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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

19.09.2017 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Infelizmente não havendo 

número regimental para a abertura dos trabalhos, eu declaro prejudicada a realização da 

9ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa da 

18ª Legislatura. Agora temos quórum, seis. Registro a presença dos deputados Carlos 

Giannazi, Rita Passos, Luiz Turco, Marco Vinholi, Adilson Rossi e esta deputada que 

preside a presente sessão. Agora há número regimental para que possamos realizar 

nossa Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultura. 

Lembrando que essa reunião foi agendada para proceder à oitiva do Exmo. Sr. 

Procurador Geral do Estado de São Paulo, Dr. Elival da Silva Ramos, convocado nos 

termos do item quatro, do parágrafo primeiro do Art. 13 da Constituição do Estado de 

São Paulo, combinado com o inciso sexto do Art. 31 da 14ª Consolidação do Regimento 

Interno desta Assembleia Legislativa, para esclarecer sobre a ordem de reintegração de 

posse em escolas ocupadas por alunos sem ordem judicial, amparada unicamente por 

mera orientação da PGE conforme requerimento de autoria do Exmo. Sr. Deputado 

Carlos Giannazi, aprovado por esta Comissão Permanente na data de nove de maio de 

2017. Então aproveito e convido o Exmo. Sr. Procurador para ocupar uma cadeira na 

Mesa. 

Enquanto o procurador assume seu assento, quero justificar a ausência do 

deputado Welson Gasparini. Então vamos solicitar a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Adilson 

Rossi.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Solicito de V. Exa. a dispensa da leitura da 

Ata. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da última reunião, e aprovada.  

Estava pensando para organizarmos a dinâmica dessa reunião, Sr. Elival, conceder 

à V. Exa. um tempo de 15 minutos para que o senhor possa fazer sua exposição, para 

em seguida abrirmos a palavra para nossos deputados e deputadas que por ventura 

queiram se manifestar e questioná-lo e fazer suas considerações. Então para não 

perdermos mais tempo, gostaria que o senhor ocupe a palavra. Fique à vontade. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Muito obrigado. Antes de mais nada 

queria cumprimentar a presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia 

Legislativa, deputada Beth Sahão, e os demais deputados integrantes dessa Comissão e 

pessoas que acompanham os trabalhos de hoje. Dizer da minha parte que é uma 

satisfação poder colaborar de alguma maneira com a Comissão dentro de sua 

competência constitucional, e se referindo a um tema que envolve a Procuradoria Geral 

do Estado. Não apenas a Procuradoria, mas também nosso trabalho. 

Essa questão da desocupação administrativa de prédios públicos ocupados por 

manifestantes não é um assunto exclusivo da área de educação evidentemente, essa 

questão tem ocorrido em diversas áreas; ambiental, cultural. São equipamentos públicos 

que por vezes são ocupados por manifestantes. Essa é a questão. O que provocou o 

requerimento - deputado Pedro Tobias, boa tarde - do deputado Carlos Giannazi talvez 

tenha sido compreender melhor em que termos jurídicos essa questão se situa. Então 

sobre isso, em primeiro lugar há uma confusão muito grande, disseminada inclusive na 

mídia - nos debates que envolveram essa matéria ficou claro isso, e confundiu o regime 

dominial do setor privado com o setor público. 

Mesmo o setor privado, existe uma regra antiquíssima em nosso Código Civil que 

foi mantida no código atual que permite a recuperação da posse imediatamente, num 

prazo de 24 horas, por privados que são desapossados de um bem que têm a posse, e 

venha a perder de maneira às vezes violenta, ou não, pode ser até durante a noite, uma 

ocupação do imóvel. Tem a possibilidade de recuperar essa posse em 24 horas, valendo-

se de meios privados. Isso é previsto no Código Civil há muito tempo. 

Entretanto, o setor público não se submente a essa regra. Digo isso porque houve 

muita gente, até colegas de universidades, indagando: “Mas e o prazo de 24 horas?”. 

Não há prazo. O setor público tem um regimento de dominialidade completamente 

diferente. Vale a pena destacar a diferença do regime de dominialidade pública e o 
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privado. O regime público, exatamente por envolver interesse público e prestação de 

serviços públicos, tem regras diferentes. A administração pública tem a chamada 

autoexecutoriedade, que usa isso para várias coisas. Nós temos inúmeros exemplos de 

contratos no estado de São Paulo que a administração entende que é nulo por alguma 

razão, e ela própria instaura um procedimento administrativo, mas na via administrativa 

anula o contrato. Um particular não pode fazer isso; ele tem que entrar com uma ação 

judicial e pleitear a anulação do contrato. Então há um regime completamente diferente, 

e isso vale para o campo obrigacional e para o público. 

Por exemplo, não há usucapião de meios públicos. É outra regra. Por outro lado, 

se a administração pública resolve vender um imóvel ela tem que submeter à 

Assembleia Legislativa, se for do Estado; pedir autorização legislativa, se o imóvel for 

de administração centralizada e autárquica. Isso não vale para uma empresa totalmente 

privada ou para um particular, que não precisa pedir autorização da Assembleia, 

evidentemente para vender seus imóveis. Então são regimes diferentes. As empresas do 

estado que têm personalidade de direito privado não precisam de autorização da 

Assembleia para vender imóvel. 

Então no tocante à administração pública, nós trabalhamos com três categorias de 

bens, e isso está no Código Civil em norma antiga, desde o Código Beviláqua de 1916, 

que foi alterado e revogado pelo código atual. Nós temos bens de uso comum, que são 

as praças e ruas - bens utilizados por todos, com uso universal. Mas mesmo esses bens 

têm regras de uso; evidentemente que não pode alguém se apropriar de uma praça ou 

rua, montar um acampamento e achar que tem direito de ficar ali ocupando. Quer dizer, 

é um bem de uso de todos, e uso de um não pode prejudicar o uso de terceiros. Existe 

um regime de polícia desse tipo de bem próprio para sua característica.  

Mas há outra categoria, que é do que estamos falando, que são os bens de uso 

especial e destinados a serviços públicos. Um hospital público, um presídio ou escola, 

esses bens têm uma afetação específica para um serviço público. E sua finalidade é 

proporcionar a prestação desse serviço, então evidentemente que o regime é diferente. 

Numa praça nenhum de nós precisa pedir autorização para ninguém para transitar nela. 

Para ingressar numa repartição pública, podia ser essa Assembleia Legislativa, eu sou 

obrigado - não posso entrar simplesmente porque quero entrar, existe uma regra de 

acesso e identificação. Então existe um controle maior do que o uso de um bem de uso 

comum. 
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E há uma terceira categoria que são os bens que não estão destinados a um fim 

específico, em relação aos quais o uso do poder de polícia já é raríssimo. Então vamos 

imaginar no estado de São Paulo as terras devolutas. São áreas que nem o Estado ao 

certo tem sua delimitação; entra com ação discriminatória e no dia que encontrar a 

definição da propriedade, provavelmente vai fazer um assentamento ou programa de uso 

social desses bens. Então também tem um regime totalmente diferente. Do que estamos 

falando é de ocupação de bens de uso especial, uma categoria em que o bem está 

afetado a uma finalidade pública.  

Aí se argumenta com o seguinte. De um lado tenho a liberdade de manifestação 

do pensamento e de outro lado um serviço público que está sendo prestado dentro 

daquele próprio. Não há um conflito entre essas duas coisas. A liberdade de expressão e 

do pensamento, como qualquer liberdade pública sofre limites. Não é direito 

fundamental e ilimitado na constituição; nenhum deles, nem mesmo direito à vida. 

Todos sofrem limites de ordem constitucional. Vejam o Supremo Tribunal Federal 

recentemente discutindo questões como o feto anencéfalo e outras situações de 

interrupção da gravidez, mostrando que o próprio direito à vida tem configuração 

jurídica diferenciada para cada situação fática que se coloca.  

Então a liberdade de manifestação do pensamento, a própria constituição quando 

trata, por exemplo, do direito de reunião, estabelece isso. As pessoas podem se reunir, 

mas não com armas. Se houver uma reunião de pessoas armadas provavelmente 

configurará o crime de bando ou quadrilha. Vai ter ali um crime sendo praticado. Então 

as reuniões são limitadas. Mesmo as manifestações ativas - podemos chamar essas 

manifestações de deslocamentos de pessoas que vão ali se manifestando na rua, 

provavelmente uma avenida têm limites constitucionais. Isso precisa ser avisado à 

autoridade pública, até porque imaginem uma via expressa, se alguém vai lá e se 

manifesta pode correr risco de vida. Os próprios manifestantes podem ser atropelados. 

Imaginem as marginais de São Paulo. O risco de vida que ocorre se manifestantes 

resolverem ocupar essa via pública. 

Eu me lembro de anos atrás o caso de um professor da rede pública estadual que 

resolveu fazer uma manifestação com adolescentes na Rodovia Raposo Tavares. Ele 

sofreu um processo disciplinar e foi punido por isso, não pela liberdade de expressão do 

pensamento que ele tinha, e não se coloca aqui a discussão do mérito do que ele estava... 

Aliás, eu pessoalmente acho que ele tinha toda a razão; ele estava denunciando uma 

questão de que o próprio ali não estava sendo bem mantido e havia risco de cair reboque 
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na cabeça de pessoas. Ele tinha toda a razão no que estava reclamando, mas a maneira 

que ele usou era inadequada. Como leva adolescentes para uma rodovia? E se alguém 

tivesse sido atropelado e morto? Ele responderia por homicídio culposo. 

Então vejam que todas as situações de uso da liberdade têm limites. A mesma 

coisa vale para essas manifestações que estou me referindo. É evidente que os alunos, 

professor e servidores administrativos, todos têm liberdade de manifestação e podem 

fazer. O usual é fazer da forma como fazem todas as democracias do mundo, usando 

praças e ruas, bens próprios para esse tipo de liberdade. Se olharmos qualquer país do 

exterior, vamos imaginar o Reino Unido, Londres. Você tem lá parques e áreas imensas 

que são usadas cotidianamente para manifestações. Agora não ocorre na cabeça de 

ninguém que vai ocupar o parlamento inglês para exercer indefinidamente, impedindo o 

funcionamento do parlamento. Isso é uma coisa completamente diferente. 

No caso das escolas, o que é mais grave é o seguinte. Quem mais se prejudica 

com essas interrupções irresponsáveis são os alunos mais carentes. Quem é que usa a 

rede pública estadual são os alunos que necessitam, não os alunos que podem pagar 

escolas privadas. São alunos que veem na educação uma forma da ascensão social, uma 

forma de completar sua formação cidadã. Para eles é extremamente importante, eu diria 

que vital para esses alunos. Então nós sonegamos esses alunos a possibilidade de 

avançarem e terem um ensino de qualidade, porque as atividades são interrompidas por 

um grupo que se agora no direito de manifestar o pensamento. Tem toda a liberdade, 

mas não dessa forma. 

Se quiser podem elaborar cartazes, hoje pela internet e até por meios eletrônicos, 

divergindo da secretaria, do governador, com o procurador geral; divergindo de quem 

quiser. Ninguém questiona o conteúdo da manifestação do pensamento. Agora não é 

possível interromper atividades. Se isso fosse possível, o que impediria, por exemplo, 

que doentes de um hospital fizessem uma manifestação, ocupassem o hospital e não 

deixassem mais que ele funcionasse, dizendo: “Aqui tem doentes demais já, então os 

outros que esperem um pouco porque nós queremos ser atendidos primeiro e vamos 

impedir o uso no hospital”.  

