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Coordenação do Prolam
contesta dados de evasão
Senhor Editor,
A Comissão de Pós-Graduação
do Programa de Pós Graduação em
Integração da América Latina solicita que publicamente seja desfeito
o equívoco que consta à página 30
da Revista Adusp de setembro de
2001, no 23, em matéria assinada
por Antônio Biondi e Rita Freire.
Na referida página consta a seguinte afirmação:
Dados da APG indicam que no
Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (Prolan) (sic), o abandono é de 43%, no
IME 41% e na Física 70%.
Repetida no box da mesma página:
Pós-graduação cresce mas evasão
assusta: no IME, 41%; Prolan (sic),

Carta
Anos

INDICADORES DE DESLIGAMENTO E TITULAÇÃO
Alunos
Taxas
Matriculados
Desligados Titulados
Desligamento
Titulação

1998
1999
2000
2001 (até 20/09)

111
111
92
93

7
6
5
6

12
18
25
10

6,31
5,41
5,43
6,45

10,81
16,22
27,17
10.75

Fonte: Desempenho PROLAM/USP, diversos anos.

43%; e na Física 70%.
O PROLAM/USP (Programa de
Pós-graduação em Integração da
América Latina da Universidade
de São Paulo), conforme quadro 1
exposto abaixo, apresenta uma taxa
de evasão de alunos ao longo do
período de 1998-2001 entre 6,45 e
5,43%. Em contraposição vem aumentando o número de alunos titulados, alcançando a taxa de 27,17%
no ano de 2000.
Destacamos que o PROLAM/
USP apresenta indicadores de de-

sempenho de excelência acadêmica nos diferentes componentes da
Pós-Graduação, condizentes com
o papel científico e social de um
curso de Pós-Graduação de uma
Universidade Pública, e em consonância com a importância que a
Universidade de São Paulo possui
na Pós-Graduação brasileira.
Atenciosamente,
Profª Dra. Maria Cristina
Cacciamali,
Presidente da Comissão de PósGraduação PROLAM/USP
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POR

QUE OS NÚMEROS IMPORTAM

Há quase um ano, a Revista Adusp deu início a um levantamento sobre as fundações privadas
vinculadas à USP. Dadas as dimensões da tarefa, resolveu-se que o dossiê seria publicado em três edições
consecutivas. Ao publicar a terceira e última parte do dossiê, é indubitável reconhecer que foi possível
desvendar, ao longo desses meses, parte significativa do modus operandi das fundações privadas.
O conhecimento de como se constituem e agem essas entidades cresceu pela ação de diversos
fatores, em especial dos meios de comunicação e do poder legislativo.
Sabe-se hoje, com base em sólida documentação, que certas fundações privadas, legalmente tidas como
sem fins lucrativos e por isso possuidoras de isenção fiscal, assumem a condição de empresas, sempre que
necessário e conveniente para elas. Mais: que podem ser, elas próprias, proprietárias de empresas.
Sabe-se, igualmente, que a parte substancial da receita das principais fundações origina-se no setor
público, pois este contrata cursos, projetos, consultorias, cede o controle de verbas públicas (como as
do Sistema Único de Saúde) e ainda tolera a cobrança de taxas de gestão.
Sabe-se que repassam à USP, por força das resoluções da Reitoria que normatizam os convênios,
quantias quase sempre inferiores aos superávits anuais que obtêm e sempre muito inferiores aos
valores apropriados pelos docentes envolvidos na venda de serviços aos setores público e privado.
Portanto, sabe-se que, como disse o professor Ciro Correia, presidente da Adusp, em audiência
pública na Assembléia Legislativa, “as fundações privadas não financiam a USP”.
Sabe-se que os controles são ineficientes, tanto que a Reitoria levou meses para divulgar os dados
oficiais sobre repasses, que deveriam ser contabilizados desde 1998, em contas específicas. Descobriuse que desde 1989 é descumprida uma decisão da 784ª sessão do Conselho Universitário que obriga
as fundações a submeterem a esse colegiado relatórios anuais. Por outro lado, verificou-se que pelo
menos 24 dos 105 membros do CO são ligados a fundações privadas.
No decorrer desse período, nossos repórteres ouviram, mais de uma vez, dirigentes de fundações
dizerem não entender a insistência em obter dados financeiros: “não sei por que essa informação seria
importante para você”. Mas sabe-se que as entidades sabem, sem dúvida, por qual razão os números
importam. Do contrário, não se recusariam a fornecê-los.
¶¶¶
Os eventos revolucionários que sacudiram Paris em 1871 são objeto dos artigos que abrem esta
edição. Os professores Osvaldo Coggiola e Paulino Orso examinam a Comuna de Paris pelo prisma
da educação. O professor Marcos Silva a enxerga pelas lentes de Rimbaud, o poeta que simpatizou
com os assaltantes do céu e aderiu literariamente à Comuna.
¶¶¶
O professor Ciro Correia deixou o Conselho Editorial, em razão de haver assumido a presidência
da Adusp. Também deixou o Conselho o professor Amilton Sinatora, por motivos de ordem pessoal.
A ambos, que desde 1999 colaboravam com a Revista Adusp, nossos agradecimentos.
Ingressam no Conselho, após terem seus nomes submetidos ao Conselho de Representantes da
Adusp, os professores Hélio Morishita e Osvaldo Coggiola.
O Editor
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A COMUNA
A ESCOLA E

DE PARIS,
O ENSINO

Osvaldo Coggiola

Professor do Departamento de História Econômica da FFLCH-USP

Em matéria de ensino, a Comuna
não teve tempo de dar sua
medida. A Circular Vaillant indica,
contudo, que ela pretendia realizar
uma reforma socialista da escola,
introduzindo a “instrução integral”
recomendada pela Associação
Internacional dos Trabalhadores
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m matéria de ensino, a
Comuna de Paris deuse por tarefa inicial erradicar da escola, em
todos os níveis, tanto a
influência clerical-religiosa, que incitava os homens, desde a sua infância, a submeter-se ao
seu destino, quanto a influência da
moral burguesa. O ensino religioso
nas escolas tinha sido reforçado depois do fracasso da insurreição operária de junho de 1848: “Não se pode salvar a propriedade senão através da religião, que ensina a carregar docilmente a cruz”, diziam
Montalambert, Falloux e Thiers.1
Charles Fourier já criticava a falsidade do ensino que inculcava nas
crianças o “amor ao próximo”, enquanto a indústria e o comércio os
lançavam na concorrência desenfreada, assim como a moral que defendia a “virtude”, enquanto a sociedade lhes ensinava a ignorá-la.
A Comuna, proclamando a separação da Igreja do Estado, não podia senão proceder imediatamente
a excluir a instituição religiosa do
ensino público que, por sua vez,
devia ser organizado. Mas a Comuna não ficou no plano puramente
democratizante. Tendo levantado a
bandeira da República do Trabalho,
tentou levar adiante uma verdadeira revolução cultural, que eliminasse: 1) a divisão entre trabalho manual e intelectual; 2) a opressão das
mulheres pelos homens; 3) a opressão das crianças pelos adultos.
A Delegação do Ensino da Comuna proclamou, a 17 de maio de 1871,
sob a assinatura de Edouard Vaillant:
“Considerando que é importante
que a Revolução Comunal afirme
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seu caráter essencialmente socialista por uma reforma do ensino,
assegurando a todos a verdadeira
base da igualdade social, a instrução
integral a que cada um tem direito
e facilitando-lhe a aprendizagem e
o exercício da profissão para a qual
o dirigem seus gostos e aptidões.
“Considerando, por outro lado,
que enquanto se espera que um
plano completo de ensino integral
possa ser formulado e executado,
é preciso decretar as reformas imediatas que garantam, num futuro
próximo, essa transformação radical do ensino.
“A Delegação do Ensino convida
as municipalidades distritais a enviar, no mais breve prazo possível,
para o doravante Ministério da Instrução Pública, Rua de GrenelleGerpain, 110, as indicações e as informações sobre os locais e estabe-

lecimentos melhor apropriados à
pronta instituição de escolas profissionais, onde os alunos, ao mesmo
tempo que farão a aprendizagem
de uma profissão, completarão sua
instrução científica e literária.”2
A Comuna, em matéria de ensino, não teve tempo de dar sua
medida. A Circular Vaillant indica, contudo, que ela pretendia realizar uma reforma socialista da
escola. A instrução integral, tendendo a fazer homens completos,
a desenvolver harmoniosamente
todas as faculdades, a ligar a cultura intelectual à cultura física e
ao ensino técnico, era uma das reivindicações da Associação Internacional dos Trabalhadores (ver
o relatório do Conselho Geral no
Congresso de Genebra, 1866, e a
resolução do Congresso da AIT
de Lausanne, 1867).
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Notemos que, a 9 de maio de
1871, a seção das Grandes Carreiras da Internacional parisiense havia pedido à Comuna para perseverar na via do progresso do espírito
humano, decretando a instrução
laica, primária e profissional, obrigatória e gratuita em todos os graus.
No “Jornal Oficial” de 13 de abril,
um manifesto do cidadão Rama,
referendado por Benoît Malon, desenvolvia, sobre o ensino primário,
opiniões inspiradas principalmente
num espírito laico e irreligioso. Por
pouco que tenham podido fazer,
nem por isso os communards deixaram de entrar, bem antes da democracia burguesa, no caminho de
uma reorganização completa do ensino do povo.
A unidade das ciências, por um
lado, e o ensino politécnico, pelo
outro, estavam colocados objetivamente por uma época em que, ao
surgirem todo tipo de teorias evolucionistas (cosmológicas, naturais,
biológicas, etc.), “ao trazer o próprio homem para dentro do esquema da evolução biológica, abolia a
linha divisória entre ciências naturais, humanas ou sociais”.3
A ciência, por sua vez, inclusive
a mais abstrata, não podia ser considerada isoladamente: nos Grundrisse, Marx afirmava que “o desenvolvimento das ciências — as
naturais assim como as outras —
é sem dúvida função do desenvolvimento da produção material”. A
questão educacional, para Marx,
líder da AIT, estava portanto duplamente vinculada ao desenvolvimento da força de trabalho e ao da
ciência, como dois aspectos de um
único processo histórico.
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Nos primórdios do capitalismo,
houve fortes resistências contra o
início de uma educação universal.
“Como podemos ser felizes se estamos rodeados por um povo que
lê?”, dizia o reacionário Mr. Flosky
em Nightmare Abbey, de Peacock.
Perguntas dessa classe foram feitas
no curso do século XVIII e primeira metade do século XIX. Em 1746,
a Academia de Rouen debateu o
seguinte problema: é vantajoso ou
prejudicial para o Estado ter camponeses que saibam ler?
Aproximadamente duas décadas
mais tarde, De Cadadeuc de la Cha-

