momentos difíceis, momentos 
de dúvidas e de desapontamento, 
mas a imagem que eu tenho da tur-
ma I beira o heroísmo, como se vo-
cês tivessem sempre indo à frente, 
nos abrindo o caminho, descobrin-
do as armadilhas (qual professor 
é mais exigente, qual prova é mais 
difícil, qual trabalho é mais chato) e 
nos relatando, passo a passo, com 

um ar de sabedoria e experiência, que não, nós  
“nunca teremos”.
 E foi assim, ano após ano, ouvindo os seus con-
selhos, como argumento de autoridade, claro, por-
que entre bixos, para acabar com qualquer discus-
são boba típica dos primeiro anistas é só invocar: 
“quem me falou foi um veterano da turma I.” E 
pronto, assunto encerrado, vamos voltar pra aula  
de contabilidade.
 Conforme o tempo ia passando, e as turmas iam 
subindo, até percebíamos que na verdade, as coisas 
não eram bem assim. Podia até ser que algum ve-
terano tivesse exagerado um pouco, ou ao contrá-
rio, tivesse diminuído bastante o “grau de maldade” 
de algum professor, mas daí, a reação era rápida e 
certa: “Ah, Professor Fulano é que mudou/pio-
rou/relaxou/whatever, mas a turma I com certeza  
tinha razão.”
 E é estranho pensar que ano que vem vocês não 
vão mais estar lá. Eu sempre digo que a sensação 
é realmente muito esquisita, porque até hoje nun-

ca vimos ninguém sair, só chegar. Nunca dissemos 
adeus antes, e talvez, por isso, na nossa cabeça de 
bixo, a FDRP seria assim eternamente, sempre a 
turma I como a mais velha, a mais experiente, mas 
sempre ali, sempre presente.
 Confesso que sinto certo friozinho na barriga 
em pensar como será tudo depois da formatura, 
até porque, o fato de vocês irem embora, significa 
o inadiável: nós também iremos um dia. E isso com 
certeza é o mais assustador. Na verdade mesmo, a 
nossa ficha não vai cair, até o início do semestre que 
vem, quando percebemos que finalmente aconte-
ceu, que a faculdade não é eterna e que cinco anos 
passam rápido, rápido demais.
 Uns dirão que eu exagero, que não é para tanto, 
que é muito confete. 
No entanto, se resolvi escrever este texto foi por-
que tive vontade e, também, por eu sinceramente 
achar que eles merecem, pelas pessoas que são e 
por tudo que representam. Apenas por isso, sempre 
terão o meu carinho e admiração.
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Com a palavra, o Bixo!Bruna Castro
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