O que impediria que agentes de segurança penitenciária ocupassem uma 

penitenciária e não deixassem mais preso nenhum entrar, porque eles acham que há 

excesso de lotação, etcetera? É óbvio que isso não pode ser tolerado. Estive numa 

audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos discutindo esse 

tema, e disse que não fui contratado por nenhum dos comissários, pessoas de outros 
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países - não tinha nenhum brasileiro ali - que representam o sistema de proteção de 

direitos fundamentais da OEA. Eu disse a eles: “Quero que alguém me aponte onde há o 

direito fundamental de ocupar prédio público. É um direito fundamental que não 

existe”. Quer dizer, o prédio público está afetado a uma finalidade que proporciona um 

direito social da mais alta relevância, que no caso é o direito à educação. Então isso é 

importante.  

No caso do parecer da PGE, na verdade nós não inventamos direito novo. O 

parecer não cria e nem pode criar direito. Quem cria direito é a lei, a constituição. O 

nosso parecer se limitou a fazer exatamente o que fiz aqui em brevíssimas palavras, 

claro que com maior preocupação técnica, citando os dispositivos legais, a doutrina e a 

jurisprudência pertinente, procura fundamentar o que é um dever do poder público de 

agir nessas situações. Não agir nessas situações é praticar crime; é prevaricar, é ser 

conivente com uma situação de irregularidade. Então o que nós procuramos mostrar é 

que há obrigação de agir.  

Aí alguns dirão: “Vocês têm a obrigação de agir, mas têm que ser perante o Poder 

Judiciário”, não necessariamente por se tratar de alto tutela administrativa. Isso existe 

em várias outras situações. Se olharmos a área ambiental, o Estado o tempo todo 

interdita atividades e toma providências de polícia. Se o particular entende que foi uma 

coisa arbitrária, vai para juízo. Existe a inversão no setor público do que ocorre no setor 

privado. O setor privado ninguém pode tomar medida nenhuma, depende sempre do 

Judiciário que interfere na situação de terceiros. Numa área pública, exatamente por ser 

de interesse público, o Estado toma providências que entende cabíveis, e quem achar 

isso arbitrário, irregular que entre em juízo. Mas a finalidade pública é preservada. 

Então isso é o que dissemos no parecer, nada mais que isso, não criamos. 

Portanto, o fundamento legal das desocupações não é o parecer da procuradoria. Claro, 

o parecer se limita a apontar os fundamentais constitucionais e legais para que essa 

ocupação se dê. E digo mais, do ponto de vista consequencialista - não gosto de 

argumentos assim, mas de vez em quando são úteis - é mostrar o que aconteceu nessa 

história. Eu não entro no mérito das questões, mas em 2015 o estado de São Paulo viveu 

um período de reestruturação da rede, e ali era uma proposta do governo - que pode e 

deve ser criticada, analisada, e provavelmente teve seus erros. Mas isso é para ser 

discutido da forma correta legal.  

O que houve na época foi uma ocupação em massa de escolas no estado de São 

Paulo, chegando a ter quase 500 escolas ocupadas. Nessa época a procuradoria, não por 
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orientação dela - eu sempre defendi a desocupação administrativa, mas porque na época 

o governo como um todo entendia que se deveria pedir a reintegração de posse judicial, 

claro, a procuradoria é um braço jurídico do governo e entra com a ação. Nós entramos 

com todas elas, e sempre tínhamos as ordens de desocupação deferidas. Quando o 

oficial de justiça vai fazer a desocupação, a escola já foi desocupada e outra foi 

invadida. É um jogo de gato e rato.  

E mais, o sistema funciona assim. Eu entro com a ação, o juiz defere em geral um 

ou dois dias depois a reintegração, vai para uma central de mandados ou um setor de 

cumprimento de mandados. O oficial de justiça vai até a escola ocupada, verifica e 

constata que é ocupação, intima na pessoa de quem ele encontrar: “Vocês precisam 

desocupar isso até amanhã à tarde. Se vocês não desocuparem, estarei de volta às quatro 

da tarde com força policial para fazer a desocupação de qualquer forma”. Ou seja, existe 

o prazo e a hora marcada para o conflito. Claro, eu marco um horário para voltar e se 

houver intenção de ter conflito da parte dos manifestantes, o que eles vão fazer é o que 

fizeram em algumas situações. Arregimentam quadros, juntam pessoas, chamam a 

imprensa e marcam o palco para o confronto. 

A desocupação administrativa acaba com essa possibilidade, porque essa 

desocupação é feita num momento que não se sabe exatamente quando, a administração 

preserva a possibilidade de fazer isso no momento que entender ser mais adequado, 

então vai fazer quando tiver menos gente, menos risco de confronto e da maneira que 

evite exatamente danos materiais e físicos a quem quer que seja. Tanto dá resultado que 

usada essa estratégia mais recentemente ano passado, nós vivemos na época da 

realização da prova do Enem. O único estado brasileiro que conseguiu utilizar todas as 

escolas para o Enem - um exame importante - foi São Paulo. Em todos os outros estados 

haviam escolas ocupadas.  

Essa forma de atuar foi sugerida pelo próprio Poder Judiciário, que no famoso 

caso Paula Souza, quando houve aquela ocupação da escola principal ali na Prestes 

Maia, o juiz da ação disse corretamente que o Estado de São Paulo, na central de 

mandatos, teve uma ordem de desocupação cheia de regras, que interferiu inclusive no 

uso do poder de polícia, que dizia o seguinte: “Vocês têm que desocupar com tantos 

homens sem arma e em tal horário, com isso e com aquilo”.  

Evidentemente que a força policial sentiu: “Mas se alguém vai me dizer como 

devo agir, eu não tenho condições de fazer a operação”. É como chegar para um 

cirurgião do estado e dizer: “Você pode fazer a cirurgia, mas vou te dar e faz assim e 
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assado”. O cirurgião vai dizer que não faz isso. Ele é o cirurgião. Da mesma forma a 

polícia disse: “Assim não tenho condições de fazer”. E o que disse o juiz? “O problema 

que vocês têm é que vocês não escreveram isso, não estão obrigados a entrar na justiça 

para desocupar esses imóveis. Agora se vocês entrarem com a ação, vocês se sujeitam 

às restrições que o juiz do caso vai impor”. E ele tem toda a razão. Mas foi o próprio 

Judiciário que disse isso, e só fortaleceu a posição que já era da procuradoria no sentido 

de que a desocupação por via judicial não funciona. 

Então a opção que nós temos é deixar que bens públicos importantes para 

prestação de serviços sejam desvirtuados e usados para outras situações, sem contar o 

risco de confronto entre privados. Aqui em São Paulo nós tivemos casos de escolas que 

um grupo de pais e alunos descontentes com a ocupação resolveram: “Já que o poder 

público não age, nós vamos fazer isso com as próprias mãos”. É a falência do Estado, 

que assiste a barbárie que é dois grupos privados antagônicos, cada um querendo ver 

quem tem mais força. Isso não é democracia e nem legalidade. Democracia é cada qual 

expor seus pontos de vista. Ninguém quer que nenhum concorde com o outro, mas 

façam com respeito sobretudo à lei, e ao interesse público. É isso que a Procuradoria 

Geral do Estado tem defendido.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Aguarda um pouquinho. 

Obrigada ao procurador geral por sua exposição, Dr. Elival. Queria registrar a presença 

da deputada Leci Brandão, membro efetivo desta Comissão, e o deputado Pedro Tobias. 

Antes de passar a palavra para o deputado Carlos Giannazi que já se inscreveu, eu 

queria fazer algumas observações para o Exmo. Procurador. Dizendo que tivemos uma 

ocupação por estudantes aqui na Assembleia há algum tempo. Essa ocupação foi 

bastante discutida, sobretudo com os deputados da oposição da Casa. Fizemos reuniões 

no Tribunal de Justiça, na Procuradoria, com várias entidades, sindicatos e movimentos 

estudantis. 

Havia uma decisão judicial para eles desocuparem, mas antes dessa decisão ser de 

fato levada à cabo, o que prevaleceu na Casa foi um acordo. Nós conversamos muito 

naquela ocasião, e inclusive foi por conta daquela ocupação que se desdobrou - muitos 

deputados desta Casa sabem disso - a CPI da Merenda. Infelizmente talvez com 

resultados pouco efetivos, não pelo trabalho da oposição, mas porque até agora não 
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vimos nada que pudesse punir os responsáveis por aqueles desvios. Então me preocupa 

um pouco essa autotutela da procuradoria, porque temos observado um momento de 

excesso de judicialização das nossas ações. Tudo termina na Justiça. 

Nesse caso, o que o senhor coloca, que é objeto inclusive do requerimento 

proposto pelo deputado Carlos Giannazi, por conta de uma desocupação que ocorre sem 

ordem judicial. Aqui na Assembleia, por exemplo, a desocupação ocorreu com ordem 

judicial, porque é o rito. De qualquer modo quando o senhor fala da ocupação dos 

alunos da escola pública, que é um espaço de todos, é sempre bom lembrar que há 

muitos alunos envolvidos nesse processo. Aqui ninguém está aplaudindo a ocupação, 

mas por outro lado quero questionar a maneira como a desocupação tem se dado. Muito 

menos pelo diálogo e por uma decisão política que deveria ser feita de ambas as partes, 

do Estado e dos alunos.  

Se os alunos estão ocupando, temos que levar em conta que é um importante 

momento para se refletir que tipo de escola que está sendo oferecida, qual é a qualidade 

da educação que está sendo oferecida. Se ela está atendendo as demandas daqueles 

alunos e daquelas escolas da rede pública. Nós sabemos quais são as dificuldades que a 

rede pública vem passando há muitos anos. É um processo contínuo de precarização da 

rede estadual de educação. Então o que temos muita dificuldade de compreender é o 

fato de que em momentos que poderíamos adotar outras práticas, vemos uma medida 

como essa, de uma desocupação sem ordem judicial, que embora o senhor coloque que 

isso é importante para evitar qualquer confronto, isso também não impede que 

necessariamente que haja o confronto, porque a outra parte não está necessariamente 

concordando com aquela retirada. 

Então quando uma parte não concorda, a chance de você ter o confronto é maior. 

A chance de alguém sair machucado no sentido literal também é muito maior. Portanto, 

eu queria que depois ouvidos os demais deputados que queiram se manifestar, porque 

acho que seria bom fazer uma rodada entre os deputados para que depois o senhor faça 

suas manifestações. Então agora eu gostaria de passar a palavra para o deputado Carlos 

Giannazi.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Boa tarde a todos e a todas. Quero 

cumprimentar os deputados e deputadas, a presidente da nossa Comissão, Beth Sahão, o 

procurador geral do Estado, Dr. Elival Ramos. Quero contextualizar um pouco aqui essa 

tese que foi defendida e apresentada no parecer da Procuradoria Geral, que é a tese da 
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autotutela. Primeiro que em 2015 tivemos um grande movimento de resistência em São 

Paulo contra o fechamento de escolas públicas. As escolas foram ocupadas por alunos 

do ensino médio, porque o governador Alckmin apresentou um projeto chamado de 

reestruturação da rede estadual, que na prática fechava mais de 94 escolas e três mil 

salas, com dezenas de turnos em várias escolas do estado. 

Houve uma grande revolta na escola pública, um grande movimento organizado 

por alunos, um movimento independente que não teve organização de sindicatos ou 

partidos políticos. Foi um movimento espontâneo dos alunos que ocuparam mais de 250 

escolas. Nós aqui da Comissão de Educação acompanhamos, fomos em algumas escolas 

acompanhar como eles estavam organizados, fomos dialogar e entender as principais 

reivindicações. Ao final esse movimento foi vitorioso, porque até mesmo o Tribunal de 

Justiça ficou do lado do movimento, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Eu 

participei inclusive de uma audiência no Tribunal de Justiça com a presença da 

Defensoria, Conselho Tutelar e houve um grande debate. 