Nos primórdios do
capitalismo, houve
fortes resistências
contra a educação
universal

lotais escrevia: “Nunca houve tantos
estudantes como hoje. Inclusive a
gente do povo quer estudar. Os irmãos da religião cristã chamados os
Ignorantins estão realizando uma política fatal. Ensinam a ler e a escrever
aqueles que só deveriam aprender a
desenhar e manejar instrumentos e
já não querem mais fazer isso. Para o
bem da sociedade, os conhecimentos
do povo não podem ir além do necessário para a sua própria ocupação
cotidiana. Todo homem que olhar
mais longe de sua rotina diária não
será nunca capaz de continuar pacientemente e atentamente essa ro-

tina. Entre o povo baixo é necessário
que saibam ler e escrever apenas os
que têm ofícios que requeiram essa
perícia”.4
As mesmas revoluções democráticas que impulsionaram decisivamente o ensino público e/ou universal valorizaram o papel da ciência
na luta contra o Antigo Regime. Um
membro da Convenção francesa afirmou: “Não esqueçamos que muito
antes que nós, as ciências e a filosofia lutaram contra os tiranos. Seus
constantes esforços fizeram a revolução. Como homens livres e agradecidos, devemos estabelecê-las entre
nós e conservá-las sempre. Pois as
ciências e a filosofia manterão a liberdade que conquistamos”.5
No quadro histórico da necessidade da qualificação da mão-deobra para a generalização da produção industrial, na segunda metade
do século XIX, floresceu a aspiração democrática a uma educação
pública e universal. Um sistema educacional só poderia existir com a
vitória do capitalismo na esfera da
produção, pois aquele implica “que
a produção dos meios de existência
e a produção de seres humanos sejam institucionalmente separadas
uma da outra. Isso só se produz numa medida apreciável com o capitalismo, com o nascimento da família moderna e da obrigação escolar
universal. A educação constitui uma
articulação família/escola”.6
O desenvolvimento da universidade moderna se dá no mesmo período, ficando simbolizada “pela criação em 1868 da Escola Prática de
Altos Estudos (que) num quadro flexível, devia fornecer formação para a
pesquisa crítica”.7 As universidades
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do período pré-capitalista pouco
têm a ver com as originadas pelo desenvolvimento do capital:
“Os estudantes da Idade Média
não estavam submetidos à jurisdição dos tribunais ordinários,
eles não podiam ser procurados
em seus colégios ou molestados
pelos agentes de justiça, eles
portavam uma vestimenta particular, eles tinham o direito de
duelarem entre si e eram reconhecidos como uma corporação
fechada, com seus códigos morais, bons ou maus. No decorrer
do tempo, com a democratização progressiva da vida pública,
quando todas as outras guildas
e corporações da Idade Média
foram abolidas, estes privilégios
de universitários se perderam
em toda a Europa”.8
O elemento de continuidade se
dava em que a universidade continuava a ser considerada o “lugar
natural” da ciência (que “não cobre senão uma parte dos saberes
socialmente existentes”), portanto, da “ilusão cientificista” (a ciência como variável independente
do desenvolvimento social): “A ciência se distingue de outros tipos
de saberes por sua aproximação
que visa conhecimentos de caráter
universal, atemporais, distintos da
pessoa que os emite e do ‘lugar’ de
onde provêm. Ela tem, portanto,
uma tendência a eliminar o singular, o não reproduzível e, em
suma, a história”.9
Existe em Marx e Engels uma
crítica da educação capitalista (inclusive a universitária) como alienada, fragmentária, parcial (excludente dos “outros saberes”), e um esbo-

Northwestern University Library

Benjamin Gastineau

Na sua breve
existência, a Comuna
realizou obra notável
de democratização e
laicização do ensino
ço de uma “educação comunista”, a
qual, de acordo com o Anti-Dühring,
superando essas contradições, “criará uma nova força produtiva”. A
nova educação deverá ser “intelectual, física e politécnica”: esta última, “para Marx, deve ao mesmo
tempo ser teórica (‘transmitir os
princípios gerais de todos os processos de produção’) e prática (‘iniciação ao uso prático e ao manejo
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dos instrumentos básicos de todos os ramos do trabalho’). Essa dupla formação é indispensável para que os trabalhadores
dominem as bases científicas
da tecnologia, o que lhes permitirá organizar e controlar a
produção uma vez conquistado
o poder político (sob o reino da
burguesia, eles possuem apenas
‘a sombra do ensino profissional’)”.10
A Comuna realizou, na sua
breve existência, uma obra notável de democratização e laicização do ensino, e de colocálo a serviço da “República do
Trabalho”. Marx comentou que
“dessa maneira, não somente a
instrução tornou-se acessível a
todos, mas também a própria
ciência foi libertada dos grilhões que lhe tinham sido impostos
pelos preconceitos de classe e a força governamental”.
A Revolução de Outubro de
1917 inspirou-se explicitamente na
Comuna, ao tentar desde o início
integrar educação e produção, de
acordo com o seguinte princípio:
“O trabalho produtivo deve servir
de fundamento da vida escolar, não
como meio de pagar o sustento da
criança, nem apenas como método
de ensino, mas como trabalho produtivo socialmente necessário... A
escola é a escola-comuna, estreita e
organicamente vinculada mediante
o processo laboral com o seu meio
ambiente”.11
Até autores, como Georges Bourgin, que consideram que a política
da Comuna “no conjunto... foi negativa”, reconhecem ter ela realizado “uma obra escolar social efeti-
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va.”12 Edouard Vaillant reuniu professoras, professores e pais para decidir as reformas necessárias para a
escola primária.
Prosper-Olivier Lissagaray, testemunha e historiador crítico de muitos aspectos da Comuna, nos diz:
“A Delegação do Educação tinha
por obrigação uma das mais belas
páginas da Comuna. Após tantos
anos de estudo e experiência, essa
questão devia surgir inteiramente
elaborada de um cérebro realmente
revolucionário. A Delegação nada
deixou como testemunho para o futuro. No entanto, o delegado era um
homem dos mais instruídos. Contentou-se em eliminar os crucifixos
das salas de aula e em fazer um
apelo a todos os que haviam estudado as questões da educação.
Uma comissão foi encarregada de
organizar o ensino primário e a formação profissional; todo seu trabalho foi anunciar, em 6 de maio, a
inauguração de uma escola. Outra
comissão, para a educação das mulheres, foi nomeada no dia da entrada dos versalheses”.
“O papel administrativo dessa
delegação restringiu-se a decretos
pouco viáveis e a algumas nomeações. Dois homens dedicados e talentosos, Elisée Reclus e Benjamin
Gastineau, foram encarregados de
reorganizar a Biblioteca Nacional.
Proibiram o empréstimo de livros,
pondo fim ao escândalo de privilegiados que constituíam bibliotecas
às custas das coleções públicas. A
Federação dos Artistas, cujo presidente era Courbet — nomeado
membro da Comuna em 16 de abril
— e que contava entre seus integrantes com o escultor Dalou, ocu-
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pou-se da reabertura e da fiscalização dos museus”.
“Nada se saberia dessa revolução
em matéria de educação sem as circulares das municipalidades. Várias haviam reaberto as escolas abandonadas
pelas congregações e pelos professores primários da cidade, ou tinham expulsado os padres que lá restavam.
A do XX Distrito vestiu e alimentou
as crianças, lançando assim as primeiras bases das Caixas Escolares (cooperadoras), tão prósperas a partir
de então. A delegação do IV Distrito
dizia: ‘Ensinar a criança a amar e a
respeitar seu semelhante, inspirar-lhe
o amor à justiça, ensinar-lhe que deve
se instruir tendo em vista o interesse
de todos: eis os princípios morais em
que doravante repousará a educação
comunal’. ‘Os professores das escolas
primárias e das creches’, prescrevia
a delegação do XVII Distrito, ‘empregarão exclusivamente o método
experimental e científico, que parte
sempre da exposição dos fatos físicos,
morais e intelectuais”. Ainda se estava
longe de um programa completo.”13
Em apenas dois meses, é evidente que era impossível levar plenamente à prática todos os planos.
Mas ficou claro que a Comuna pretendia implementar um sistema de
ensino integral, a todos os níveis,
que unisse trabalho manual e intelectual, através de um ensino simultaneamente científico e profissionalizante (tal era o entendimento do
termo “politécnico”). A Comuna,
por outro lado, combateu a opressão das mulheres baseada na ignorância. Um artigo de 9 de abril de
1871 do Père Duchêne advertia: “Se
vocês soubessem, cidadãos, o quanto a Revolução depende das mulhe-

res. Nesse caso, estariam atentos
para a educação das meninas (filles). E não as deixariam, como se
fez até agora, na ignorância!”14
A reação francesa e internacional
acabaria, de modo ineditamente
cruel, com a Comuna, impondo um
retrocesso social e cultural extraordinário. Mas a semente deixada pela
Comuna — a escola pública, laica,
gratuita e obrigatória; a libertação
feminina — floresceria novamente
nas lutas sociais, antes que o século
XIX se concluísse. A destruição do
caráter de classe do ensino e da escola, da elitização da universidade,
também foram postas pela Comuna,
através do único meio possível: a destruição do Estado opressor e o fim
do caráter classista da sociedade toda: tanto esta como aquelas tarefas
estão ainda pendentes, e sua resolução depende, como nos tempos da
Comuna, da luta e da revolução.
Notas
1 Cf. S. Froumov. La Commune de Paris et la Démocratisation de l’École. Moscou, Progrès, 1966, p.76.
2 A. Dunois. Textos e documentos. In: P. Luquet et al. A
Comuna de Paris. Rio de Janeiro, Laemmert, 1968, p.71
3 Eric J. Hobsbawm. A Era do Capital. Rio de Janeiro, Paz
e Terra, 1979, p. 268.
4 Apud Carlo Cipolla. Educación y Desarrollo en Occidente.
Barcelona, Ariel, 1970, p. 79.
5 In: Eric J. Hobsbawm. Las Revoluciones Burguesas. Madri,
Guadarrama, 1971, p. 491.
6 Rolf Nemitz. Eléments d’une théorie marxiste de l’éducation.
Actuel Marx, nº 1, Paris, 1º semestre 1987, p. 69.
7 J. M. Mayeur. Les débuts de la IIIe République. Paris, Seuil,
1973, p. 149.
8 Stefan Zweig. Le Monde d’Hier. Paris, Albin Michel, 1948,
p. 118.
9 Samy Joshua. Le contrôle de la science. Utopie Critique, no
5, 1º trimestre de 1995, p. 96.
10 Lê Thàn Khôi. Marx,Engels et l’Éducation. Paris, PUF,
1991, p. 101. Ver também: Bogdan Suchodolski. Teoria
Marxista da Educação. Lisboa, Estampa, 1976; Mario
A. Manacorda. Marx e a Pedagogia Moderna. São Paulo,
Cortez, 1991; e Madan Sarup. Marxismo e Educação.
Rio de Janeiro Zahar, 1980.
11 In: Sheila Fitzpatrick. Lunacharski y la organización
soviética de la educación y las artes (1917 - 1921). Madri,
Siglo XXI, 1977, p. 53.
12 Georges Bourgin. La Comuna. Buenos Aires, EUDEBA, 1962, p. 61.
13 Prosper-Olivier Lissagaray. História da Comuna de 1871.
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AS LIÇÕES DA COMUNA DE
PARIS PARA A EDUCAÇÃO
Paulino José Orso

Professor da Unioeste (PR), doutorando em educação pela Unicamp

A educação como elemento superestrutural não é
autônoma e depende da forma e do modo como
os homens produzem sua sobrevivência material.
A Comuna procurou pôr em prática os ideais
educacionais da escola laica, gratuita, obrigatória
e universal, integrando educação e trabalho. Ideais
defendidos antes mesmo da Revolução Francesa,
mas até hoje não concretizados no Brasil, por exemplo
11
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e realmente quisermos
entender a educação, se
quisermos demitificar o
discurso redentor que a
envolve, não devemos ir
imediatamente a ela. Devemos partir da compreensão da
forma como os homens se organizam para produzir sua sobrevivência em cada época e em cada sociedade. Ou seja, devemos partir da
produção material, dos indivíduos
produzindo socialmente, em cada
época e em cada sociedade.
Este deve ser o ponto de partida
para analisar e compreender a educação, pois, como diz Marx, “na produção social de sua vida, os homens
contraem determinadas relações de
produção necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento
das forças produtivas materiais”.
A educação como um elemento
superestrutural não tem vida própria, não é autônoma, nem independente da forma e do modo como os homens produzem sua sobrevivência material. A educação,
portanto, depende do conjunto das
relações sociais de cada momento.
A partir do surgimento da propriedade, das classes sociais e das lutas
de classes, diz Marx, “a história de
todas as sociedades até o presente
é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, membro
de corporação e oficial-artesão, em
síntese, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns
ao outros, travaram uma luta ininterrupta, ora dissimulada, ora aberta, que a cada vez terminava com
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uma reconfiguração revolucionária
de toda a sociedade ou com a derrota comum das classes em luta”.
Ainda que variando sua forma,
desde a antigüidade até os nossos
dias, a sociedade tem sido a história
das lutas de classes. Ao analisar a
educação não podemos deixar de
ter sempre presente esta realidade.
A escola, a educação formal — uma
das formas de que a sociedade se
utiliza para educar os indivíduos para viverem nela — surge durante
o escravismo, numa sociedade de
classes e torna-se uma escola a ser-