O fato é que o movimento foi tão vitorioso que o governador retirou o projeto do 

fechamento de escolas chamado reorganização, demitiu o secretário da Educação, que 

foi embora e teve que entregar o cargo porque ficou desmoralizado. Foi uma grande 

derrota para o governo, porque a opinião pública e a sociedade inteira ficou ao lado dos 

alunos e contra o fechamento das escolas, salas e turnos. Então esse é o primeiro fato. 

Em seguida tivemos outra movimentação, já no início de 2016, antes da 

aprovação da tese da autotutela, dos alunos que ocuparam algumas ETECs de São 

Paulo, reivindicando alimentação, merenda escolar. Porque o aluno de escola de tempo 

integral da ETEC não tinha direito à alimentação. Foi um movimento também vitorioso, 

e eles conseguiram que o governo apresentasse um projeto no fim das ocupações, 

construindo refeitórios nas ETECs e também fornecendo marmitex. Agora eu acho que 

já foi implantada a merenda para o aluno de tempo integral nessas ETECs. A 

alimentação escolar é um direito garantido por lei pela Constituição Federal, pela LDB e 

toda a legislação, que garante o fornecimento em escola pública da alimentação. 

Depois esse outro movimento que a deputada Beth Sahão citou, a ocupação da 

Alesp para que a Assembleia Legislativa implantasse a CPI para investigar a máfia 

criminosa da merenda escolar. Foi organizada uma máfia criminosa no estado de São 

Paulo com participação de secretários do governo Alckmin, de deputados estaduais e 

federais citados, vários assessores de deputados, chefes de gabinete da Secretaria da 

Educação, da Casa Civil. Enfim, foi um grande movimento cívico de cidadania que 
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pressionou politicamente a Assembleia a aprovar e instalar a CPI para investigar a máfia 

da merenda escolar. 

Ou seja, logo após essas três vitórias desses segmentos importantes da sociedade, 

eu diria que esse movimento dos estudantes foi talvez o movimento mais importante dos 

últimos anos; só talvez 2013 com aquelas grandes marchas de junho, mas depois 

tivemos esse grande movimento dos alunos de São Paulo, que serviu de exemplo para 

que outros movimentos se organizassem em todo o Brasil. Então foi uma vitória 

importante desses três movimentos de São Paulo. Em seguida tivemos a apresentação da 

Medida Provisória 746 da reforma do ensino médio, com uma grande mobilização em 

todo o Brasil. Mais de mil escolas foram ocupadas, universidades, e foi aí que aqui em 

São Paulo foi apresentada a tese da autotutela, em que a Procuradoria Geral orientou a 

administração pública a retirar imediatamente e usar força para que os ocupantes fossem 

retirados.  

Aí no Brasil inteiro tivemos ocupações e em São Paulo não mais, porque foi 

aprovado um dispositivo jurídico altamente questionável. A OAB questionou na época, 

o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio Sindicato dos Procuradores do 

Estado de São Paulo soltou nota pública questionando e mostrando contradições dessa 

tese da autotutela. Agora nós sabemos, e faço a pergunta ao procurador geral em relação 

a... Não sei se essa tese foi produzida intelectualmente pelo secretário de Segurança 

Pública Alexandre de Moraes, parece que foi um pedido dele, porque ele em seguida sai 

e assume o cargo no governo Temer. Mas me parece que foi a pedido dele para a PGE, 

que por ironia do destino depois é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.  

A ironia do destino é o seguinte, que nós do PSOL entramos com uma ADPF no 

Supremo Tribunal Federal questionando essa tese da autotutela em São Paulo, e ele é o 

relator hoje dessa nossa ADPF. Nós pedimos a suspensão, ele não pode, porque me 

parece que foi a pedido dele; ele era o secretário de Segurança Pública e vinha agindo 

com truculência, criminalizando os movimentos sociais. Em nossa opinião essa tese da 

autotutela é altamente autoritária e fascista. Ela foi produzida visando coibir e 

neutralizar os secundaristas, e até por isso não tivemos mais mobilização em relação a 

reforma do ensino médio. Os movimentos foram todos abortados porque os alunos 

ocupavam politicamente as escolas e eram retirados, sem a presença do Conselho 

Tutelar, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que cumpriu um papel 

importante nas ocupações anteriores de negociação. 
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O que eu quero dizer é o seguinte, que em nossa opinião defendemos que essa tese 

da autotutela, esse dispositivo é um instrumento fascista e autoritário que ataca 

frontalmente a luta dos estudantes pela manutenção de suas escolas. Eles não estavam 

ocupando as escolas, deputado Pedro Tobias, para morar nelas. Eles ocupavam escolas 

para que elas fossem mantidas e não fossem fechadas. É um absurdo. E eram retirados 

de lá pela polícia, porque queriam garantir o direito à educação, um direito fundamental 

garantido por lei. 

Então é uma grande contradição. Na nossa opinião é um instrumento... Na 

verdade, a PGE aqui se transformou, nesse caso específico, afirmo que ela cumpriu um 

papel de advocacia de partido político, do PSDB e do governo, e não advocacia do 

estado. Porque no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa, houveram várias 

ocupações e a PGE de lá, deputada Leci Brandão, foi para a mediação, foi conversar, 

fez mapeamento das escolas. Os procuradores foram orientados a conversar com os 

alunos. A nossa PGE daqui disse que ninguém podia ocupar. Então quero ressaltar que a 

ocupação aqui foi para preservar o direito à educação, e isso tem que ficar muito claro. 

Para garantir o que determina a lei, a merenda escolar nas ETECs. 

É nesse sentido que eu gostaria de questionar o procurador geral. E ainda faço um 

pedido à deputada Beth Sahão, nossa presidente, para que em algum momento 

possamos ouvir aqui o presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado, porque eles 

soltaram uma nota pública muito importante. Eles representam esse segmento da 

categoria. O procurador geral, com todo respeito, está de passagem. É um cargo de 

confiança do governador Alckmin. Mas eles são efetivos e concursados. Vossa 

Excelência também é procurador, eu sei, mas eu gostaria de ouvi-los. Como os 

procuradores e procuradoras estão entendendo essa tese da autotutela. 

Como eles têm a representação e soltaram uma nota pública muito interessante, eu 

gostaria que eles fossem ouvidos. Eles estão presentes aqui e seria muito interessante 

ouvir a opinião deles, que também são juristas e pessoas qualificadas, que estão dentro 

da estrutura da PGE e não estão de passagem; não têm cargo de confiança nesse sentido. 

Era essa minha intervenção. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok, ao final da manifestação 

dos deputados eu abrirei a palavra por cinco minutos para o representante do sindicato. 

Deputado Luiz Turco está inscrito. 
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O SR. LUIZ TURCO - PT - Também quero cumprimentar os membros da 

Comissão e o Dr. Elival, procurador geral do Estado. Fazendo coro com o deputado 

Giannazi e também concordando, também tive a oportunidade de acompanhar de perto 

as ocupações que aconteceram em 2015 - acho que foi um dos movimentos mais 

importantes que aconteceram no estado, porque na verdade o que acontece com a 

educação, como em outras áreas é o desmonte do Estado de São Paulo. Para acrescentar, 

queria em particular detalhar uma das questões que o senhor já abordou. Como foi o 

critério para a desocupação da força dos jovens, maior de 16 e menor de 18 anos, 

principalmente na abordagem da mulher. Houve acompanhamento da Promotoria 

Pública com base do ECA para regulamentar a integridade do menor? 

Acho que essa é uma questão importante, porque como falei, eu e vários 

deputados tivemos oportunidade de visitar não só as escolas, como FATECs do estado 

de São Paulo, e percebemos que tinha muito jovem que... Eu cheguei a presenciar na 

capital de São Paulo uma operação bem pesada da polícia com relação a isso. A outra é 

com relação ao modus operandi da base da autotutela, se estendeu a todas as unidades 

ocupadas? Houve decisão de despacho do PGE por escrito? Duas questões que eu 

queria que o senhor respondesse, por favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Então como não tem mais 

nenhum deputado... 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, pode falar, 

deputado Vinholi.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Primeiro quero cumprimentar o procurador 

geral do Estado, Dr. Elival da Silva Ramos, pela forma técnica e jurídica que explanou a 

questão da autotutela. Na minha avaliação o papel do procurador geral hoje é explicar 

de forma técnica e jurídica como progrediu a autotutela com as ocupações no estado de 

São Paulo, sem adentrar muito nos motivos políticos de uma ocupação ou outra, mas 
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usando a norma jurídica de forma competente e explanando de que forma se deu a 

autotutela no estado de São Paulo. 

Colocou muito bem a diferença entre privado e público, a questão da autotutela 

nos bens de uso especial; aqueles que são afetados especificamente para o uso limitado 

naquela situação no estado. Então os limites da ordem constitucional, colocando o que 

todos nós sabemos do direito à manifestação, direito fundamental e universal que deve 

ser respeitado, mas também sabendo que o direito de um termina quando começa o 

direito do outro, também um direito fundamental em nossa sociedade. E aqui 

resguardando o direito daqueles alunos que queriam estudar, que também como colocou 

muito bem o procurador, na maioria das vezes na escola pública os mais carentes do 

nosso estado. 

Então pesquisando um pouquinho sobre a autotutela, queria registrar que isso não 

é uma invenção da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Nós temos súmulas do 

STF, a súmula 346, a 473, o estado de direito. Isso é uma súmula de 1969, e o estado de 

direito é obrigado - não é uma opção o Estado agir por autotutela, essas súmulas 

determinam que o Estado tem o dever e obrigação de agir nesse tipo de situação de 

forma administrativa. Isso é muito bem colocado em súmulas do Supremo Tribunal 

Federal. Cito aqui a 346 e a 473 para não me alongar muito no ordenamento jurídico, 

que é facilmente encontrado aqui. Assim como a Lei 9784/1999. Então só para deixar 

registrado. 

Acho que movimentos importantes de estudantes e a livre manifestação é 

fundamental. Também já participei de muitos. Acho que esse direito tem que ser 

absoluto e mantido sempre, mas respeitando que isso é fundamental. Quantas vezes 

vimos manifestações em São Paulo tentando sabotar o trânsito, tentando impedir o 

direito de ir e vir das pessoas, tantas vezes extrapolando o direito à manifestação 

individual e coletiva de cada um. Então avalio de forma acertada a medida da 

Procuradoria Geral e acho que temos que aprofundar mais nesse tipo de legislação, uma 

vez que são súmulas que podemos ter na legislação brasileira um ordenamento mais 

prático, mas que não foge muito dessa questão universal. 

Nosso direito acaba quando começa o direito do outro. O direito à manifestação 

deve ser mantido sempre, acredito na legitimidade desses estudantes que trabalharam 

para isso, mas também naqueles que tiveram seus direitos desrespeitados por ocupações.  
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputado Pedro Tobias. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Boa tarde a todos, presidente, nosso amigo 

Elival. Eu não sou da Comissão, mas vim só para prestigiar. Tenho respeito por sua 

pessoa, como professor de Direito e procurador de longa data. Você é um homem jurista 

do governo. Dentro do governo e da lei sua obrigação é defender o Estado. Se outro não 

tem essa responsabilidade tudo bem, mas procurador do Estado que não defende o 

Estado pode ser processado por omissão. Se por isso eu acho algumas decisões, talvez 

mesmo contra sua vontade, mas a legalidade precisa ser cumprida. 

Hoje tudo no Brasil virou direito. Esses dias na minha cidade de Bauru dois 

alunos bateram numa professora de 65 anos. Nunca vi alguém defendendo essa 

professora dentro de sala de aula. Hoje está passando dos limites, não tem respeito nem 

em sala de aula e nem em casa. Mas seu cargo, o que você fez, não tenho outra palavra a 

não ser parabeniza-lo. Fui moleque em 68 e fiz muita greve na França. E até hoje tem 

grevista, cada um para um lado, mas grevista não quebra ônibus, não coloca fogo. E do 

outro lado procurador ou polícia que não pegam não são procuradores e nem policiais. 

Eu acho natural isso na vida.  

Mas essa parte de escola hoje, até poucos anos atrás universidades federais eram 

modelo. Hoje ninguém quer estudar. Fazem mais greve do que assistir aula. Eu fui 

aluno e aluno precisa estudar. Está ficando mais da metade do tempo em greve e 

manifestação. Essa é minha opinião pessoal. Parabéns por seu trabalho, porque escola é 

lugar para estudar. Pode fazer greve, mas não pode proibir aluno que quer estudar de 

entrar na escola. Muito obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Obrigada deputado. Registrar a 

presença do deputado Davi Zaia.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputado Adilson. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Primeiramente gostaria de cumprimentar V. 

Exa. na Presidência desta tão importante Comissão. Cumprimentar o Exmo. Procurador 
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do Estado, Dr. Elival Ramos, e parabeniza-lo pela maneira clara e objetiva com que 

respondeu, ou pelo menos nos informou sobre o seu parecer com relação a desocupação 

dos bens públicos de uso especial.  

Eu ouvi algumas coisas aqui e gostaria de fazer uma pontuação. Ouvi que quando 

um imóvel ou bem é invadido, não pode se tomar nenhuma posição antes que se 

negocie com o invasor procurando saber dele se ele quer deixar o imóvel que ele 

invadiu ou não. Isso é muito temerário. Como é que vou ter minha casa, meu bem 

invadido, nesse caso um bem público, mas de uso especial, e vou conversar com aqueles 

que ocuparam querendo saber se eles querem sair ou não. E se eles decidem não sair, 

sou obrigado a aceitar a decisão deles.  

Nós ouvimos aqui sobre ocupação legítima da Assembleia Legislativa do Estado 

pelos estudantes ano passado, e eu não acho que foi uma ocupação. Acho que foi uma 

invasão, porque nós estávamos em plena sessão e fomos expulsos do plenário. Os 

deputados foram expulsos do plenário. Tivemos que sair às pressas, sob pena de sermos 

agredidos. Para mim isso não é ocupação legítima, mas uma verdadeira invasão. Eu 

lamento, Dr. Elival, que não tenha sido tomada a mesma decisão com relação a 

Assembleia Legislativa, quando tivemos que ficar aqui amargando por alguns dias sem 

poder trabalhar, porque a Assembleia estava ocupada legitimamente, como disseram 

alguns. 

Com relação a CPI da Merenda, eu tive a oportunidade de ocupar a função de 

vice-presidente da CPI, e não concordo que ela não nos levou a lugar algum. Nós 

tivemos aqui dezenas de oitivas durante o tempo que durou a CPI, e tivemos um 

relatório final que está hoje à disposição do MP, para que tome sua decisão e aplique 

penas, se é que são cabíveis. Então essa minha colocação é apenas para parabeniza-lo 

pela explanação sábia, precisa e clara, que nos deixou extremamente confortáveis em 

saber que toda ação foi feita amparada pela lei sem nenhum excesso, preservando um 

bem público e dando àqueles que querem ocupa-los e usá-los para sua carreira, com 

relação às escolas, não sejam impedidos de faze-los.  

Parabéns. Muito obrigado por sua visita em nossa Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Obrigada deputado Adilson. 

Não havendo mais nenhum deputado... 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Só queria fazer um pedido para que o 

sindicato fale já na sequência, para que o procurador possa responder todas as 

perguntas.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Vai ser ouvido.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas só aproveitando a oportunidade, um 

minuto para discordar dos deputados Vinholi, Pedro Tobias e Adilson Rossi. Discordo 

totalmente do que eles disseram aqui, primeiramente porque não fomos expulsos do 

plenário, deputado Adilson Rossi.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Sim senhor, deputado.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Houve uma ocupação e estivemos o 

tempo todo conversando com os alunos. Ninguém foi expulso.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Vossa Excelência não foi expulso, eu fui. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nós estávamos trabalhando, dialogando 

e conversando. Não foi invasão, foi uma ocupação política. A CPI da Merenda foi uma 

verdadeira piada, porque de nove integrantes, oito eram do governo. O presidente era do 

governo e o vice-presidente da base do governo, o relator era do governo. Não era sério, 

ninguém foi punido. Não apresentaram punição para ninguém. Então discordo 

completamente. 

E deputados Vinholi e Pedro Tobias. Olha, vocês estão dizendo que defendem o 

direito das crianças de entrarem nas escolas, que não é legítimo que haja ocupação 

porque isso impede o direito ao acesso às escolas. Acontece que Vs. Exas. têm que 

entender que as escolas foram ocupadas porque seriam fechadas e esses adolescentes 

não teriam mais direito à educação. As escolas seriam fechadas. Então não tem 



18 
 

fundamento o que Vs. Exas. estão colocando aqui. Mas vocês estão aqui para fazer 

blindagem como sempre fizeram para defender o governo, e nós não esperamos outra 

coisa de Vs. Exas., a não ser também ter um comportamento que fortaleça e reafirme o 

autoritarismo do Estado de São Paulo e a criminalização dos movimentos sociais.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputada Leci Brandão.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Perdão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Dr. Elival Ramos, obrigada por suas 

explicações. Deputada Beth, presidente desta Comissão, parabéns pela pauta. É muito 

boa e forte. Dr. Elival, deixa eu explicar uma coisa rapidinho para o senhor. Eu não 

tenho o conhecimento teórico e nem acadêmico, não sou advogada. Não fiz Direito. 

Mas uma coisa que fazemos é entender o que é igualdade, o que é ruim e bom. Quando 

aconteceu a ocupação na Assembleia eu fui uma pessoa que se preocupou muito 

também com a questão dos estudantes que estavam aqui, que ficaram encurralados. Não 

podiam sair e nem fazer absolutamente nada. 

Houveram dias aqui que cortaram o ar condicionado, a luz, a ida aos banheiros. 

As crianças não podiam usar os banheiros. Eu chamo de crianças porque tinham 

menores aqui dentro. Então é só para explicar que existe uma coisa chamada diálogo. 

Eu queria saber, por exemplo, se houve algum aconselhamento da Secretaria de 

Segurança Pública para estudar uma forma de plano de ação que pudesse ter outro 

encaminhamento. Como aconteceu a saída dos alunos? Eu nunca tinha sentado com o 

presidente dessa Casa, o Fernando Capez para conversar com ele. Era a semana de Dia 

das Mães. 

Como participamos, e a deputada Beth também participou ativamente disso, da 

questão da alimentação dos alunos, que não tinham como fazer absolutamente nada, 

procuramos de alguma forma, inclusive a Polícia Militar da Casa entendeu bem isso e 

nos deixou transitar à vontade, e aí resolvi, juntamente com o deputado José Zico Prado, 

ir até a Presidência, porque soube que iam chamar a Tropa de Choque para invadir. 

Muito bem. Humildemente falei com o presidente o seguinte: “O senhor já imaginou o 



19 
 

que vai acontecer com essa Tropa de Choque invadindo a Assembleia para tirar essa 

garotada? O senhor já imaginou qual será o resultado de tudo isso, se algum estudante 

desses morrer? Vamos pensar um pouquinho nisso” - “Não, mas eles têm que sair”.  

E eu digo: “Presidente Fernando Capez, eu nunca sentei diante de V. Exa. para 

pedir absolutamente nada, e nós nunca conversamos desse jeito. Estou conversando com 

o senhor olhando no seu olho. Pense na semana que é, domingo será Dia das Mães e 

eles só querem sair pela porta da frente, e querem que o senhor abra a CPI da Merenda. 

Será que dá para fazermos isso?” - “Não, tem que chamar a representação”. Foram três 

alunos lá, conversamos tranquilamente e ele cedeu. Ele falou: “Tudo bem”. Não veio a 

Tropa de Choque, os alunos saíram com uma rosa na mão, conseguiram passar o Dia 

das Mães com suas famílias e foi uma coisa vitoriosa. 

Ou seja, eu não precisei ter nenhum estudo, nenhuma pesquisa. Eu não estudei 

nada sobre Direito, Economia, Filosofia. Eu estudei uma coisa chamada cidadania. Há 

momentos em que temos que baixar a guarda e dialogarmos. Dialoguei com o 

presidente, as crianças saíram, a imprensa veio toda, mas não interessava para mim dar 

declarações. Eles é que tinham que estar felizes, porque conseguiram a construção da 

CPI. O resultado eu não sei como as coisas estão, mas só queria explicar para o senhor 

que há momentos. A juventude é mais dinâmica, é mais impulsiva e progressista 

também. Então temos que chegar num momento do mundo, principalmente hoje que a 

cultura do ódio e do preconceito, da indignação está em tudo. Então precisamos também 

entender isso. 

Graças a Deus que houve essa saída. Seria muito bom que o governo também 

procurasse construir formas de as pessoas resolverem suas coisas sem ter que usar a 

violência, até porque ninguém quebrou nenhum banco. Nada foi destruído dentro da 

Assembleia, isso é muito importante. Muito obrigada, Sra. Presidente. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem.  

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Obrigada. Pode falar, deputado 

Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Já cumprimentando a deputada Leci 

Brandão pela forma sincera e sempre importante que faz em seu mandato, mas discordar 

do deputado Giannazi quando ele cita que as ocupações das escolas não tiveram 

correntes partidárias. Não há nenhum problema, eu sempre defendi que o estudante 

pode ter o partido que ele preferir. O movimento era muito maior que os partidos 

políticos, porque os partidos não têm mais essa representatividade na sociedade, mas 

diversas correntes políticas participaram daquele processo de ocupação. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputada Rita Passos. 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Sra. Presidente, quero nessa oportunidade 

agradecer ao Dr. Elival por estar aqui hoje conosco, passando as informações e todo o 

conhecimento que ele tem, quais são as providências que ele toma diante desse fato. Sei 

que são histórias espinhosas, são difíceis mesmo, no entanto está aqui para colaborar e 

explicar de que forma tem acontecido.  

Mas eu não posso deixar de falar sobre a ocupação que houve aqui dos alunos, 

acho que ano passado. Eu discordo que foi tranquila. Não acredito que tenha sido 

tranquila não, tanto é que houve inclusive um empurra-empurra de um deputado sobre 

um policial. Não acho que tenha sido algo pacífico. O que me traz muito receio e medo, 

não se tratando dos alunos, mas de qualquer indivíduo, é que nesta Casa as pessoas 

podem entrar sem ser anunciadas. Não tem um detector de metais, não tem uma 

identificação. Então no meio de pessoas que são muitas vezes bem-intencionadas, que 

querem fazer uma manifestação de repente até pacífica, pode ter alguém no meio que 

não tem a mesma intenção. Às vezes até não participam do mesmo grupo, mas está 

infiltrado junto e coloca em risco todos nós. 

De repente alguém adentrando num plenário pode estar em posse de uma arma. 