A burguesia e seus
ideólogos, embriagados
pelo progresso,
passaram a ver na
Escola a redenção
da humanidade
viço da classe detentora do poder.
E, como tal, deixa de estar voltada
para o ensino da vida, pela vida
e para a vida e passa-se a ensinar
um saber “especializado”, privilégio
das classes dominantes. Aos demais,
resta a educação informal voltada
para a aceitação da subserviência,
da sua condição de classe e para o
trabalho. Esta realidade estende-se
desde o surgimento da escola até a
modernidade.
Na Idade Média, em que a base
da sociedade era o feudo, a Igreja
detinha tanto o poder material quanto o espiritual. Através da religião

exercia a legitimação das relações
de classe. A educação formal (escolas privadas), essencialmente religiosa, era privilégio de poucos, da
classe dominante. Aos demais, aos
servos, aos vassalos, competia trabalhar e sustentar os reis, a nobreza
e o clero. Quem ousasse questionar
os dogmas religiosos, a estrutura
social e o poder estabelecido era
tratado como herege e tido como
uma ameaça à ordem social. Portanto, era julgado e, não raras vezes, condenado à fogueira pelos tribunais da Inquisição.
Na transição do feudalismo para
o capitalismo, com as mudanças
provocadas pelos grandes descobrimentos marítimos, pelo renascimento econômico, comercial, político e
cultural, começa-se a pôr em xeque
a antiga ordem e, com ela, as relações que a sustentavam. Aumenta a
contestação e surge o protestantismo, dando vazão aos interesses que
estavam reprimidos, porém vai ao
encontro dos interesses da burguesia nascente. O protestantismo, com
sua defesa da livre interpretação da
Bíblia, com a defesa da liberdade de
consciência, com a defesa do indivíduo como responsável pelos seus
atos, atendeu perfeitamente aos interesses do capitalismo e de sua ideologia liberal.
Com os empiristas o conhecimento deixa de ser visto apenas como uma iluminação, como produto
da razão e passa a ser visto como
instrumento de transformação material. A burguesia percebeu que a
ciência, transformada em técnica
aplicada à indústria, provocaria o
progresso e a transformação social.
O iluminismo, o racionalismo, o em-
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pirismo e o liberalismo, ao mesmo
tempo que serviram para fazer a
crítica, lutar contra e destruir a antiga ordem, serviram de base para a
construção e consolidação da nova
ordem, o capitalismo.
A burguesia e seus ideólogos,
embriagados pelos progressos científicos, fascinados com as mudanças
provocadas pela ciência instrumental e pela revolução industrial, passaram a ver na Escola a redenção
da humanidade. Então, ao invés de
continuar reprimindo os hereges e
de condená-los à fogueira, ao invés
de aniquilá-los, passou a educá-los
e discipliná-los; passou a canalizar
suas contestações e tranformá-los
em instrumentos dóceis, úteis e produtivos, prontos para o trabalho.
A escola passou a ser vista como
um instrumento para resolver tanto
os problemas econômicos quanto
os sociais. Como a indústria estava
em franco desenvolvimento e precisava de mão de obra “especializada”, isto é, que tivesse um mínimo de domínio dos conhecimentos
necessários para operar as novas
forças produtivas, a burguesia passou a defender a universalização da
escola. Inicialmente foi defendida
pelo protestantismo, em seguida
pelos iluministas, até ser encampada pela burguesia liberal. Adam
Smith, pensador burguês, chega a
defender a educação pública. Se
o setor privado não pudesse fazer
melhor, que o Estado a oferecesse.
Defende que seja laica e, até onde
é possível, que seja gratuita. Depois, antes mesmo da Revolução
Francesa, os princípios da escola
pública, laica, gratuita e universal
são assumidos pelos republicanos.
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Todo esse processo de renovação
iniciado com o Renascimento, na
transição do feudalismo para o capitalismo, tendo a burguesia como
principal sujeito histórico, atinge o
apogeu com a Revolução Francesa
(1789) e a burguesia torna-se politicamente reacionária e conservadora. Uma vez conquistado o poder
sem ter eliminado as desigualdades
e as diferenças de classes, sem ter
concretizado as velhas promessas e
os antigos ideais de igualdade, solidariedade e fraternidade, jogou-os
para as raias da formalidade.

Em 18 de março de
1871, a Guarda
Nacional apossou-se
da artilharia e
declarou a Comuna
Em 1792, um levante popular
em Paris provocou a derrota da
Monarquia e levou à Proclamação
da República. Dentre as medidas
tomadas pela República destacamse a extinção do tráfico e da escravidão, a distribuição das terras
da nobreza entre os camponeses
e o estabelecimento da instrução
pública, gratuita e laica.
Mas, ao invés de levar a cabo as
próprias decisões, sem condição de
negá-las completamente, pois passaram a ser exigências populares,
a burguesia tratou de criar mecanismos para mistificar o seu papel,
atenuar os conflitos e garantir seu

controle. Teoricamente passou a defendê-las como direito de todos, mas
na prática faz o possível para impedir que se tornem realidade.
Mesmo quando, através da pressão, o povo consegue fazer com que
o governo garanta a educação a um
maior número de pessoas, ela é cercada por inúmeras exigências e regras burocráticas, de tal forma que
a escola não passe de uma agência
disciplinadora, legitimadora e reprodutora das relações sociais.
No dia 18 de março de 1871, o
Comitê Central da Guarda Nacional que havia sido organizado para manter a ordem em Paris apossou-se da artilharia, tomou posição contra a Assembléia Nacional
e declarou a Comuna de Paris. À
situação de exploração e de miséria a que o povo parisiense vinha
sendo forçado a submeter-se desde a muito tempo, denunciava o
caráter ideológico, místico e de
classe das promessas e reformas
burguesas. Isso fez com que os trabalhadores parisienses, num momento excepcional, reagissem, escorraçassem o rei e tomassem a direção de suas vidas em suas mãos.
Como diz a Proclamação do Comitê Central da Guarda Nacional
deste dia, “os proletários da capital, em meio às fraquezas e traições das classes governantes (...)
compreenderam que era seu dever
imperioso e seu direito absoluto
tomar em mãos os seus destinos
e assegurar-lhes o triunfo conquistando o poder”.
Esse acontecimento transcendeu
o tempo e o espaço em que ocorreu
e marcou as lutas dos movimentos
operários em todo o mundo. Pela
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primeira vez a classe trabalhadora
assumia o poder com a proposta de
construir uma nova humanidade.
Ao assumir o poder os comunardos,
imediatamente, procuraram reorganizar o Estado, redirecionando-o
para os interesses populares.
Para concretizar isso a Comuna
tomou as seguintes medidas: suprimiu o serviço militar obrigatório, o
exército permanente e reconheceu
a Guarda Nacional como a única
força armada, à qual todos os cidadãos deveriam pertencer; a burocracia estatal foi combatida; isentou-se
os pagamentos de aluguéis de moradias de outubro de 1870 até abril
de 1871, abonando para futuros pagamentos as importâncias já recolhidas e suspendeu a venda de objetos empenhados nos estabelecimentos de empréstimos; a propriedade
privada foi abolida e as fábricas passaram a ser controladas e autogeridas pelos trabalhadores; a jornada
de trabalho foi reduzida de 14, 15,
16 horas, para 10 horas diárias; decretou-se a separação entre a Igreja
e o Estado e a supressão de todas
as subvenções do Estado para fins
religiosos, declarando propriedade
nacional todos os bens da Igreja. A
religião passou a ser uma questão
de foro íntimo; a guilhotina, símbolo máximo do poder burguês da
época, foi levada à rua pela Guarda
Nacional e queimada em meio a um
entusiasmo popular.
Com relação à educação, a Comuna de Paris, devido à sua curta
duração (72 dias), não teve tempo
de promover e implementar reformas profundas. Contudo, dentro das
suas condições e possibilidades, tratou de fazer a sua parte e promover
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reformas adequadas à nova forma
de organizar e produzir a vida social, com vista à superação da sociedade de classes e a construção
de uma sociedade igualitária, sem
exploração e sem dominação.
Segundo a Circular emitida por
Vaillant, delegado da Comuna de
Paris para a educação, ela deveria
seguir uma orientação no sentido
socialista. Diz a Circular:
"Considerando que é importante
que a Revolução Comunal afirme
seu caráter essencialmente socialista por uma reforma do ensino,
assegurando a todos a verdadeira

A Comuna de Paris
procurou pôr em
prática a educação
laica e gratuita

base da igualdade social, a instrução
integral a que cada um tem direito
e facilitando-lhe a aprendizagem e
o exercício da profissão para a qual
o dirigem seus gastos e aptidões;
Considerando, por outro lado,
que enquanto se espera que um
plano completo de ensino integral
possa ser formulado e executado,
é preciso decretar as reformas imediatas que garantem, num futuro
próximo, essa transformação radical do ensino;
A delegação do ensino convida
as municipalidades distritais a enviar, no mais breve prazo possível,

para o doravante Ministério da Instrução Pública, Rua de GrenelleGermain, 110, as indicações e as
informações sobre os locais e estabelecimentos melhor apropriados à
pronta instrução de escolas profissionais, onde os alunos, ao mesmo
tempo que farão a aprendizagem
de uma profissão, completarão sua
instrução científica e literária.
Além disso, solicita-se às municipalidades distritais que se entendam com a Delegação do Ensino, a
fim de colocar, o mais rapidamente
possível, as escolas profissionais
em atividade."
Paris, 17 de maio de 1871
O membro da Comuna, Delegado
do Ensino: Ed. Vallant.
Em matéria de ensino, apesar
de a orientação das reformas educacionais ser de tipo socialista, a
Comuna não teve tempo de realizálas de acordo com a intenção desejada. A educação deveria oferecer
uma educação integral, voltada para o desenvolvimento do homem
todo; para a formação do homem
completo, para o desenvolvimento
de todas as dimensões humanas, integrando a cultura física com o ensino técnico, que era a reivindicação
da Primeira Internacional.
Além disso, a Comuna procurou
pôr em prática aquilo que a burguesia mistificava na teoria, isto é, procurou promover a educação defendendo a laicidade e obrigatoriedade
do Estado em oferecer de forma
gratuita a todos. Ordenou-se a retirada de todos os símbolos religiosos,
imagens, dogmas, orações e criaram-se creches e escolas elementares para os filhos dos trabalhadores,
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bem como promoveu-se uma verdadeira revolução cultural na vida
cotidiana.
As medidas adotadas pela Comuna de Paris tinham um nítido caráter de classe, voltadas principalmente para o proletário. Engels diz
que o objetivo final dos parisienses
era a supressão de todos os antagonismos de classe entre capitalistas e
operários. Ainda que ao certo não
se sabia como conseguir tal intento.
Ao chegar ao poder, os comunardos perceberam que, se quisessem construir uma nova humanidade, não poderiam continuar governando com a velha máquina do
Estado, um instrumento de opressão e de repressão da classe trabalhadora pela classe detentora dos
meios de produção; perceberam que
era preciso quebrar e destruir todo
o aparato burocrático, bélico e militar da burguesia e revolucionar toda
a estrutura social.
O conjunto das reformas educacionais, econômicas, políticas e
culturais implementadas pela Comuna acenava para uma profunda
mudança social. Isto provocou a ira
da burguesia que, como diz Engels,
sentindo-se ameaçada e acuada, reagiu, fez alianças com Bismarck,
avançou covardemente e mostrou a
que extremo de crueldade e vingança é capaz de chegar sempre que o
proletariado se atreve a defrontarse com ela como uma classe independente, que tem interesses e reivindicações próprias.
Como resultado deixou mais de
30.000 fuzilados durante a guerra
em Paris e mais de 36.000 condenados às penas de morte, execução,
condenação a trabalhos forçados,
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deportação e prisão.
Como diz Marx, “o
fato inédito é que na
mais tremenda guerra dos tempos modernos o exército vencedor e o exército vencido confraternizam
na matança comum
do proletariado. (...)
A dominação de classe já não pode ser
disfarçada sob o uniforme nacional; todos
os governos nacionais
são um só contra o
proletariado”.
Apesar da derrota,
Marx fala com entusiasmo do heroísmo
e dedicação dos communards que lutaram.
Prosper-Olivier Lissagaray também enalGeorge Pilotell
tece os comunardos.
“Que potente vanguarda que, durante mais de dois meses, manteve
na expectativa as forças coligadas
das classes governantes; que imortais
soldados os que, nos mortais postos
avançados, respondiam ao versalhês:
Estamos aqui pela humanidade!”.
Esta foi a primeira vez na história da humanidade que os operários
chegaram ao poder e promoveram
mudanças em favor da maioria da
população, mas não foi a primeira
nem a última vez que a burguesia,
usando os soldados, os próprios trabalhadores, os filhos e irmãos dos
operários, revelou seu caráter autoritário e cruel.
Dentre os fatores que contribuíram para o surgimento da Comuna
de Paris está o desenvolvimento da
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Primeira Internacional e o crescimento dos ideais socialistas. Ela não
resultou de uma estratégia longamente planejada e arquitetada para
assaltar o poder, nem teve um plano profundamente pensado sobre
a forma de administrá-lo. Teve um
tanto de improvisação em função
dos acontecimentos circunstanciais
e das reivindicações face ao bonapartismo precedente. Também não
teve um líder ou um partido único
que congregasse os interesses e forças, nem um programa previamente
detalhado que orientasse a direção
do movimento.
Dela participaram diversos grupos, com interesses e concepções diversas: blanquistas, jacobinos, proudhonianos, republicanos burgueses,
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patriotas exaltados, internacionalistas — uma espécie de governo de
coalizão. Mulheres e homens irmanados, lutando por um objetivo comum — a construção de uma nova
humanidade. Não havia grandes homens. Lissagaray diz que “a força
desta revolução é precisamente o
fato de ter sido feita pelos homens
comuns, e não por alguns cérebros
privilegiados”.
A Comuna de Paris, apesar das
intenções, não chegou a ser uma revolução socialista acabada, nem serve de modelo dogmático para todas
as lutas operárias dos dias atuais,
mas, como diz Engels, como a primeira experiência de ditadura do
proletariado foi um fato sem paralelo na história até então. Por isso,
certamente, já tem seu grande mérito pelo fato de ter acontecido e de
somar-se a outras tantas formas de
lutas subseqüentes, das quais podemos extrair lições para as lutas de
hoje e amanhã.
Marx, como historiador e cronista, percebeu na Comuna os prenúncios do futuro, os indícios de uma
nova época histórica. Ele sempre
esteve atento ajudando a manter
o curso revolucionário dentro dos
princípio do internacionalismo proletário e dando apoio aos perseguidos e exilados.
Ao ser instaurada, a Comuna de
Paris procurou pôr em prática os
ideais educacionais já defendidos no
passado, de uma escola laica, gratuita, obrigatória e universal, voltada para a formação do homem
completo, integrando educação e
trabalho. Nesse momento, ainda estavam muito presentes as influências iluministas e positivistas.
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Entendendo que a educação e a
escola correspondem à sociedade
de cada momento e ao grau de desenvolvimento das forças produtivas
e das relações de produção, não podemos exigir da Comuna de Paris
um tipo de educação isenta das influências da época em que ocorreu
ou analisá-la à luz da experiência
e do acúmulo de conhecimentos e
teorias que se desenvolveram posteriormente. Porém, os ideais de uma
educação laica, gratuita, obrigatória
e universal que a Comuna de Paris
tentou colocar em prática e que,
inclusive, já aparecem antes da Re-