Nos traz de fato um medo nisso. Eu sempre tenho falado no Colégio de Líderes da 

importância de ter um detector de metais aqui, porque às vezes têm pessoas que podem 

estar com os nervos aflorados e cometer alguma coisa. Não estou me referindo aos 

alunos, mas falando que nesses movimentos podem se infiltrar pessoas mal-
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intencionadas para fazer alguma coisa que não se deve. Sei que a questão de uma 

ocupação num espaço é realmente perigosa e todo mundo fica sem saber como vai 

terminar. Sabe como começou, mas não sabe como vai terminar.  

E como o senhor mesmo falou, quando se trata de um órgão público tem que 

tomar todas as precauções e atitudes em sua medida certa. De qualquer forma quero 

agradecer sua presença aqui. É sempre muito relevante sua explicação. E que possamos 

caminhar juntos. Obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Obrigada deputada Rita Passos. 

Me permita discordar de V. Exa. quando se refere ao detector de metais. A Assembleia 

tem mais de 180 anos de existência e pelo menos que é de meu conhecimento, esta Casa 

do Povo nunca teve um incidente qualquer de quem possa adentrar aqui. Você vê que os 

gabinetes são abertos, as pessoas entram e conversam. Temos quatro entradas, sendo 

que duas são bastante livres, tanto a de frente para o Ibirapuera, quanto a de frente para 

o Exército. A outra é dos deputados e outra do hall monumental, por onde as pessoas 

entram menos por ser mais entrada de veículos. Mas de qualquer modo é um espaço 

extremamente democrático. 

Eu saúdo essa prática da Casa de não ter esses empecilhos. Nós temos presídios 

aqui, eu já fui de Comissões por exemplo, e já pedimos tanto para que nos presídios 

sejam colocados detectores de metais, sobretudo de celulares, e tem dezenas de 

presídios no estado que até hoje não têm detectores que impeçam a entrada desses 

equipamentos. Aqui não, é um espaço democrático. E permitam discordar daqueles que 

também acharam que a ocupação foi invasão, primeiro que aqueles alunos trouxeram 

seus colchonetes. Eu me lembro bem do ocorrido, a deputada Leci Brandão também 

coloca isso. Como V. Exa. também colocou e quero salientar e ressaltar, e discordar do 

deputado Adilson Rossi, foi um diálogo que tivemos aqui. 

Foi um esforço muito grande no sentido de encontrar uma saída, que foi honrosa 

para todos - tanto para nós que aprendemos muito com eles, nos dias em que essa 

criançada, porque tinham menores de 14 anos, portanto vulneráveis, e nosso esforço 

inclusive quando nos dirigimos ao Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública foi para 

impedir, porque havia um ruído de que a Tropa de Choque ia invadir a Casa para tirá-

los daqui. Nosso esforço foi no sentido de evitar que isso acontecesse. Acho que o 

resultado foi o melhor possível. Essas práticas não são comuns.  



22 
 

Ao que me consta, essa Assembleia foi ocupada uma vez por professores, e o 

deputado Luiz Turco lembra muito bem disso, pacificamente, que se alojaram durante 

semanas nos gabinetes.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Foi em 93.   

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Não me lembro quem era o 

governador, era o Fleury, e também foi um resultado que representou avanços 

importantes para a categoria naquela época. E agora do mesmo modo. De qualquer 

forma só queria deixar isso claro. E queria aproveitar... 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Luiz 

Turco. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Só queria acrescentar um comentário. Ocupação é 

ocupação. Não existe ocupação tranquila. O cara não chega lá e fala: “Dá licença que 

vou ocupar”. O que aconteceu foi que os alunos chegaram numa grande quantidade sem 

agredir ninguém, como já foi falado aqui, gritando palavras de ordem, como acontece 

em qualquer movimento, seja ele de estudantes, moradia ou qual for. Eles ocuparam, 

chegaram aqui com palavra de ordem, e houve uma reação da PM. Toda ação tem uma 

reação, e foi quando aconteceu o tumulto. 

Agora, eles ficaram aqui três, quatro dias, como já foi falado pelo Giannazi, pela 

Leci e pela própria presidente. Tranquilo, nós dialogamos com eles todos esses dias, e 

de fato não ocorreu nenhum problema. Tiveram alguns momentos tensos, e a polícia por 

ordem ou da presidência da Casa, ou seja lá de quem for, tentou fazer pressão não 

deixando ir no banheiro, não deixar entrar alimento, ligar o ar condicionado à noite para 

a molecada passar frio. Então tem todo um processo de pressão psicológica, ainda mais 

com jovens menores de idade. Mãe ligando e querendo saber aqui na porta da 

Assembleia, se os filhos estavam bem, e nós éramos os interlocutores disso tudo, os 

deputados que estiveram ao lado dessa luta. 



23 
 

Ia buscar alimento, água, entrava, saia, negociava a ida para o banheiro ou não. 

Agora todo o processo interno que houve aqui durante esses dias foi muito tranquilo. 

Houve um momento tenso na hora da ocupação com reação da polícia, mas aquelas 

crianças, entre aspas, falar que agrediram deputado é brincadeira. Não faz o menor 

sentido. Foi falado aqui, o deputado Adilson Rossi se não me engano falou desse jeito. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, presidente. Eu não usei essa 

expressão. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Então me desculpe, eu entendi isso.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Está desculpado, mas não usei essa expressão.  

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Tudo bem. Mas assim, não houve por parte dos 

alunos agressão física com nenhum parlamentar, pelo menos do que me recordo. E 

fiquei aqui todos os dias, desde o primeiro. Recebemos aqui o padre Júlio Lancelotti, 

eles tiveram apoio de alguns artistas que vieram passar a noite com eles para ter 

atividade cultural, então foi uma ocupação pacífica durante todos esses dias. E fizeram 

toda a negociação, que foi intermediada por vários deputados, e acabou terminando. 

Diferente do que aconteceu agora nas ocupações das escolas, que até os professores 

estavam dando apoio.  

Várias escolas estaduais, e tive a oportunidade de visitar algumas que além dos 

alunos ocuparem, os próprios professores ocuparam e ficaram juntos com os alunos. Aí 

tem outro debate que é a questão da categoria.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok. Deputado Pedro. 

 

O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Eu acho quê... 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Eu tinha solicitado, deputada.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Desculpa, não ouvi.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Mas pode falar Pedro. 
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O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - Presidente, o Dr. Elival vem aqui para 

mostrar a legalidade. Ele é procurador do Estado, não secretário de Promoção Social, 

nem de Educação. Vamos continuar no debate da parte jurídica. Essa decisão que o 

Supremo decidiu, o Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria ou Secretaria de 

Justiça, é se é certo ou não, se é legal ou não. O debate devia ser sobre esse assunto. Se 

continuar falando sobre ocupação de escola, todos os partidos, PSOL, PT, o professor 

tem lado político também. Toda essa jogada não é nós que temos lado político, o outro 

lado tem mais lado político na ocupação para desgastar governo. 

Isso nós sabemos, e quem não sabe está fingindo que não sabe. Por isso peço à 

presidente que o debate fique na parte da legalidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Antes de passar a palavra ao 

deputado Davi Zaia, queria dizer a V. Exa., deputado Pedro Tobias, que esse nosso 

debate é decorrente do assunto que estamos tratando. O procurador veio aqui por conta 

de uma desocupação sem ordem judicial. O exemplo da Assembleia ilustra o assunto 

que estamos tratando, portanto, ele dá subsídios para esse debate. Aqui na Assembleia 

temos esse vício de querer engessar os debates, e eu acho que eles têm que ser o mais 

amplo possível. Por isso todos aqui podem falar aquilo que eles acham que seja 

importante para enriquecer essa reunião. Deputado Davi Zaia, desculpe porque não ouvi 

V. Exa. sinalizar. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sem nenhum problema, eu ia falar depois do Pedro. 

Mas eu queria só cumprimentar a deputada Beth Sahão que preside esta Comissão e os 

demais deputados, o Dr. Elival, que comparece a essa Casa para conversar sobre todas 

essas questões. E fazer o registro. Eu não pude chegar a tempo de ouvir as palavras do 

Dr. Elival porque estava num compromisso fora, mas me inteirando do assunto, quero 

fazer o seguinte registro. Há o debate político que estamos fazendo, e aí são opiniões 

que as pessoas têm da importância.  

A ocupação dessa Casa, por exemplo. Na minha cabeça vem toda minha história 

de luta pelas conquistas democráticas, e o parlamento era por excelência o local que 

nunca pensamos em ocupar, porque era a última trincheira da democracia. Quando você 

não tinha nenhum aliado no Executivo no período da ditadura. Na democracia temos 

isso, pessoas que estão no Executivo e foram eleitos democraticamente, representados 
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pela vontade da maioria da população. Mas na época da ditadura quem estava no 

Executivo era nomeado, por via de regra. Felizmente tivemos no Brasil o parlamento 

funcionando nesse período, com uma série de restrições e cassações de deputados às 

vezes, mas era o espaço democrático que tínhamos. 

Então na minha cabeça esse espaço era muito preservado, porque era o espaço da 

democracia que restava naquele momento. E acho que continua sendo hoje. É um 

espaço importante. O Executivo, embora eleito democraticamente pela maioria da 

população, não tem a riqueza e pluralidade que temos aqui na Casa. Então ocupar uma 

Casa que tem esse espaço democrático é sempre uma questão que fica alguma 

contradição com a democracia. Mas fiz questão de pedir a palavra para registrar o 

seguinte.  

Embora não tenha ouvido a exposição do Dr. Elival, acompanhei e pude ser 

secretário quando ele já era procurador geral do Estado, e sei da importância da 

Procuradoria Geral na questão da legalidade dos atos. Dentro do Estado de Direito isso 

é fundamental. Eu tenho certeza, e muitas vezes pude acompanhar a opinião da 

Procuradoria Geral através de seus diversos representantes, e a opinião da procuradoria 

através do Dr. Elival dizendo que isso o governo não pode fazer, isso o governo pode 

fazer. Está dentro da legalidade. A partir daí existe um espaço para discussão política, 

que é próprio nosso das correlações políticas. 

Mas o papel da Procuradoria e do procurador geral é justamente fazer isso, dizer o 

que pode e não pode baseado na lei, que é o que garante. Baseado na lei, na 

Constituição, é o que garante o que todos aqui estão prezando acima de tudo, a 

democracia. Se fugirmos do império da lei e da Constituição, fugimos da democracia. 

Então nesse processo todo louvo a atitude da Procuradoria que tem se fiado por isso. O 

que diz a Constituição e a lei, o que o poder público pode fazer e o que não pode fazer 

em todos esses casos, seja no caso de ocupação de uma escola, no caso de fazer uma 

contratação ou uma ação qualquer do Estado, que tem que se basear pela legalidade. 

É muito bom que aqui no estado de São Paulo tenhamos um procurador e uma 

Procuradoria com esse papel muito claro, de zelar pela Constituição e pela lei, para que 

possamos manter o funcionamento do nosso Estado dentro da democracia e do Estado 

de Direito. Muito obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputada Leci. 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Sra. Presidente, queria apenas explicar 

para o procurador, Dr. Elival Ramos, que não estamos confundindo sua posição. 

Sabemos que o senhor é um procurador excelente. Apenas quero reafirmar que os 

alunos que entraram aqui eram alunos, e não criminosos. Nenhum deles portava 

nenhuma arma. Apenas para ter esse entendimento. Muito obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Agora eu queria chamar o 

Derly Barreto, presidente do Sindicato dos Procuradores. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para não parecer mal-educado da minha 

parte, eu preciso me retirar e é possível que não dê quórum.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Tudo bem. Pode sentar aqui. 

 

O SR. DERLY BARRETO - Boa tarde a todos. Agradecendo a deputada Beth 

Sahão pela oportunidade da palavra, quero cumprimentar o procurador geral do Estado, 

Dr. Elival da Silva Ramos, e demais deputados aqui presentes. Eu só tenho uma 

colaboração a fazer, e não vou polemizar porque o assunto está sob conhecimento e 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que na ação direta de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 412 vai examinar a legitimidade desse ato, 

expedindo pelo Sr. Procurador Geral do Estado. 

Mas eu gostaria apenas de fazer uma observação com relação a experiência vivida 

por outro estado da federação, o Rio Grande do Sul, que enfrentou problema similar a 

esse e se conduziu de outra forma, que eu entendo que seria mais adequada para 

apaziguar conflitos sociais verificados em razão dessas pendências sociais de estudantes 

e reorganização escolar. Lá no Rio Grande do Sul ano passado a Procuradoria - e aqui 

tem uma foto da notícia em que o procurador do Estado está no meio dos estudantes 

conversando com eles, procurando saber de suas demandas, que são várias. Nessa 

oportunidade eles puderam entregar ao procurador, numa ação conjunta da Procuradoria 
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e da Secretaria da Educação, uma lista de reivindicações que aglutinava o movimento de 

50 escolas ocupadas.  

No estado do Rio Grande do Sul foi feito um mapeamento de cada ocupação 

escolar de forma individual, tanto no interior, quanto na capital, para conhecer a 

realidade desses estudantes. E para que isso fosse feito de modo preciso, porque as 

reivindicações eram heterogêneas, não apenas uma manifestação, a Procuradoria Geral 

do Estado teve a preocupação de estabelecer um diálogo com os estudantes. E esse 

diálogo foi extremamente profícuo para resolver, ou pelo menos encaminhar a solução 

desse problema naquela unidade federativa.  

Isso revela, e gostaria de chamar a atenção de todos os deputados aqui presentes, 

para a função social dos advogados públicos, que aqui não é apenas um (ininteligível) 

do governante que atende suas determinações, aos seus quereres. Efetivamente ele deve 

fazer uma atividade de auxílio e viabilização das políticas públicas de modo a legitimá-

las socialmente; não impor por força aquilo que se quer fazer. Então a discussão, a 

audição das pessoas, a participação e possibilidade de sugestões administrativas, antes 

de o ato ser expedido, isso é de uma valia tremenda para um Estado Democrático de 

Direito, como o Brasil quer ser. Ainda falta sua plenitude para o Estado Brasileiro ser 

efetivamente um Estado democrático que reverbere a vontade das pessoas. 

Para que isso ocorra obviamente que a Procuradoria tem que ser dotada dos 

instrumentos e das competências - que até tem, mas é necessário que reúna uma 

estrutura administrativa própria. E vemos que nossa Procuradoria Geral do Estado, de 

modo comprometido com causas desse tipo, não se vê dotada da estrutura necessária 

para isso. Eu vejo que o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aprovou em 2015 a 

Lei 14.784, que institui o Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação. Duas 

vertentes orientam esse sistema, que é a instituição de valores e meios jurídicos que 

aprofundam o relacionamento dos cidadãos com a administração pública, e segundo, a 

prevenção de soluções administrativas e judiciais entre cidadãos e o Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Ou seja, para evitar conflitos, para que eles não se judicializem, o Estado tem por 

obrigação atuar de forma a conciliar interesses entre a sociedade o Estado, mediando 

conflitos inclusive, e não apenas... 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem. Eu poderia fazer uma pergunta, nobre 

deputada?  
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pois não? 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Se o representante acha que o Estado do Rio Grande 

do Sul está funcionando melhor que o Estado de São Paulo, no geral. Se lá os salários 

estão sendo pagos em dia, essas questões todas.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Carlos 

Giannazi. Eu só queria pedir para o deputado Davi Zaia...  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - É porque se estamos recebendo uma aula de que o 

Estado do Rio Grande do Sul é uma maravilha... 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputado Davi Zaia, vamos 

garantir a palavra ao representante do sindicato.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sim, mas a observação é importante.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Não, mas quando ele terminar 

V. Exa. tem direito de retomar a palavra.  

 

O SR. DERLY BARRETO - Aqui não é uma comparação, Sr. Deputado, com 

relação ao Estado do Rio Grande do Sul, se as finanças andam bem ou mal. Estou 

dizendo que aqui é um comportamento esperado como mais adequado do Estado, 

juridicamente falando. Aqui não estou fazendo nenhuma cogitação crítica ao estado das 

finanças gaúchas. O que se coloca efetivamente é uma estrutura administrativa mais 

adequada do Estado do Rio Grande do Sul para lidar com esses problemas, de 

legitimação dos atos do Estado, em situações como essa. 

Então a Procuradoria Geral do Estado deveria estar dotada de melhores meios, e 

vemos que por exemplo, passamos na Procuradoria Geral do Estado, e nisso reverbero a 

preocupação do Sr. Procurador Geral do Estado, por um problema sério de 30% de 

vacância nos quadros de procuradores do Estado. Não temos carreira de apoio, não 
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temos contadores em número suficiente para dar conta da necessidade de verificação de 

cálculos judiciais, e os procuradores estão assoberbados no serviço. Pelo menos os 

procuradores do Estado deviam dar conta também desses problemas todos que atingem 

a sociedade. É importante que os procuradores façam a mediação, mas com condições 

efetivas de tocar à contento essas incumbências.  

Isso não tem se dado de modo adequado. A nossa Procuradoria passa por um 

processo de sucateamento bastante gravoso e oneroso que compromete sua própria 

funcionalidade. Eram essas as notícias que eu gostaria de trazer para os senhores. E 

dizer que eu espero que esses problemas sociais encontrem da parte da Procuradoria não 

apenas uma orientação do uso da força, ainda que por vezes seja necessário, por conta 

da natureza do problema envolvido. O problema aqui não é de mera posse, ninguém 

aqui tem diante de si um mero conflito possessório. É uma questão social, uma demanda 

social de estudantes que deve merecer da parte do Estado atenção, diálogo e mediação, 

não apenas repressão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok. Deputado Davi Zaia, 

gostaria de se manifestar? 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Não.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Então devolvo a palavra para o 

procurador para que faça a conta dos inúmeros questionamentos levantados nessa 

reunião. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Muito bem. Como bom aluno, procurei 

anotar as observações que foram feitas, separando um pouco para não me tornar 

repetitivo. Vou tentar me manifestar sobre diversos pontos, até em homenagem aos Srs. 

Deputados que me honram com a presença, e a oportunidade desse debate, que de fato, 

como disse a deputada Leci Brandão, é uma pauta das mais importantes, porque envolve 

não só o direito à educação, mas as próprias questões sociais e culturais que envolvem a 

população de São Paulo e o Governo do Estado às suas relações.  

Primeiro dizer o seguinte. Foi um tema comum em algumas manifestações. A 

desocupação administrativa, cuja legalidade foi defendida no parecer, não é antagônica 

à existência de diálogo com manifestantes. São duas coisas diferentes. Aliás, queria 
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dizer que a experiência do Estado de São Paulo, e isso está expressamente colocado 

pelo parecer da Procuradoria, a mecânica funciona... Como funciona essa desocupação 

na prática? Vamos imaginar que haja um problema num equipamento cultural; vamos 

esquecer a Secretaria da Educação. Já aconteceu de Fábricas de Culturas ocupadas, por 

exemplo. Aliás, depois dessas ocupações aqui noticiadas. 

Então certamente há uma questão específica que esses manifestantes estão 

trazendo. Quem cuida disso é a secretaria que tem a administração do imóvel. Então se 

é a Secretaria da Cultura, o secretário apanha seus assessores e administradores daquele 

equipamento, e vai entrar em contato com aqueles ocupantes. Vão procurar ver se o 

seguinte. “Olha, esse equipamento pertence a todos, ao povo de São Paulo e vocês 

também, mas com vocês ocupando certamente prejudica o uso por terceiros. Qual é o 

problema?”, aí vai tentar ver se o que está sendo trazido é razoável ou não. 

Em relação ao Paula Souza que foi dito aqui, havia de fato uma pauta de merenda 

escolar insuficiente ou que era apenas aquela merenda seca que devia ser substituída por 

uma refeição. Isso tudo estava sendo tratada pela superintendente, a professora Laura 

Laganá. Ela estava tratando disso. Entretanto, o que a professora Laura traz depois de 

vários dias de reuniões? Ela diz: “A comunidade do Paula Souza é contra essa 

ocupação”, tanto que os funcionários e professores abraçaram o prédio numa 

manifestação simbólica de caráter político, certamente, de que estão contra isso. Eles 

achavam que estava prejudicando o trabalho deles. 

Eu tentei dialogar. Levei que essa questão da merenda vai ser atendida, mas há um 

tempo. O governo não pode dizer: “Vou atender a merenda”, e amanhã faz-se merenda. 

Eu tenho que comprar, fazer licitação. Há um tempo para isso. E o que ela recebeu de 

volta foi: “A senhora tem o tempo que quiser, mas enquanto isso nós ficamos”. Então 

veja bem. Para existir diálogo, tem que ter gente para ouvir dos dois lados. Quando um 

lado fala e diz assim: “O diálogo é você ceder minhas imposições”, não é diálogo.  

O Brasil que vive hoje uma questão institucional importante, viveu durante muito 

tempo sob ditadura. A impressão que eu tenho é que ele desaprendeu a viver sob 

democracia. Não é o reino da baderna e da ilegalidade. Ao contrário, a lei protege todas 

as facções. Ou seja, é a mesma lei. Quando às vezes vejo manifestações, por exemplo, 

em relação a área criminal - não estou entrando no mérito e nem quero fazer isso, 

porque não é meu papel discutir isso, mas há processos criminais às vezes que tomamos 

conhecimento a população apoia, porque está sendo punida uma pessoa que todo mundo 
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concorda, ou a maioria das pessoas acha que é um corrupto, uma pessoa que praticou 

mal feitos, etcetera.  

Mas mesmo essa pessoa, ainda que tenhamos essa convicção, tem direito ao 

devido processo legal, porque senão vira barbárie. Essa mesma arbitrariedade que 

amanhã atinge uma pessoa que nós execramos, vai atingir alguém parente nosso, um 

filho, a nós mesmos. Então a lei protege a todos, e diria que protege principalmente as 

minorias e oposições numa democracia. Logo a defesa da legalidade é a defesa disso, 

como foi dito pelo deputado Zaia, é a defesa da democracia, nada mais do que isso. 

Claro que os conflitos existem e são inerentes à democracia, é evidente.  

Numa ordem social injusta como é a brasileira, e aqui estou eu falando como 

cidadão, e não procurador geral, com disparidades de renda inaceitáveis, tudo isso 

provoca tensões e reivindicações. Só que para atender isso existem eleições, políticas 

públicas planejadas, e tudo isso vai permitir o atendimento dessas reivindicações em seu 

devido tempo por um processo democrático. Os governos são eleitos, e se eles adotam 

políticas públicas, e por vezes adotam inadequadamente, os resultados não virão e 

existem outras eleições. Quem critica aquelas políticas poderá então colocar em prática 

suas políticas. 

A Procuradoria Geral do Estado não é órgão de governo nenhum eleito. Me 

perdoe deputado Giannazi, mas nunca se prestou a isso. A Procuradoria é um órgão que 

defende a legalidade. Agora, a lei tem várias interpretações e várias maneiras de ler o 

Direito, que não é uma ciência exata, uma matemática em que dois mais dois é quatro. 