Devemos entender a
Educação como parte
da sociedade e não
como a totalidade

volução Francesa, ainda não foram
concretizados.
No Brasil, além da baixa qualidade da educação, os trabalhadores
sequer chegam à média de quatro
anos de escolaridade e existem mais
de 18 milhões de analfabetos. Para
maquiar esta realidade, por um lado, o governo faz um discurso demagógico de defesa da educação
pública, da universalização do acesso, mas por outro lado promove o
sucateamento das instituições públicas, exige uma sobrecarga de trabalho dos professores sem lhes dar
condições mínimas de trabalho; pre-

cariza a formação através das classes de aceleração, da passagem automática de uma série para outra,
do rebaixamento da qualidade, da
redução dos prazos para qualificação, da substituição do quadro de
docentes via estagiários mestrandos
e doutorandos, da contratação precária de professores via CLT, sem
que possam fazer pesquisa. Pretende elevar os níveis estatísticos da
escolarização via rebaixamento das
exigências e da qualificação. Fala
em universalização, mas impõe um
rígido processo de controle e seleção via privatização e mercantilização do ensino.
Mas será que nesta sociedade podemos esperar outro tipo de educação? Será que a burguesia pode
concretizar a igualdade, a fraternidade e a solidariedade de fato? Será
que ela pode realizar uma educação
pública de qualidade, gratuita, laica
e universal?
Primeiro, é preciso entender a
educação como parte da sociedade
e não como a totalidade e, portanto, não como absoluta. Segundo, se
entendemos, como vimos, que ao
longo da história a cada sociedade
corresponde um tipo de escola e
de educação, não resta espaço para
ilusão. Esse é o tipo de educação
que esta sociedade pode nos oferecer. Ela corresponde à forma como esta sociedade está organizada e
como prepara os indivíduos para viverem nela mesma. Só com outro tipo de sociedade teremos outra educação. A Comuna de Paris apontou
para outro tipo de relação social e
para outro tipo de educação e mostrou que não é possível realizar isso
nesta sociedade, que é necessário
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destruí-la e construir uma sociedade
sem classes se quisermos ver estes
ideais colocados em prática.
Mas, se a Comuna de Paris foi
destruída, se os princípios educacionais propostos por ela não foram
concretizados, que lições nos restam? Marx diz que uma filosofia não
é superada até que a realidade que a
suscitou também seja superada: “Os
princípios da Comuna são eternos e
não podem ser destruídos; eles não
deixarão de se impor cada vez mais
até que a classe operária se liberte”.
Outro grande mérito da Comuna
foi ter desmascarado a burguesia e
desmistificado suas promessas, bem
como revelado seus limites, pois não
pode cumpri-las enquanto classe dominante. Além do massacre de

1871, uma infinidade
de trabalhadores continuam sendo explorados
e mortos todos os dias.
Isto demonstra que os
ideais de igualdade, solidariedade, fraternidade e justiça social; que a
educação pública, gratuita, universal, voltada para a formação do
homem completo, para
a formação integral do
homem, para além da
demagogia burguesa,
só serão atingidos numa sociedade sem classes, sem fragmentação.
Só nela é possível recuperar a noção de uma
educação da vida, pela
vida e para a vida.
Para enfrentar os desafios que se apresentam à classe trabalhadora, se não quisermos continuar cometendo sucessivos equívocos, precisamos olhar para trás, recuperar as
lições da história. Como na Comuna
de Paris, é necessário superar a competição que se estabelece entre as
pessoas, os grupos, as tendências e
os partidos que lutam pela transformação, cada um pensando que é absoluto, com respostas para todos os
problemas e capaz de superar todos
os desafios, sem no entanto ser capaz
de se unir em torno do essencial — a
superação das relações de produção
fundadas na propriedade privada, a
superação do Estado e das classes
sociais.
Ao invés de querer reformar o
Estado, melhorá-lo, torná-lo transparente, ético, eficiente e democrá-
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tico, é preciso destrui-lo como trataram de fazer os comunardos no
curto espaço de tempo em que estiveram no poder. Estas condições
são necessárias para tornar a educação pública acessível a todos, gratuita, voltada para o bem estar do
conjunto da população e para superar sua fragmentação; são condições
necessárias para construir uma nova
humanidade, onde o homem seja
respeitado como homem.
Portanto, trata-se de lutar pela
educação, mas tomá-la como se fosse separada da sociedade, sem absolutizá-la. Em se tratando de realizar
uma educação de tipo diferente, é
preciso lutar concomitantemente
por uma sociedade de um novo tipo,
sem classes, sem lutas de classes.
Quem acredita na educação luta ao
mesmo tempo pela transformação
da sociedade. A Comuna de Paris
foi destruída, mas os ideais que a
fizeram surgir não desapareceram.
Porque aquela foi massacrada, muitas outras deverão surgir para cumprir seu papel. Seus princípios “não
deixarão de se impor cada vez mais
até que a classe operária se liberte”.
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RIMBAUD

E A
COMUNA DE PARIS
O TEMPO DE “O BARCO BÊBADO”
Marcos Silva
de

Escrito em
1871 e
apresentado a
Paul Verlaine em
novembro desse
ano, seis meses
após o
esmagamento da
Comuna, o poema
de Arthur Rimbaud
“O Barco
Bêbado”
apresenta
uma
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História, com seu
personagem que nasce,
aprende, enfrenta
adversidades, sente
prazeres, interpreta o
mundo, nele interfere
e finda morrendo,
como os homens e as
mulheres
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Um dos mais conhecidos poemas de Arthur Rimbaud é

O Barco Bêbado
Quando eu já descia Rios impassíveis,
Não mais me senti preso a guias e galés:
Pels-vermelha a gritar os encrivaram, críveis,
Todos crus alvos nus nos totens de pincéis.
Em nada me importava quem eu carregara
Com o trigo flamengo ou o algodão inglês.
Como toda a zoada com os guias finara,
Rios me liberaram escolher fluxo e vez.
Nos clamores, ímãs e furor das marés,
Eu, inverno, mais surdo que mentes infantes,
Eu corri! E as Penínsulas, soltos os pés,
Nunca se descarnaram em caos mais triunfantes.
Tempestade bendisse minhas albas marinhas.
Bem mais leve que rolha eu dancei nos torós
Que se diz tornear norte das vitiminhas,
Dez noites, sem buscar o olhar dos faróis!
Mais doce que maçãs em boca de criança,
Água verde invadiu-me a carcaça de lei
E de vômito e vinhos azuis, gosma mansa
Me lavou, desprovido de leme e arpão, sei.
Desde então, é que eu mergulhei no Poema
Do Mar, infusão de astros, um lácteo mar,
Devorando os verde-anis; onde, clara gema,
Arrebatado, um corpo afunda a ensimesmar;
Onde, adensando azuis num só golpe, delírios
E ritmos lentos, rutilamento a se por,
Mais fortes que o álcool ou a lira que mire-os,
Fermentam os rubores amargos do amor!
Sei desses céus rasgando clarões e das trombas,
Das ressacas, correntes: do entardecer,
Da exaltada Alba, qual turba de pombas,
E já vi o que o homem pensou tido ver!
19
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Vi o cadente sol, bolor de horror místico,
Com luz roxa de raio em feixes antigos,
Como atores de velho drama artístico
Ondas levando longe o tremor de postigos!
Sonhei com verde noite e deslumbrantes neves,
A beijar lentamente os olhos do mar,
Com a corrente de espantosas seivas leves,
Amarela alba azul de fósforo a cantar!
Assisti, mês a mês, como vaca em histerias,
À potência do mar recifes violentar,
Sem supor que os pés luminares de Marias
Focinhos de Oceanos pudessem assentar!
Tropecei, vós sabeis, em Flóridas incríveis
Mescla flor e olhos de pantera em pelo
De homens! Arcos-íris, rédeas invencíveis
No horizonte mar de rebanho amarelo!
Eu vi fermentarem nassas, mangues enormes
Onde apodrece em juncos todo um Leviatão!
Umas síncopes d’água em ares uniformes,
E lonjura em cataratas de furacão!
Gelos, sóis prata, ondas nácar, céus em brasa!
E profundos naufrágios em golfos de breu
Onde grandes serpentes que percevejo arrasa
Caem, de torto lenho, em negror que fedeu!
Eu queria expor às crianças o ouro
De onda azul, áureos peixes, peixes que cantam.
- No embalo do buquê de espumas em coro,
Inefáveis ventos meu corpo levantam.
Às vezes, mártir tonto dos pólos e zonas,
Soluço do mar me fazia fedelho,
Jogava-me flores carvão e amarelonas
E eu me mantinha fêmea de joelhos...
Pré-ilha, rebocando lamentos, ruídos
E fezes de gralhas com olhos cor de dentes.
E eu já vagueava, e em meus fios puídos
Afogados vinham, marcha a ré, dormentes!
20
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Pois eu, barco entre pêlos, perdido nas ansas,
Que o furacão lançou num ar sem ave ou vôo,
De quem os Monitores, veleiros das Hansas
Não pescariam o casco que a água embriagou;
Livre, entre fumos, sob brumas violetas,
Eu que rasgava céu rubro de murado
Que contém, raro glacê dos bons poetas,
Uns líquenes de sol e muco azulado,
Que corri, manchado por luar elétrico,
Prancha louca, entre alas de hipocampos breu,
Quando os julhos faziam lascar-se tétrico
Em ardentes funis o ultramar do céu;
Eu que tremia, ouvindo a cinqüenta léguas
O cio de Behemots e Maelstroms eretos,
Fiandeiro eterno de azuladas tréguas,
Evoco da Europa os velhos parapetos!
Eu vi arquipélagos astrais! e vi ilhas
Cujos céus delirantes se abrem ao que for:
- Esse é o negror sem fim onde dormes, te empilhas,
Milhão de aves de ouro, ó futuro Vigor? Ah, sim, muito chorei! Pungentes são Albores.
Toda lua é atroz e todo sol é sal:
O acre amor me inflou de álcool e torpores.
Que esta quilha exploda! Seja mar afinal!
Se eu desejo água de Europa, é sarjeta
Negra e fria onde, ocaso em bálsamo de ensaio,
Um menino agachado, em só tristeza, meta
Um barco que trema qual borboleta em maio.
Não posso mais, no langor de vocês, marolas,
Me juntar a esses barcos que carregam algodões,
Nem traspassar poder, flâmulas, bandeirolas,
Nem vagar sob o olhar horrível dos pontões.
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voz narrativa (ou o eu
visível) do poema é do
próprio barco, apresentando sua trajetória
completa, do ato de se
soltar de “guias e galés” à declaração final de impotência
diante de outros barcos que “carregam algodões”, como ele o fizera no
começo do percurso (“Em nada me
importava quem eu carregara/Com
o trigo flamengo ou o algodão inglês”), equiparando coisas a pessoas,
evocando a mercadoria como valor
universal e negando-se a ser reduzido a uma função utilitária.
Entre esses momentos inicial e
final, o barco fala sobre o que sente e
vê, e descreve suas relações com diferentes águas (rios, mar, mangues,
sarjeta) — seu mundo e alimento,
embriagadora bebida, um tecido de
vida e morte. Ele vai contando essa
finita existência, a partir da saída
do útero (libertar-se dos umbilicais
“guias e galés”), enquanto também
apresenta outras vidas e mortes ao
seu redor, culminando com a visão
daqueles pares, que nascem à sombra do “olhar horrível dos pontões”
— referência a barcos-prisões da
segunda metade do século XIX,
conforme comentários de Suzanne
Bernard, numa edição francesa das
Obras de Arthur Rimbaud, pela Garnier Frères, e de Antoine Adam, noutra edição francesa das Obras Completas de Arthur Rimbaud, pela Gallimard — e metáfora da repetição,
pontuada por diferenças e lutas.
Através do barco, Rimbaud retoma, de maneira nada heróica, alguns
temas literários clássicos, como as
trajetórias de Ulisses, na Odisséia,
e Noé, na Bíblia, textos que E. Auer-
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bach, no livro Mimesis – A Representação da Realidade na Literatura Ocidental, situou nas origens das concepções ocidentais de representação.
O poeta mistura esses referenciais
prestigiosos, um pouco degradados,
com evocações de suas leituras juvenis (almanaques ou livros de aventuras de James Fenimore Cooper e
Jules Verne, escritos de Victor Hugo
e Edgar Allan Poe, dentre outros,
como apontam Augusto Meyer, no
ensaio “Le Bateau Ivre”: Análise e
Interpretação, e Bernard e Adam, nas
obras indicadas), casos dos índios
e das exóticas fauna e paisagem de
fantasia — penínsulas que se descar-