Nós temos variações. Então o que a Procuradoria faz no caso é defender as políticas 

públicas de governos eleitos. Se amanhã o governo é de outra coloração ela vai fazer a 

mesma coisa. Ela vai procurar ver qual é a maneira legal de contratar pessoas, admitir 

servidores, fazer licitações para que sua política, o governo acabou de ser eleito possa 

ser executado. Isso vai ser contestado em juízo, e vamos defender aquilo que foi feito. 

Esse é o papel da Procuradoria. 

É evidente que todas as ações que prejudicam o patrimônio do Estado e interferem 

políticas públicas de governos democraticamente eleitos, vamos ficar do outro lado. 

Vamos estar lá para dizer: “Isso nós não vamos tolerar, vamos entrar com ação”. E veja, 

se nós estivermos praticando alguma ilegalidade a Procuradoria não dá a palavra final 

sobre nada, porque nós somos advogados. Nós levamos as questões à juízo, e quem 

decide é o Poder Judiciário. Então nessa questão das ocupações, por exemplo, se 
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estivéssemos praticando uma arbitrariedade, evidentemente que isso teria sido coactado 

pelo Poder Judiciário. Ao contrário.  

De fato, o deputado Giannazi se referiu que houve um questionamento em relação 

ao parecer da Procuradoria. Existem questões técnicas e infelizmente às vezes somos 

obrigados a abordar porque a população se interessa pelo assunto, e depois não entende 

muito bem como isso funciona. Na verdade, o que fez o PSOL, o partido do deputado? 

Ele ingressou por seu órgão nacional, porque é exigência constitucional que seja partido 

com representação no Congresso, com uma ADPF - Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, um nome esquisito, que funciona como uma verdadeira Ação 

Direta de Inconstitucionalidade.  

Ou seja, o partido não estava ali atacando nenhum ato concreto, não estava 

enfocando alguma desocupação específica, nada disso. Ele está só apontando o que 

seria, na visão dele, a inconstitucionalidade do parecer da Procuradoria. Quer dizer, o 

parecer não se sustenta; essa foi a tese colocada nessa ação. Então a própria informação 

que a Procuradoria prestou, e aqui já falando como professor de Direito Constitucional, 

a tendência clara do Supremo pelos precedentes que existem nessa matéria é que ele não 

vai julgar o mérito dessa ação. Infelizmente, eu digo. Eu adoraria que o Supremo 

julgasse o mérito disso, para dizer em alto e bom som se isso... Quer dizer, há várias 

súmulas que foram aqui mencionadas anteriormente pelo deputado Vinholi do Supremo, 

mas independentemente dessas, seria interessante ver na atual composição do Supremo, 

que já mudou da época dessas súmulas evidentemente, para ver o que o Supremo 

entende sobre isso. 

Lamentavelmente para mim, dizendo como jurista e procurador do Estado, não 

teremos isso, porque o Supremo tende - já aconteceu no despacho do relator, o ministro 

Alexandre de Moraes - de entender que não cabe ação direta, tendo por objeto parecer. 

Tem que ter lei, decreto, etcetera. Parecer não cria direito. Então é uma questão 

processual que infelizmente deve impedir uma decisão sobre isso.  

De qualquer maneira o deputado me perguntou sobre o papel do secretário 

Alexandre. Eu quero dizer o seguinte, o secretário Alexandre não chegou a participar de 

praticamente nenhuma das desocupações administrativas concretas porque foi bem na 

transição que ele estava indo para o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ele chegou, 

de fato, a solicitar um parecer da Procuradoria sobre esse assunto. E fez isso por 

sugestão minha. Então vamos colocar aqui, já que há interesse sobre os fatos, e não 
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estou aqui para defende-lo, porque ele tem condições de se defender sozinho, o 

secretário e hoje ministro do Supremo.  

Mas a verdade é a seguinte, a Procuradoria sempre defendeu, desde a questão de 

2015 - e mais uma vez, não estou abordando mérito, é quase que inevitável. O deputado 

Giannazi quando foi falar sobre esse assunto, ele acaba falando sobre o mérito. “Mas os 

alunos ocuparam as escolas para não extinguir as escolas”. Bom, não vou entrar no 

mérito, mas sou obrigado, pelo menos em homenagem à verdade, e aqui reverenciar um 

professor e batalhador da educação, que é o secretário Herman, que não é mais 

secretário, e não estou aqui para fazer isso, mas dizer que eu lembro muito bem como 

estavam estruturadas as reestruturações, e ela tinha a seguinte lógica - que pode ser 

contestada ou não.  

Hoje há escolas de ensino médio com oito alunos em sala de aula. Seria racional 

ter escolas com oito alunos em sala de aula? Não é racional. Então vamos agrupar esses 

alunos, portanto, com menos escolas, mas vamos ter 25, 30 alunos, aproveitando 

melhores recursos públicos. Essa era a lógica. Alguém pode contestar: “Bom, mas nesse 

caso o aluno que vai a pé para a escola vai ter que se deslocar para mais longe”. Essa é a 

crítica, e é verdade. Mas vejam que há os dois lados, mesmo na discussão de mérito. Eu 

posso argumentar que estamos desperdiçando recursos públicos, que poderiam estar 

sendo usados para mais alunos ou outras atividades, etcetera.  

Enfim, essa é a discussão. Mas o fato é que em 2015 eu defendi mostrando com 

números. Nós chegamos a ter 540 escolas invadidas e aumentando, até que o 

governador de fato revogou, o que não é uma boa maneira de decidir numa democracia, 

cá entre nós. Isso reforça a ideia de que se nós ocuparmos prédios públicos, forçarmos, 

conseguimos qualquer coisa. Mas de qualquer maneira eu respeito a decisão do 

governador. Não concordo com ela, e faço questão de dizer aqui. Acho que a decisão 

deveria ter sido outra. Mas enfim, foi decisão dele e revogou a medida. Nós estávamos 

ganhando, inclusive em juízo, as desocupações por via judicial. Mas não funciona. 

Quando íamos desocupar uma escola os alunos sabiam disso e falavam: “Então vamos 

sair dessa e vamos invadir a do lado”. Quer dizer, ficou patente que teríamos, 

provavelmente no limite, a invasão da rede inteira, e teriam férias escolares porque as 

escolas não iam funcionar. 

Eu dizia para o secretário Alexandre: “Isso não funciona, tem que ser desocupação 

administrativa”, e ele dizia: “Se os alunos forem para a rua atrapalham o trânsito”, como 

andou acontecendo aqui, que a polícia vai agir. “Mas dentro das escolas é um problema 
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da Secretaria da Educação”. Eu também acho que o ideal a isso, e acho que é o caminho 

correto. Se a secretaria por meio de diálogo conseguisse convencer os alunos, falar: 

“Vocês são contra a reestruturação? Apresentem razões. Vamos levar isso para o 

governador, vamos fazer uma audiência pública na Assembleia sobre isso, vamos 

debater esse assunto, vamos ver o que é correto, ouvir os dois lados e vocês podem até 

contribuir para que reformulemos o projeto de reestruturação”. Esse é um 

funcionamento melhor da democracia, ouvindo os dois lados. 

Agora se eu tenho de um lado... Mas vocês vão sair das escolas enquanto isso, 

porque tenho que continuar com as aulas, tenho dias letivos a serem cumpridos, senão 

reprova todo mundo. Aí os alunos dizem: “Tudo bem, façam o que quiser, mas não 

saímos”. Nesse estado de coisas o que faz o órgão que defende o Estado? É obrigado a 

entrar em juízo. Não funciona. Eu digo: “Secretário, faça a desocupação administrativa 

e isso termina em uma semana”. O secretário resistiu. O assunto acabou em 2015 

porque foi revogado o decreto. Quando tivemos a repetição da situação por ocasião das 

ETECs, a questão da merenda que foi mencionada, eu disse para o secretário a mesma 

coisa.  

Ia acontecer um episódio que já mencionei, mas vou reiterar. A principal dessas 

ocupações ali na Prestes Maia, que toda comunidade era contra, e isso foi amplamente 

noticiado, houve esse abraço ao prédio por parte dos servidores. Nós obtivemos na 

justiça uma ordem cheia de restrições. O juiz dizia o seguinte: “Então tem que ir 

pessoalmente o secretário comandar a Tropa de Choque”. Imagina isso, um juiz dizer 

quem é que vai comandar a tropa de uma desocupação, e o secretário não tem 

competência legal para isso. Imagina o risco que ele pode estar envolvido. Secretário e 

autoridade pública não é para fazer isso.  

Eu vi sugestões, mas o papel do procurador não é esse. A Secretaria da Educação 

nesse caso é quem tem que fazer isso, no caso as ETECs. Tem uma série de 

profissionais da educação que têm por função fazer isso. Eles é que tinham que fazer. 

Agora eles dizem a nós: “Esgotamos o diálogo, não avança mais, há um impasse”. O 

que nós fazemos? O secretário recomendou entrar na justiça, e nós entramos. Tivemos a 

ordem com um monte de requisitos. Isso acabou sendo feito por via judicial nesse caso. 

Foi uma operação de guerra. Esses alunos saíram dali e já foram se encaminhando para 

outro lugar. Alguns deles eram menores de idade, como aqui. A pergunta é, o que estão 

fazendo os pais desses alunos que não tomam providência nenhuma? Quer dizer, estão 
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abandonando os filhos? Inclusive correndo risco de serem agredidos até por colegas - 

não estou dizendo polícia, simplesmente. 

Existem questões, e foi mencionada a legislação protetiva do menor, sancionadas 

por essa legislação de omissão, guarda, etcetera. Então naquele caso eles foram 

retirados, e os que ficaram ali até o final sem concordar foram retirados à força sem 

nenhuma agressão, porque eles foram suspensos no ar. Dois policiais de cada lado da 

Tropa de Choque levanta e leva embora. Eles foram conduzidos a uma delegacia de 

polícia para identificação para chamar os pais para serem responsabilizados depois 

civilmente se houveram danos, porque nesse caso houveram danos. Equipamentos 

foram destruídos, tudo isso constatado em Boletim de Ocorrência.  

Cabe à Procuradoria processar os pais por responsabilidade civil e danos ao 

Estado. Ou vamos deixar que equipamentos que sumiram, foram furtados ou destruídos 

fiquem por isso mesmo? Isso não é defesa do Estado e nem em nenhum lugar do 

mundo. Nós estaríamos praticando crime se fizéssemos algo diferente. Isso é para 

mostrar que o secretário resistia a isso, entretanto, fiz uma sugestão. Depois desse caso 

emblemático em que o juiz da causa disse o seguinte: “A Procuradoria não precisa vir 

aqui a juízo pedir desocupação”. Agora se ela pede, tem que se sujeitar às restrições que 

o juiz da vara central de mandatos impõe para ele. Estamos sempre condicionados por 

gente que não sabe fazer isso, porque quem sabe fazer é a autoridade policial que está 

ali comandando a operação. 

E o próprio Judiciário está dizendo: “Eu sei que a ordem judicial não funciona”. 

Aliás, no Brasil nunca foi usado ordem judicial; isso começou nos tempos dessa prática 

de invasão de praça, onde montam acampamento na praça e acham que temos que entrar 

em juízo para desocupar. Isso é uma barbaridade do ponto de vista jurídico, não existe 

isso. As pessoas querem se manifestar? Se manifestem, mas não ocupando um espaço 

público que não é delas. “Mas eu quero manifestar minha opinião”, pode manifestar 

como em qualquer lugar do mundo. Não vivemos dizendo que o Brasil é isso e tal e 

invejamos os outros países democráticos, etcetera? Em todos esses países - Estados 

Unidos, França, Reino Unido - existem essas regras.  