Em seu campo específico
de pensamento, o poema
aborda a História: barco
é “borboleta em maio”
nam, “Flóridas incríveis”, “peixes
que cantam” e “ar sem ave ou vôo”
—, situando esses materiais numa
problemática textual própria. Além
disso, ele prescinde do herói condutor do barco: a própria nave se assume como personagem e narrador.
Fala de um mar coalhado de “vitiminhas”, onde “um corpo afunda”
e “Afogados vinham”, índices da
onipresente vida se escoando. A natureza aparece dotada de grandiosidade (“furor das marés”), força
(“potência do mar” e “focinhos de
Oceanos”) e múltipla materialidade
(“lácteo-mar”, “bolor [do] cadente
sol”, “Mescla flor e olhos de pante-

ra em pelo/De homens!”, “céu rubro de murado”). O barco-narrador
sofre seus efeitos, mas também faz
opções diante desse poder, como se
observa no dançar “nos torós/ [...]
sem buscar o olhar dos faróis”.
Esse barco figura enfrentando poderes, dotado de outros poderes (dentre os quais, os de ver e dizer), inclusive porque, bêbado, alegremente “desprovido de leme e arpão”, lavado, pela
“água verde”, desses e de outros vestígios humanos banais. Ele observa
e experimenta sentimentos, como os
gritos dos peles-vermelhas, a zoada
dos guias, a surdez das “mentes infantes”, os “rubores amargos do amor”.
O mar recebe de sua voz atributos
de homem (olhos que são beijados,
potência fálica a violentar recifes, soluço), e o próprio barco se identifica
na condição humana, tanto enunciando sentimentos, como se definindo
em relação à surdez de “mentes infantes” (certa dimensão de liberdade
da poesia diante do mundo adulto,
que domina), ao paladar da “boca de
criança”, àquilo “que o homem pensou tido ver”, ao ser feito fedelho e
fêmea de joelhos. O ato de ler transfere a condição narradora para o leitor, que também mergulha “no Poema do Mar”, como barco, desdobrando este, portanto, em mais momentos
e situações humanas.
O mesmo sujeito-objeto barco se
define em relação ao fazer da Poesia e do mundo, ao indicar o mergulho no “Poema do Mar” — espécie
de entrada plena na vida — e, quase
no final do percurso, ao evocar “Um
menino agachado, em só tristeza
[...]”, que mete na “sarjeta/negra e
fria [...] /Um barco que trema qual
borboleta em maio”.
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Se esses últimos versos lembram
metaforicamente o fazer do poeta
no próprio texto, é preciso salientar
como o escritor aparece próximo do
barco, na condição de menino, com
sua trêmula embarcação de brinquedo, dividindo com esta a fragilidade e a força para enfrentar a
Europa, suposto centro da civilização, portadora de tradição (“velhos
parapeitos”, barreiras e passagens)
e fornecedora de sarjeta.
Outra face metafórica desse trecho remete à figura de um Deus que
lança os barcos no mar, à sua imagem e semelhança, abandonando-os
à própria sorte, ao “olhar horrível dos
pontões” — barcos que aprisionam,
semelhantes que dominam, usados
contra os derrotados da Comuna de
Paris, para detenção e deportação.
“O Barco Bêbado”, escrito em
1871 e apresentado a Paul Verlaine
em novembro desse ano, seis meses
após o esmagamento da Comuna,
apresenta uma História, com seu personagem que nasce, aprende, enfrenta adversidades, sente prazeres (particularmente, a estesia de cores e outras matérias: “verde-anis”, ”Poema/
Do Mar, infusão de astros”, ”verde
noite e deslumbrantes neves”, “Amarela alba azul”, “flores carvão e amarelonas”), interpreta o mundo, nele
interfere e finda morrendo, como os
homens e as mulheres!
É uma História em que Deus parece próximo do poeta e do barco,
no que diz respeito a fragilidade e
impotência — os “pés luminares de
Marias”, referência, de acordo com
Bernard e Adam, a imagens da Mãe
de Cristo que eram conduzidas na
proa de barcos franceses, junto com
lanternas, não impediam a “potência
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do mar”. Ao mesmo tempo, o barco
figura como frágil borboleta, na primavera (maio, mês dessa estação e
do fim da Comuna de Paris), de breve vida. Em seu campo específico
de pensamento, portanto, o poema
aborda a História, desafiando alguns
dizeres clássicos sobre significados
desta em relação à Poesia.
Platão, no livro A República, caracterizou o fazer da Poesia como
lugar dos “imitadores do simulacro
da virtude”, de uma “arte (...) muito
afastada da verdade”. Tal idéia justificava tanto certa admiração pelos
poetas, portadores da peste da bele-

Embora contemporâneo
de Marx, Nietzsche
e Freud, Rimbaud nunca
deve ter lido nada
desses autores
za, como a necessidade de excluí-los
do convívio com outros cidadãos,
frente à ameaça à ordem que podiam representar, com a falsa formação que ofereciam: “a razão nos
obrigou a assim proceder”.
Já Aristóteles, no texto Poética,
afirmou, contra aquele paradoxo da
boa Filosofia nascente, que os produtores de Poesia detinham a capacidade de tornar visível o campo dos
possíveis, atingindo o universal. Ele
introduziu, assim, a oposição entre
realidade e ficção, que se tornaria
clássica no pensamento ocidental:
falar do que aconteceu seria coisa
de Historiador, preso ao particular.

Em Rimbaud — como em Giambatista Vico, Friedrich Nietzsche,
Walter Benjamin e Fernando Pessoa,
dentre outros — a contradição entre
Poesia e História (ou entre possibilidade e fato) se revela um nada.
Vico, em Princípios de uma Ciência Nova, situa o nascimento do pensar no fazer poético. Em Friedrich
Nietzsche, como pode ser exemplificado em inúmeros fragmentos da
edição brasileira Obra incompleta, e
Walter Benjamin, caso do ensaio “Sobre o conceito de História”, incluído
no volume Magia e Técnica, Arte e
Política, dentre tantos outros textos,
a escrita filosófica, de ressonância
poética, é inseparável de conceitos e
análises. Fernando Pessoa, através do
heterônimo Álvaro de Campos, no
poema “Pecado Original”, caracteriza
o possível como “verdadeira História
da humanidade”.
Contemporâneo da Comuna de
Paris, sobre a qual escreveu diretamente poemas — “Canto de Guerra
Parisiense”, “As Mãos de Jeanne-Marie” e “A Orgia Parisiense ou Paris se
Repovoa” (para Adam, o último trata
da elite parisiense retornando após a
trégua com a Prússia) —, Rimbaud,
em “O Barco Bêbado”, expressa seu
ódio à burguesia, sem sequer mencionar, de forma explícita, esse grupo.
Ele consegue tal proeza através
de um trabalho que desfaz o chão
burguês de valores seguros — o progresso de sabor positivista (“Esse é
o negror sem fim onde dormes, te
empilhas,/Milhão de aves de ouro, ó
futuro Vigor?”), um Deus todo poderoso e tolerante, manifestando a
importância ideológica do Catolicismo nas sociedades européias após a
Restauração (“Tempestade bendisse
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minhas Albas marinhas”), a preservação de lugares hierárquicos muito
bem definidos, negadores do espectro
de revolução (“grandes serpentes que
percevejo arrasa”) — e mesmo de
modos de enunciação. A evocação
de lutas e o espectro final de velhice
e morte tratam de apagar qualquer
vestígio daquela segurança, restando
o poema como desafiador monumento diante de efêmeros poderes.
Esse pensamento se deu num
mundo em que a História, ali submetida a duras críticas, era considerada como existente. Vivendo no
mesmo tempo em que Karl Marx,
Friedrich Engels e Nietzsche escreviam e Sigmund Freud se preparava
para seu trabalho de interpretação
da psique humana, Rimbaud nunca
deve ter lido nada desses grandes
autores, nem deve ter sido lido por
eles: o poeta morreu em 1891 e
Freud começou a publicar, na Áustria, em 1886; até a morte de Rimbaud, as edições de Marx/Engels e
Nietzsche ainda tinham divulgação
restrita, o que também ocorria com
o escritor francês; as referências de
Marx e Engels à Literatura incidiram mais sobre clássicos (gregos antigos, Shakespeare, Cervantes, Goethe) e, no século XIX, os romancistas que tematizavam aspectos do
capitalismo, como Dickens e Balzac, o que pode ser observado nos
fragmentos sobre esse campo temático, publicados no volume Sobre
Literatura e Arte; na biografia que
Daniel Halévy dedicou a Nietzsche,
surgem como leituras francesas prediletas do filósofo Pascal, Montaigne, Stendhal e, dentre seus contemporâneos, numa escala menor, Maupassant, os Goncourt e Baudelaire.
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Rimbaud também contribuía para desfazer ilusões sobre aquele
mundo, enfrentando alguns de seus
mais poderosos argumentos. Fazia
isso a partir da História, denunciando-lhe a mediocridade e a falta de
verdadeiras alternativas (o entusiasmo pela Comuna foi uma exceção),
identificando-se como olhar crítico
e inimigo daquele mundo. Como
clássico de ruptura, ele se referia
a uma História que, um dia, foi inventada na condição de conceito e
passou a figurar enquanto marca

Hegel evocou
experiências de
historicidade entre
chineses, hindus,
egípcios, persas
e outros povos
distintiva da experiência humana —
no poema, uma triste marca.
Hannah Arendt, no livro Entre o
Passado e o Futuro, identificou tal
invenção entre os gregos antigos,
associada ao trabalho poético, mesmo antes de filósofos e historiadores
a abordarem. Evocando Homero,
Arendt realçou o peso atribuído pelos gregos à História como espaço
da ação excepcional, que distinguia
alguns seres humanos da mera condição natural, diferenciando-os das
folhas caídas, das pedras roladas ou
de um sopro de vento porque seus
feitos seriam merecedores da rememoração. Se Heródoto dirigiu seu
olhar para gregos e outros povos do

Mediterrâneo — donde alguns pesquisadores da Nova História francesa, como o François Hartog de O
Espelho de Heródoto, identificaremno como uma espécie de proto-etnógrafo —, Tucídides reforçou seu caráter de auto-reflexão grega, submetida a critérios de verdade e prova.
Os gregos inventaram uma consciência da História, mas isso não significa que inexistia experiência de
História antes dessa invenção. Mesmo Georg Hegel, nas Lições sobre a
Filosofia da História, tão respeitoso
em relação às tradições helênicas e
excludente no que diz respeito ao
que pertenceria ou não à História
como explicitação da razão, evocou
experiências de historicidade entre
chineses, hindus, egípcios, povos da
Mesopotâmia e persas, num trajeto
metafórico paralelo ao do sol, que
nasce no oriente e se dirige para o
ocidente. Para ele, nem tudo que os
homens fizeram era História: uma
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Le Bateau Ivre

lista ampliada de povos históricos só
poderia ser feita se contestadas suas
exclusões de África e América précolombiana, por exemplo.
O sentido da História, segundo
Jacques Le Goff, no verbete “História”, da Enciclopédia Einaudi, foi
anunciado, ao menos, em três perspectivas: movimentos cíclicos, o fim
da História como perfeição deste
mundo (a tradição marxista) e o fim
da História fora dela (a escrita de
Agostinho sobre a cidade de Deus).
Hegel, pouco receptivo aos “historiadores de ofício”, como o declara nas Lições sobre a Filosofia
da História, falou filosoficamente
também num reconhecimento recíproco entre os homens, expresso
no mito do combate original, que
resultara na definição dos papéis
de senhor (quem ousou colocar a
vida em risco e venceu) e escravo
(aquele que, derrotado, procurou
preservar a vida, submetendo-se ao

Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentais plus tiré par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises !
échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés de punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !

J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands et de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instant.

Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d’ombres aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux...

La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des falots !

Presque île, balottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d’oiseaux clabotteurs aux yeux blonds.
Et je voguais lorqu’à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir à reculons !

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N’auraient pas repéché la carcasse ivre d’eau ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l’amour !

Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d’azur ;

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants : Je sais le soir,
L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes,
Et j’ai vu quelques fois ce que l’homme a cru voir !

Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient couler à coups de trique
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l’Europe aux anciens parapets !

J’ai révé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !

J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :
- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t’exiles,
Million d’oiseaux d’or, ô future vigueur ? -

J’ai suivi, des mois pleins, pareilles aux vacheries
Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.
O que ma quille éclate ! O que j’aille à la mer !

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux des panthères à peaux
D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulement d’eau au milieu des bonacees,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leurs sillages aux porteurs de cotons,
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.
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vencedor), tema presente na Fenomenologia do Espírito.
Rimbaud, no espaço poético, referiu-se ao convívio diuturno do barco-homem com “vitiminhas”, “um
corpo (que) afunda” e “Afogados”,
faces da própria condição daquela
nave, a certa indiferença em relação
aos seres-mercadorias que transportara e à perda final na disputa com
outros barcos (a impotência para “Se
juntar a esses barcos (...), / e (..) traspassar poder (...)”), também identificável à recusa da exclusiva identidade utilitária e de um rotineiro itinerário, na interpretação de Bernard. A
deriva poética desaguou num mundo
de alternância entre coisas e pessoas,
perigosamente próximo da indiferenciação ou mesmo da preponderância das primeiras, sem perder a
vontade de diferença, culminando
com o espectro da morte.
A História que se apresenta nesse poema configura um ciclo de vida
e morte, onde o barco é feito (“Rios
me liberaram”) mas também se faz
(“escolher fluxo e vez”). Essa dupla
condição — ser feito e se fazer —
pode ser posta em paralelo com uma
reflexão inicial de Marx, no texto “O
Dezoito Brumário”: “Os homens
fazem sua própria história, mas não
a fazem como querem; não a fazem
sob circunstâncias de sua escolha e
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”.
Se Marx apenas afirmasse a História como livre fazer, seu pensamento
estaria no pleno reino do voluntarismo, associado a certa reatualização
do cogito cartesiano, numa espécie de
“Faço História, logo existo” (paralelo
ao “Penso, logo existo”, do Discurso
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do Método). Ele adverte, todavia, para o grande peso, naquele fazer, das
circunstâncias encontradas, legado
de um passado, “tradição de todas as
gerações mortas (que) oprime como
um pesadelo o cérebro dos vivos”.
A grande leitura benjaminiana
desse tema de Marx, à luz da Poesia,
no texto antes indicado, citando ou
glosando os poetas Stephen George,
Bertolt Brecht e Charles Baudelaire,
transfigurou tais imagens na figura
do Anjo da História, apavorado diante das ruínas e dos mortos que o passado oferece como espetáculo.
Tanto em Marx como em Benjamin, a História jamais se reduz ao

Em vários poemas,
Rimbaud desafiou
os poderes que
derrotaram a
Comuna de Paris
passado, remetendo, pelo contrário,
para as relações presente/passado e
sua superação. “O Dezoito Brumário” é claro exemplo dessas articulações, interferindo no presente da
ditadura imperial de Luís Bonaparte e do poder burguês que ela representou. Em sentido paralelo, muitas
décadas depois, “Sobre o Conceito
de História”, de Benjamin, faria um
balanço de derrotas operárias (a ascendência social-democrata sobre
seus movimentos, o mito historicista
do puro passado, a ascensão nazifascista), visando a ultrapassá-las.
Para Marx e Engels, falar em História é pensar na produção da vida

material pelos homens, marcada pela desigualdade social, a partir da
propriedade dos meios de produção,
que garante o domínio sobre os despossuídos, e de outras faces da luta
de classes. Essa reflexão significa,
portanto, um permanente balanço
sobre relações de poder, intermediadas pela coerção física e pelo convencimento ideológico. A superação
de tal quadro parte de potencialidades materiais da produção, identificadas na sociedade capitalista, e da
capacidade de luta dos setores sociais ali explorados, como se observa
em muitos exemplos de História, coletânea de textos de ambos, organizada por Florestan Fernandes.
Contemporâneo de Marx/Engels
e tão diferente deles em tantos aspectos, Nietzsche criticou a democracia
moderna como vitória de uma moral
da acomodação, tributária do Cristianismo, essa religião de escravos. Suas
análises sobre a materialidade dos
poderes opuseram à piedade cristã
diante dos pobres uma visão das relações sociais como enfrentamento
de forças. Na Genealogia da Moral,
ursos adoram comer tenros carneiros,
donde o bem significar, para os primeiros (fortes), o exercício de seu
poder, apreendido como mal pelos
outros (fracos) — daí, a moral do ressentimento destes.
A única possibilidade de os carneiros mudarem aquele quadro seria, livres de pastores (como no poema “Bois Dormindo”, de Zila Mamede, inspirado no conto “Conversa
de Bois”, de João Guimarães Rosa:
“e ausentes de limites e porteiras/
arquitetassem sonhos [sem currais]”), tornarem-se mais fortes que
os ursos! — mas não era essa a prio-
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ridade para o filósofo alemão.
A incapacidade da Mãe de Cristo
para deter a “potência do mar” demonstra a distância entre a escrita de
Rimbaud e a referida religião de escravos: o “Poema do Mar” se revela
superior ao sagrado cristão, porque
mais forte; o mundo de “O Barco
Bêbado” é composto por relações
entre forças materiais, marcadas por
arranjos que, todavia, podem surpreender, como o percevejo que arrasa “grandes serpentes”. A visão
dos mortos não suscita piedade no
barco, inclusive porque assume certo
caráter antecipador em relação ao
desfecho de seu percurso, desprovido de auto-condescendência.
Marx e Engels caracterizaram a
História pela luta de classes. O fim
dessa luta, com o sucesso revolucionário, significaria criar uma outra situação, que os dois rigorosos críticos
dos utopistas — no Manifesto Comunista, de ambos, e em Do Socialismo
Utópico ao Socialismo Científico, de
Engels — trataram de não antecipar
em maiores detalhes. Pode-se aventar, entretanto, que, na perspectiva
dos dois, a História como luta de classes se encerraria numa transformação
radical das relações entre os homens.
Nietzsche evoca a morte de Deus
como acontecimento complexo e
mesmo traumático: “Nós o matamos – vocês e eu. (...) Como conseguimos beber inteiramente o mar?
(...) Não deveríamos nós mesmos
nos tornar deuses, para ao menos
parecer dignos dele?” (“A Morte
de Deus”, § 125 de A Gaia Ciência,
editado como apêndice na edição
brasileira de Genealogia da Moral).
Sem retomar a tradição cristã, que
tanto criticou, Nietzsche contribui
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para uma reflexão sobre a intensa
presença de seus valores num mundo que anunciou instituições políticas leigas e passou a reivindicar a
dimensão humana de seus fazeres.
Aludir a Marx/Engels e Nietzsche
num comentário sobre Rimbaud, a
História e a Comuna de Paris não
significa equiparar seus projetos, tão
diferenciados, nem procurar “influências”, pouquíssimo prováveis. Trata-se de um convite a pensar sobre
construções críticas da História, a
partir de propostas políticas e textuais díspares, que possuem em comum a dureza com o mundo existente e a vontade de vê-lo explodir.
Rimbaud e seu barco desafiaram
poderes. O poeta também o fez, e
intensamente, nas provocações aos
que derrotaram a Comuna de Paris,
nos poemas “Canto de Guerra Parisiense”, “As Mãos de Jeanne-Marie” e “A Orgia Parisiense ou Paris
se Repovoa”, cantando a altivez dos
vencidos, muito mais que vencidos.
A Comuna de Paris, mesmo na
condição de barco que trema qual
borboleta em maio, foi um ensaio
daquela explosão, em sua vida curta
mas cheia de belezas próprias, longe da perfeição deste mundo e esboçando a superação de graves imperfeições nele existentes. Rimbaud
reconfigurou essa ousadia da Comuna no seu mundo de palavras e
outras ações tão radicais, falando de
poesia — quer dizer, de tudo.
Nota do Autor. Este texto é parte
de comunicação apresentada
na mesa-redonda “Os Intelectuais e a Comuna de Paris”, durante o Seminário “130
Anos da Comuna de Paris”
(FFLCH/USP, 22 a 25.5.2001).
A tradução do poema é de mi-

nha autoria. Dedico-o a Luís
Carlos Guimarães, poeta e tradutor de Rimbaud, que morreu em Natal, RN, no dia
21.5.2001.
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FELIZ ANO VELHO
Bia Barbosa
Jornalista
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Novo Reitor toma posse, declara vitoriosa
a gestão anterior e sinaliza perspectivas
de mais quatro anos de conservadorismo na USP.
O colégio eleitoral restrito e o governador
fixaram-se no nome do professor Adolpho Melfi. A
escolha paritária, exercício democrático registrado na
imagem acima, foi ignorada pelo sistema
28
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o dia 23 de novembro, o novo Reitor tomou posse e deu início aos trabalhos da
gestão que, como afirmou, deve manter alguns programas da administração
Marcovitch, a qual considera vitoriosa. O ex-vice-reitor, agora autoridade máxima da USP, teve o nome
confirmado pelo governador Geraldo Alckmin três dias depois da
votação final no colégio eleitoral,
que o colocou na cabeça da lista
tríplice.
O professor da Escola Superior
de Agronomia Luis de Queirós dividiu os louros com os professores Erney Plessman de Camargo, do Instituto de Ciências Biomédicas, e Antonio Marcos Massola, diretor da
Escola Politécnica, que apareceram
respectivamente em segundo e terceiro lugares na lista resultante do
segundo turno de votação.
Foram necessários três escrutínios para que a relação se estabelecesse. Nas duas primeiras votações
o professor Melfi não conseguiu a
maioria simples necessária. Na terceira, recebeu 145 votos. O professor Plessman obteve 107 votos, e
o professor Massola, 85. O resultado não surpreendeu: afinal, o vicereitor já aparecia como favorito no
resultado da votação do primeiro
turno. Mas a composição da lista
diferiu. A pró-reitora de Graduação, professora Ada Pellegrini, que
havia sido a segunda mais votada
no primeiro turno, atrás do professor Melfi apenas 24 votos, ficou de
fora e amargou um quinto lugar no
segundo turno.
Enquanto a votação seguia em
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clima de festa para 245 eleitores
dentro da Reitoria, do lado de fora
150 estudantes se manifestavam
contra o formato das eleições e pediam por diretas para Reitor. Em
assembléia, eles haviam decidido
que os representantes discentes nos
conselhos não participariam do
processo, por considerá-lo anti-democrático. “Tínhamos duas opções:
entrar e votar nulo e não votar”,
explica Rodrigo Suñer, estudante
de Ciências Sociais e um dos coordenadores do Diretório Central