Se você vai se manifestar deve fazer o aviso prévio, você tem os espaços que pode 

ocupar, as ruas que pode transitar e os espaços que você não vai ocupar. Se tiver um 

prédio de segurança ali, em qualquer desses países, eu quero ver se nos Estados Unidos, 

na frente da ONU alguém vai fazer manifestação com essa liberdade. Não vai. Na frente 

onde fica o primeiro ministro da França em Paris não vai fazer isso. No Brasil nós 
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confundimos, achamos que democracia é fazer o que se bem entende. Não é isso. É o 

exercício regrado da liberdade, limitado evidentemente por parâmetros legais para 

permitir uma convivência de todos, senão é o reino do mais forte. Quem se beneficia de 

um Estado anárquico em que não há lei e cada um se manifesta livremente são os mais 

fortes, que dominam o cenário e impõe suas vontades aos mais fracos. 

Então num cenário de total anomia legislativa e legal, onde ninguém observa as 

leis, vira o reino dos mais fortes. Nós queremos que seja o reino da maioria, que os 

interesses sejam conciliados e atendidos. Portanto, o processo tem que ser distrito a 

respeito da legalidade. O secretário Alexandre formulou a consulta e a Procuradoria deu 

a resposta, já respondendo ao deputado Turco, que me perguntou sobre escrito. Tem um 

parecer da assessoria jurídica do gabinete do procurador geral que foi emitido 

expressamente sobre isso, o parecer 193/2016. Foi aprovado por mim com uma série de 

condicionantes.  

Por exemplo, nessa questão que foi abordada com V. Exa. também nos 

preocupou. “Mas tem menor lá”. Então nós colocamos que sempre que possível, 

havendo menores, no caso das escolas - porque também temos ocupações variadas com 

maiores - avisar o Conselho Tutelar e o Ministério Público para que possam exercer seu 

papel. Essa foi a recomendação que demos. Sempre há um ofício do secretário, não é a 

polícia que vai lá por conta própria. Há um ofício, portanto o secretário tem um juízo de 

conveniência e oportunidade para saber se precisa disso ou pode tentar resolver pelo 

diálogo, e a recomendação do governador é que resolva pelo diálogo sempre que 

possível. 

Não sendo possível, ele vai acionar a Secretaria de Segurança, que vai seguir 

exatamente os termos do parecer dado, com as cautelas e inclusive filmando a operação 

- uma recomendação que nós demos, para amanhã não falarem que houve agressão 

policial. Se houve, está filmado como foi o procedimento. É registrado, para que isso 

tudo possa, se houver abuso - e existem abusos até por autoridades judiciárias. O fato de 

um oficial de justiça ir lá para fazer uma desocupação não quer dizer que não possa ter 

abuso, e às vezes existe, e ele é responsabilizado. Da mesma maneira o policial, que se 

abusar vai ser responsabilizado. Então há uma série de recomendações que estão por 

escrito nesse parecer. 

Demos a resposta e o secretário imediatamente estava de saída e foi para o 

Ministério. Quando veio esse processo, essa questão do impedimento, ele considerou o 

seguinte. A jurisprudência do Supremo considera que quando se trata de controle 
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abstrato de constitucionalidade, não é um caso concreto, não há impedimento. Aliás, 

esse assunto voltou a baile recentemente num suposto impedimento do ministro Gilmar 

Mendes envolvendo esses fatos de operações de natureza penal que estão junto ao 

Supremo. Então a questão que se coloca sempre é essa. O ministro dizia assim: “Se 

tenho caderneta de poupança, não posso julgar caso que envolva a questão das 

poupanças? Uma questão jurídica qualquer? Claro que posso, não tem impedimento em 

si”.  

No caso do controle abstrato mais ainda, porque não há nenhum caso concreto 

sendo julgado. Por isso ele não se considerou impedido. Julgou processualmente, não o 

mérito. Ele disse: “Acho que não cabe controle abstrato porque há um parecer”. Essa é a 

linha do Supremo, não é uma lei. Em função dessa decisão o partido ingressou com um 

agravo interno, que será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O assunto 

está judicializado e o plenário vai definir. Mas eu gostaria que fosse julgado o mérito. 

Infelizmente acho que a tendência será realmente não apreciar o mérito.  

Mas nessa ação nós temos a manifestação oficial da Advocacia Geral da União, 

que tanto quanto em São Paulo é um órgão de advocacia pública da União composta por 

procuradores e advogados concursados. Ainda hoje o advogado geral da União não 

precisa ser de carreira; aqui em São Paulo todos os procuradores gerais têm que ser de 

carreira. Hoje ainda de maneira mais clara na atual lei orgânica; se havia dúvida na 

anterior, já não há. Eu sou o segundo procurador do Estado mais antigo do quadro. 

Ingressei com 24 anos há 37 anos na Procuradoria Geral do Estado. Então prestei 

concurso normalmente, me estabilizei e fiz a carreira ocupando diversos cargos de 

confiança porque são cargos dessa natureza. Quem os ocupa tem isso, mas em governos 

diferentes, sem nenhuma relação entre si. 

Fui chefe de gabinete da Procuradoria do governo Quércia, na época subordinado 

a um procurador geral subordinado ao Mário Sérgio Garcia, secretário de Justiça. 

Depois no governo Covas fui chefe da assessoria jurídica. São linhas diferentes. Então 

quanto a minha posição, posso dizer o seguinte. Só não gosto de insinuações que digam 

que tem algum caráter político nisso. É nossa visão e defesa da legalidade. Se estiver 

errado o Supremo Tribunal Federal corrige, ou o partido ou quem quer que seja, e acha 

que uma dessas desocupações estiver errado, que entre com ação por danos morais, 

algum processo ou habeas corpus preventivo para que a polícia não vá lá desocupar. Aí 

vamos ver o que diz o Judiciário. 
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Agora dizer que estamos fazendo mal, porque é o que fica às vezes de impressão, 

à determinados assuntos porque com isso tiramos o debate de assuntos. Ora, isso é 

empobrecer demais a democracia no Brasil; é achar que a democracia depende de 

invasão de prédio público. Democracia depende de defesa de boas teses e ideias 

livremente, defendendo como estamos fazendo aqui de peito aberto. É isso que fortalece 

a democracia. Entendo que não é impedindo que a educação e a saúde funcionem que 

vamos construir um País democrático. Ao contrário, estamos dando discurso às forças 

antidemocráticas que existem e que estão loucas para dizer: “Isso aqui não funciona, 

democracia não é feita para funcionar, e o melhor é fechar o Parlamento”. Aí não 

precisa nem se preocupar com ocupação, já está fechado.  

Vamos fechar o Judiciário, os órgãos de natureza jurídica, impedir manifestações, 

como era. Quatro pessoas reunidas já se caracterizavam como crime de bando ou 

quadrilha, não tinha manifestação possível no regime militar. É isso que queremos 

voltar? Então considero que todos os partidos daqui têm a mesma opinião e são forças 

democráticas, ainda que com divergências respeitáveis. Todos nós queremos a 

democracia, queremos que ela se consolide. Então precisamos fazer com que a 

democracia funcione, e para funcionar dessa forma, quem ganhar a eleição vai executar 

suas políticas. 

Se amanhã é outro partido, ele vai executar, e estará do seu lado a Procuradoria. 

Claro que com procuradores gerais diferentes, porque há uma relação de confiança, para 

defender aquela política pública. Se a política pública for transformar a escola num 

grande centro de debate, etcetera, que ela seja convertida em lei e que a Assembleia 

aprove, e vamos lá defender isso. Agora o que não dá é querer que a Procuradoria 

simplesmente tolere invasão de prédio público, destruição de patrimônio, 

descumprimento de normas regimentais e atos de indisciplina. Evidentemente que se 

um professor é agredido, nós temos que fazer alguma coisa. Não é possível tolerar isso. 

Mas eu acho que minha convicção é que nós estamos caminhando no sentido do 

amadurecimento dessas questões, e acho que a prova é essa sessão de hoje. Eu queria 

dizer que da minha parte me senti extremamente lisonjeado de ter sido convidado. Acho 

que essa Comissão dá uma demonstração de apego à democracia, porque mesmo que 

com alguma divergência pontuada lado a lado acho que é assim que funciona. Vamos 

ouvir todas as opiniões e temos a oportunidade de expressar o que pensamos e sermos 

melhor compreendidos, e as instituições do Estado exercerem seu papel. Eventuais 
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críticas construtivas, acho que há erros cometidos por vezes, vamos considerar sempre 

isso na tentativa de construir um País democrático e mais igualitário. Muito obrigado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu sei que já terminou praticamente 

nosso tempo e está totalmente esgotado, mas só queria num minuto dizer que lógico que 

temos muitas contradições com o procurador e não vai dar para aprofundar do debate. 

Discordo de boa parte da explanação que o procurador Elival fez, mas queria só 

ressaltar em relação as ocupações. Primeiro que a ocupação representa hoje um 

instrumento de reivindicação social e político de luta social para que o Estado atenda as 

demandas sociais. Não podemos nos esquecer da Primavera Árabe, em que esse 

instrumento foi fundamental nas ocupações da Europa, nos Estados Unidos e aqui no 

Brasil em 2013, quando os governos foram obrigados a recuar no aumento das tarifas de 

serviços públicos. 

Então temos uma visão completamente diferente. A ocupação é um instrumento 

político, não invasão. Vossa Excelência tem uma visão muito positivista e legalista 

desse instrumento, e nós discordamos totalmente. Para nós a ocupação é política e 

social, cumprindo um papel importante para que o Estado atenda as demandas sociais, 

principalmente num momento de ajuste fiscal quando o Estado está transferindo 

recursos públicos para o capital. Então a ocupação para nós não pode ser criminalizada. 

Temos que compreender o novo momento não só brasileiro, mas mundial que estamos 

vivendo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Obrigada deputado Giannazi. 

Deputado Luiz Turco pediu a palavra? 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Só fazer uma solicitação. O Dr. Elival disse que fez 

o despache por escrito, queria ver se seria possível arrumar uma cópia para nós. E quero 

fazer um comentário sobre as ocupações. Ficamos praticamente dois anos vendo na 
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frente da Assembleia Legislativa e ao Exército uma ocupação. Durante dois anos o 

pessoal com barraca no meio da rua pedindo a volta do militarismo, se não me falha a 

memória. Intervenção militar. Foram quase dois anos com barracas nas calçadas da 

Assembleia Legislativa, e ninguém tomou providências - nem a Assembleia, nem o 

Exército e nem o governo. Só para fazer uma comparação.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - E nós que somos contra a ditadura 

militar não pedimos para que eles saíssem dali, respeitamos a livre manifestação. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Bem lembrado pelo deputado 

Luiz Turco. Quero agradecer ao procurador, e reforçar um pouco as palavras dos 

deputados Luiz Turco e Giannazi, que essas ocupações hoje têm que ser vistas muitas 

vezes como uma nova forma de reivindicação, luta social e política, sem deslegitimá-las 

e criminaliza-las. É claro que podendo até fazer uso de instrumentos, desde que eles não 

fujam da legalidade.  

Queria agradecer sua presença de qualquer modo, e todos os deputados e 

deputadas que participaram dessa reunião. A cópia desse processo vou pedir para a 

Secretaria da Comissão tirar e encaminhar para todos os gabinetes. Declaro encerrada. 

Muito obrigada. 

 

* * * 