O sistema eleitoral da
USP pode ser definido
nos bastidores e de
forma alguma coloca
em risco a oligarquia
da universidade
dos Estudantes. “Optamos por deixar claro que nosso descontentamento era com o processo, e não
com os candidatos”.
Eleições diretas do Reitor são
uma antiga bandeira da comunidade acadêmica, renovada pelo VI
Congresso de Estudantes (2000) e
pelo IV Congresso da USP (2001).
O objetivo é garantir que todas as
vozes da USP sejam ouvidas num
processo cuja decisão é de interesse direto de todos. O professor Jacques Marcovitch, então reitor, pronunciou-se contrariamente às eleições diretas, mostrando uma pesquisa que fez com 28 universidades

de países do Primeiro Mundo. Em
sua maioria, elas não adotam um
modelo de eleição para Reitor por
via do voto direto e paritário. Mas
Francisco Miraglia, professor titular do IME que fez pós-graduação
na Universidade de Oxford, na Inglaterra, conta que até hoje participa das votações da escola, enviando seu voto pelo correio.
As vozes da USP têm sido sufocadas desde a elaboração do novo
Estatuto da USP, em 1988. Depois
de sua aprovação, as consultas à
comunidade por ocasião das sucessões na Reitoria não mais aconteceram. Até outubro de 2001. Na
semana anterior ao primeiro turno oficial, Adusp, Sintusp, APG e
DCE promoveram a Escolha Paritária do Reitor, marcando a volta
da participação efetiva de professores, alunos e funcionários nas
eleições.
Votaram 6.399 membros da comunidade da USP — e o professor Jair Borin, chefe do Departamento de Jornalismo da Escola
de Comunicações e Artes e membro do Conselho Editorial da Revista Adusp, venceu com 3.334
votos, seguido pelos professores
Massola e Ada Pellegrini. O professor Borin obteve 44,15% dos
votos válidos. O objetivo da Escolha Paritária do Reitor, além
de lutar pela democracia na universidade com a eleição de um
representante de toda a comunidade, foi despertar a consciência
da importância da interação política no meio acadêmico, que vem
sendo desestimulada pela atual
estrutura de poder da USP.
Uma estrutura que sequer con-
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sidera o resultado da Escolha Paritária. No resultado final do processo institucional de escolha do
Reitor, o professor Borin ficou em
sétimo lugar e a história se repetiu
mais uma vez. Em 1981, o professor Dalmo Dallari obteve 18
mil votos paritários, mas não constou na lista tríplice que chegou
às mãos do governador. Em 1985,
a votação paritária apontou Guilherme Rodrigues, Dalmo Dallari
e José Goldemberg. Na lista enviada para o governador Montoro,
produto do colégio eleitoral, apareceu apenas o último.
Tamanha divergência em relação aos anseios da comunidade só
é possível num sistema de eleição
como o da USP, que pode ser definido previamente nos bastidores
e que de forma alguma coloca em
risco a oligarquia da universidade.
A maioria dos candidatos que participaram da recente sucessão do
Reitor não era de marinheiros de
primeira viagem. Esta era a terceira candidatura do professor Plessman, e a segunda, por exemplo,
dos professores Melfi, Massola e
Gil da Costa Marques.
No processo eleitoral institucional da USP, 98% dos interessados são excluídos da votação.
Este colégio é formado de 86,6%
de professores, 8% de estudantes
e 5,4% de servidores, num total de
cerca de 1.400 pessoas que compõem as congregações e os conselhos centrais. No segundo turno, o
eleitorado é ainda mais reduzido
e chega a 0,4% da comunidade, na
proporção de 85% de professores,
14% de alunos e 1% de servidores.
Ali, só votam os integrantes do
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CO e dos quatro conselhos cen- e pode mudar completamente o retrais: 280 pessoas.
sultado do primeiro turno. Na seMesmo dentro da categoria dos gunda etapa do processo, o vicedocentes, a maioria quase que abso- reitor contou com apoio do pró-reiluta dos eleitores é constituída por tor de Pesquisa, professor Hernan
professores titulaChaimovich, tamres, prova de que
bém candidato, e
Na
Unesp
e
Unicamp,
o processo instio professor Mastucional de eleisola, com o apoio
todos
os
professores,
ção do Reitor da
do professor PlesUSP está distante
sman. Mas todos
estudantes
e
de ser um exercíafirmaram
que
cio de democranão houve troca
funcionários têm direito
cia. “Esse tipo de
de favores e carcolégio dá muita
gos futuros durana votar na eleição
margem ao cliente o processo.
telismo”, afirma a
O formato da
do Reitor
professora Magda
escolha do Reitor
Carneiro, do ICB,
da USP é o mais
também candidata a Reitora na su- anti-democrático entre as estaduais
cessão recém ocorrida. “Ali, perpe- paulistas. Os estatutos da Unicamp
tuam-se as equipes de dirigentes, e da Unesp definem que todos os
que durante suas gestões indicaram professores, estudantes e funcionápessoas, liberaram verbas e cargos.” rios têm direito a voto para eleger o
Este nível de comprometimento in- dirigente máximo da universidade.
terfere no resultado das eleições Na Unicamp, o peso dos votos de
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DENTRO DO “CASTELO MEDIEVAL”

Professor Jair Borin

cada categoria segue a proporção
de 60%, 20% e 20%. Na Unesp, é
de 70%, 15% e 15%. Antes da LDB,
de 1996, as eleições na Unesp eram
paritárias. Hoje, seguem o que está
previsto em lei para as universidades federais brasileiras.
A falta de democracia na USP
é tão grande que uma simples reportagem do Jornal do Campus,
enfocando exatamente as eleições
nas estaduais paulistas, foi motivo
para que o reitor Jacques Marcovitch chamasse o orientador da publicação, professor José Coelho
Sobrinho, para uma conversa em
seu gabinete. “Ele disse que não
estava satisfeito com a reportagem
porque tínhamos atacado diretamente o Estatuto da USP e que
isso traria danos para a universidade”, conta o repórter Julián
Fuks, um dos autores da matéria.
A intenção da reportagem era justamente provocar uma discussão
que resultasse em melhorias para

A Reitoria ganhou o apelido depois de colocar intimidantes grades
em uma de suas entradas. Entrar lá para fazer a cobertura do segundo
turno das eleições não foi fácil. Mas eu mal sabia o que me esperava
lá dentro... Um exército de seguranças aguardava na porta. Com a
credencial de imprensa, consegui passar a catraca. Comecei meu trabalho perguntando para o chefe da segurança o número de homens que
trabalhavam naquela tarde. Quando soube que era da Revista Adusp,
não me respondeu e me mandou procurar o assessor de imprensa da
USP. Antes de encontrá-lo, aproximei-me do professor Walter Colli,
presidente da comissão eleitoral, que naquele momento dava entrevista
para a Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde.
A cena repetiu-se: ao escutar minha primeira pergunta, o professor
Colli quis saber “de onde” eu era, e ao ouvir o nome da revista, disse:
“Preciso tomar cuidado com você, então”. Respondi afirmando que trabalhava com a mesma ética que meus colegas de profissão ali presentes.
“Mas a sua revista, não”, retrucou Colli. O prêmio do dia foi o professor
convidar apenas os jornalistas das publicações da grande imprensa a
acompanharem a apuração do lado de dentro do CO. A Revista Adusp
não era bem-vinda. Reclamando, consegui entrar. (Bia Barbosa)
a universidade. Não houve qualquer menção sobre o fato nas páginas do jornal.
Nos quatro anos do professor
Marcovitch à frente da USP, atitudes deste tipo foram freqüentes.
A Reitoria está processando administrativamente nove estudantes
que participaram da ocupação
do Conselho Universitário (CO),
quando seria votada a regulamentação das fundações. Uma resolução aprovada no CO acaba de instituir a pena de exclusão da universidade para quem organizar manifestações que possam perturbar o
processo eleitoral. Para quê liberdade de expressão? “Deveríamos
fazer uma mobilização muito forte
dentro da universidade, cobrando
mudanças na estrutura de poder da
USP”, reage o professor Borin.

Se depender das instâncias de
decisão da universidade e de sua
vontade de acabar com o conservadorismo na USP, serão mais quatro anos de mãos atadas. Na reunião de 4 de setembro do CO, a
proposta da Congregação do IME
de eliminação da lista tríplice na
eleição de diretores e vice-diretores de unidade perdeu por 47
votos a 32. “Tenho a impressão
de que os quatro anos da próxima
gestão serão difíceis”, avalia a professora Pellegrini. “Vejo poucas
pessoas dispostas a administrar
conflitos e qualquer vontade política de mudança encontrará muita
resistência”. A propósito: o professor Melfi não encontrou espaço
em sua agenda para falar à Revista Adusp. Preparem-se. A era
Melfi já começou.
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CONCLUI DOSSIÊ

A

publicação, na presente edição, da terceira parte do dossiê sobre
as fundações privadas ligadas à USP comporta três conjuntos de
textos, com os quais a Revista Adusp encerra a tarefa que se propôs,
de investigar a atuação dessas entidades e subsidiar, com dados
confiáveis, o debate sobre o tema.

O primeiro desses conjuntos é constituído por uma rodada final de artigos,
para que o debate possa aprofundar-se. São quatro artigos, de professores
da Escola Politécnica, Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, Faculdade de Medicina. Dos cinco autores,
três exercem cargos em fundações privadas.
Extenso, o segundo conjunto reúne as reportagens sobre as fundações
que atuam junto às faculdades de Medicina da USP de São Paulo e de
Ribeirão Preto. Por suas dimensões e importância, a Fundação Faculdade
de Medicina, a Fundação Zerbini e também a Faepa receberam atenção
especial.
São retratadas, ainda, a Fundação Criança (raro caso de fundação privada
frustrada nos seus planos de crescimento) e a Fundação Otorrinolaringologia.
Os centros de estudos vinculados ao Hospital das Clínicas ou à Faculdade de
Medicina da USP também são objeto de matéria.
O terceiro e último conjunto aborda diferentes questões, como a situação
singular de fundações como a FIA e a Fipecafi, tornadas alvo de comissões
parlamentares de inquérito; as controvérsias que envolvem a Fipai, de São
Carlos; a atuação da FDTE; e por fim os números da Reitoria relativos aos
repasses das fundações para a USP.
O debate sobre o tema continua intenso, como o prova a realização, no
dia 21 de novembro, da audiência pública sobre as fundações universitárias,
convocada pela Comissão de Educação da Assembléia Legislativa de São
Paulo. Compareceram à audiência o presidente do Tribunal de Contas do
Estado, representantes das reitorias, diretores das fundações e de entidades
estudantis e de docentes. À Adusp, na pessoa do seu presidente, professor
Ciro Correia, coube fazer a explanação inicial.
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E

FUNDAÇÕES:

HÁ

Laerte Idal Snelwar

Docentes do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica

Seria possível encontrar uma solução que permita
utilizar as Fundações para captação de recursos
para a USP e seus docentes, ao mesmo tempo em
que se evita a apropriação privada do patrimônio
público, contribuindo para a melhoria do ensino e
da pesquisa, sem submeter estes últimos à lógica
de mercado? Este desafio requer rejeitar a defesa
incondicional das Fundações tal como hoje operam
e também reconhecer que a Universidade não pode
ignorar o fato de que detém
“produtos” que o “mercado” está
disposto a comprar
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SAÍDA PARA O IMPASSE?
e Mauro Zilbovicius

da USP e membros do Conselho Curador da Fundação Carlos Alberto Vanzolini

A

relação entre a USP
e as chamadas Fundações “de apoio” tem
estado nos últimos meses na pauta de todas
as discussões a respeito do futuro da Universidade. Resumidamente, o debate tem se orientado em torno de duas posições opostas: de um lado, a defesa das Fundações como instrumento para captação de recursos para a USP e para
seus docentes, de modo mais flexível do que permite a legislação
que rege as entidades públicas. De
outro, o ataque às Fundações com
base no argumento de que estas servem à privatização da Universidade, apropriando-se do nome desta e
interferindo na orientação das atividades de ensino e pesquisa.
Seria, porém, possível encontrar
um espaço de solução que permita
utilizar as Fundações para a captação de recursos para a Universidade
(e, por mecanismos claros e transparentes, para seus docentes), ao mesmo tempo em que se evita a apropriação privada do patrimônio público, tangível ou não, contribuindo

para a melhoria do ensino e da pesquisa, sem submeter estes últimos à
lógica de mercado?
Este é um desafio para a Universidade, que requer rejeitar a defesa
incondicional das Fundações tal como hoje operam na USP e também
reconhecer que a Universidade não

“Não coibir a
apropriação
privada da coisa
pública pode significar
a renúncia a receitas
de grande monta”
pode ignorar o fato de que detém
“produtos” que o “mercado” está
disposto a comprar. Mais que isso,
é tão grande a força do mercado
que essas mercadorias serão — como vêm sendo — vendidas, de um
modo ou de outro, de maneira sel-

vagem, se a Universidade não assumir o controle de um processo
que é impossível ignorar, porque
oriundo das relações sociais e econômicas vigentes na sociedade da
qual a Universidade faz parte.
Quais são os pontos centrais do
problema de relacionamento entre
a Universidade e as Fundações? De
início, o problema reside no fato de
que, ao lado do ensino e da pesquisa, a extensão (“prestação de serviços à comunidade”) é uma das missões da Universidade. A extensão
é, porém, mal definida. Além disso,
abrange algumas atividades pelas
quais a sociedade está disposta e
ansiosa por pagar. Mais ainda, essas atividades ganham valor quando
são vendidas com a marca de uma
Universidade de prestígio, como a
USP. É legítimo que estas atividades
sejam vendidas. Mas isso provoca
algumas questões-chave, como: (a)
o que é aceitável vender com a marca da Universidade? Mais do que
uma instituição privada, a Universidade pública deve zelar pela qualidade do que oferece à sociedade
(gratuitamente ou não) associado à
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sua marca — da camiseta à consultoria, a Universidade tem obrigação
de controlar o que a expõe publicamente; (b) quem se apropria da
receita gerada? Não se pode ter dúvidas de que tudo que é passível de
ser vendido através da Universidade, em seu nome ou de algum modo
associado a seu nome é de propriedade desta, e toda a receita deve
ser institucional, nunca de indivíduos vinculados à Universidade; (c)
a venda de serviços prestados à comunidade não pode, em nenhuma
hipótese, comprometer as atividades de pesquisa e de ensino. Mais
do que isso, deve prover meios para
melhorá-las. É obrigação da Universidade controlar a realização de
atividades de extensão realizada por
seus docentes e funcionários, para
que estes cumpram suas obrigações
contratuais e estatutárias.
Em outras palavras, se a Universidade, através de seus membros,
é capaz de gerar receita através da
venda de serviços pelos quais entidades públicas ou privadas estão
dispostas a pagar, sujeita à garantia
da qualidade das atividades de ensino e pesquisa, por que não fazêlo? E se seus membros vendem estes serviços apropriando-se privadamente dos benefícios, sem garantia de qualidade, comprometendo
suas obrigações como funcionários,
mais do que uma possibilidade, é
obrigação da Universidade estabelecer controles para impedir que
isso ocorra. Não estabelecer mecanismos de controle para coibir a
apropriação privada da coisa pública pode significar a renúncia a
receitas de grande monta que contribuiriam para o aumento do or-
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çamento da Universidade, além de
beirar a prevaricação.
O fato de que o faturamento de
algumas Fundações supera em muito o orçamento das unidades a que
estão vinculadas não significa que,
necessariamente, “o rabo balançará
o cachorro”. Se isso fosse verdade
sempre, o Estado como um todo
estaria sempre e totalmente sujeito
ao setor privado, muito maior do
que ele. Se isso tende a ocorrer, a
Lei tem o papel de limitar este controle, e deve fazê-lo com clareza no

“Grande parte das
distorções ‘selvagens’ na
atuação das Fundações
decorre da omissão da
Universidade. O projeto
enviado ao CO é pífio”

caso específico das Universidades
e das Fundações, através de regulamentação própria gerada pela Universidade. Além disso, não faz sentido ignorar a possibilidade de captação institucional de recursos que
podem se acrescentar à dotação orçamentária do Estado para o financiamento da Universidade, alegando-se que isto provocará gradual
queda desta dotação. Pensar assim
é o mesmo que impedir que qualquer empresa pública ou autarquia
cobrasse por produtos ou serviços,
limitando-se suas fontes ao Tesouro.

Se a Universidade pode manter sua
independência e autonomia, cumprindo suas obrigações constitucionais com qualidade e reduzindo (ou
pelo menos não aumentando) a dotação do Tesouro, tanto melhor.
O modo como atualmente a renda gerada é apropriada por Fundações e docentes é uma das origens
do problema. Atualmente, grande
parte das Fundações gera faturamento com a venda de serviços e repassa esse faturamento a docentes
sob a forma contábil de despesas.
Deste modo, a renda gerada pode
ser apropriada em grande parte por
estes, sem limite em termos de volume e com pouco ou nenhum controle da dedicação do docente às
suas obrigações com a Universidade. A própria lógica do mercado
considera inaceitável para uma empresa que seus funcionários vendam
os produtos da empresa, com sua
marca, e apropriem-se dos lucros.
Neste aspecto, a lógica da instituição
privada também vale para a Universidade. Ao venderem serviços através de Fundações que se beneficiam de vínculo com a USP, os docentes deveriam operar como docentes, funcionários da Universidade, e não como pessoas físicas independentes. Do modo como ocorre
hoje, é inegável a utilização, em
muitos casos, de capital público para benefícios privados. Por que estes indivíduos não se estabelecem
privadamente no mercado, correndo todos os riscos do seu empreendimento? Em geral, porque a vinculação com a Universidade acrescenta grande valor ao que é vendido.
Não é aceitável, apenas para
citar um caso típico, que um do-
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cente venda um curso qualquer no
mercado, através de uma Fundação, mencionando o vínculo desta
com a Universidade, utilizando-se
de dependências da Universidade
— fazendo com que o aluno-cliente sinta-se fazendo um curso “na”
ou “da” USP — sem aprovação
formal da Universidade (o que
implicaria avaliação de conteúdo,
qualidade etc.), e receba a maior
parte da receita auferida (ficando
o que resta com a própria Fundação). Muitas vezes, isso se agrava
com o fato de que o professor que
efetivamente ministra o curso nem
mesmo é docente da Universidade. Mas é perfeitamente possível
imaginar a realização do mesmo
curso, ministrado por docente da
Universidade, de modo autorizado, remunerando-se o docente pelo serviço realizado, com valores
unitários e limites definidos pela
Universidade — e não como agenciador de terceiros — com o excedente gerado sendo revertido
para esta última.
O instrumento adequado para
avançar na direção do controle das
Fundações é o Convênio, em cujos
termos devem constar os compromissos das Fundações com a Universidade e o modo como os docentes
podem realizar atividades. Dentre
outros elementos, um convênio genérico pode conter elementos como:
• Toda atividade ou projeto
realizado por Fundação para terceiros, mediante contrato ou qualquer
outro instrumento, deve ter aprovação prévia da Universidade. Para
esta aprovação, a Universidade levará em conta o enquadramento da
atividade dentro do que define como
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atividade de extensão, bem como
a contribuição da atividade/projeto
realizado para o ensino e a pesquisa. Nos projetos ou atividades submetidos deverá constar item específico detalhando como será utilizada
a marca da Universidade e de seus
órgãos.
• Todas as atividades realizadas através de Fundação devem ser
vinculadas à Universidade, conforme acima. A Fundação não poderá
realizar atividades sem aprovação
desta última, sob pena de rescisão
imediata do convênio e cessação de
todos os atos dele decorrentes.
• A remuneração total anual
pela Fundação de prestadores de
serviços, docentes e não docentes,
deve ter limite previamente definido e aprovado pela Universidade.
• A Universidade poderá realizar avaliação, a qualquer tempo,
da qualidade dos serviços prestados
a terceiros por Fundação.
• Os docentes apresentarão relatório anual específico a respeito de
atividades para terceiros realizadas
através de Fundação; a Fundação
informará, sempre que solicitada pela Universidade, o volume de horas
previstas e efetivamente trabalhadas
por parte de docentes vinculados a
esta última em projetos realizados
pelas/através de Fundação.
• A Fundação será submetida
a auditoria externa independente,
cujo relatório anual deverá ser encaminhado à Universidade. A Fundação assume compromisso de total
transparência de suas contas perante a Universidade, enviando relatórios contábeis a qualquer tempo,
quando solicitada.
• A Fundação terá um per-

centual limite de seus gastos com
administração interna em relação às
receitas auferidas anualmente (de
maneira análoga à Fapesp).
• As Fundações conveniadas
deverão adaptar seus estatutos de
modo a prever a transferência de
excedente acumulado anualmente
apurado contabilmente para a Universidade, na forma que esta última
entender conveniente.
• Todo espaço físico dentro
do campus e de qualquer imóvel da
Universidade somente poderá ser
ocupado por Fundação mediante
formalização de permissão de uso, a
título precário e não oneroso (tendo
em vista a contribuição das Fundações para a Universidade).
O controle é possível e necessário. Há espaço de solução para o
impasse, garantindo o predomínio
da Universidade autônoma e independente, sem impedir a realização
de atividades que podem gerar receitas para a Universidade e seus
docentes. Grande parte das distorções “selvagens” que se observam
na atuação das Fundações decorre
da omissão da Universidade em estabelecer este controle. Até o momento, não há regulamentação do
relacionamento entre as duas partes. O projeto da Reitoria, enviado
ao Conselho Universitário é, no mínimo, pífio. Sem dúvida, essa omissão não ocorre por acaso; há muitos interesses na USP que pretendem manter a situação atual. Por
isso, a rejeição de qualquer regulamentação somente reforçará a
posição dos poucos que defendem
e se beneficiam da apropriação privada da Universidade, como de fato vêm fazendo há anos.
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(E

FUNDAÇÕES

ORGANIZAÇÕES
ASSEMELHADAS)
José Maria Pacheco de Souza

Professor titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública-USP
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Os mecanismos reguladores institucionais podem
ser lentos e até arcaicos, mas são conhecidos
e exercidos por toda a comunidade acadêmica,
individualmente ou via colegiados. A perda desses
poderes frente a instituições comandadas por
pequeno grupo de docentes, que legalmente não
precisam prestar contas à USP, é questionável e
destrói o processo de checks and balances inerente
e necessário ao serviço público. Mais correto é
modernizar a máquina administrativa das unidades

A

retirada de pauta da
proposta de regulamentação das relações
entre as chamadas fundações de apoio e a
USP foi oportuna, permitindo a real abertura do debate
sobre o assunto, incluindo ouvir as
opiniões dos candidatos a Reitor.
Há outras instituições que atuam de
maneira semelhante, mas, por não
apresentarem no seu nome a designação fundação (podem se chamar
núcleo, centro, associação etc.), passam despercebidas. As idéias expostas no presente artigo são abrangentes; todavia, para facilidade de
exposição, usarei genericamente o
termo fundação.
Sociedade civil de direito privado. As fundações são sociedades civis de direito privado e têm,

portanto, autonomia em relação à
USP. É duvidoso que a USP possa
regulamentar suas atuações; o que
pode ser feito é apenas balizar seu

“Algumas fundações
possuem sede própria,
o que leva a crer que
conseguem recursos
superiores ao
necessário”
relacionamento com elas, fato reconhecido no título da resolução
do Conselho Universitário. O pedido de credenciamento do curso

de graduação da Fipecafi é um
exemplo disso: a desistência, se
houve, não foi devida a nenhuma
injunção legal, mas às pressões
surgidas após as críticas e estranhezas veiculadas nos jornais.
Na prática, por ser sociedade
civil de direito privado, uma fundação tem condições de funcionar de
forma semelhante a uma empresa,
onde a política e o mando pertencem a um grupo restrito, os “controladores” (ou mesmo a um único
e verdadeiro criador-dono-controlador). Não há obrigação legal de
uma fundação abrir sua contabilidade e seus arquivos à USP, no
entanto, por usarem o nome USP
e terem endereços das unidades,
parece que as fundações têm certos
privilégios, como isenção de impostos e vantagens em licitações.
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Captação de recursos. Confunde-se captação de recursos com
administração dos recursos captados. Um docente, ao elaborar
sua pesquisa, calcula as despesas
que terá, possivelmente incluindo
verba do tipo reserva técnica, e
vai buscar apoio junto a algum órgão financiador, público ou privado; isto é captação de recursos.
Os grandes projetos são extensões
desse modelo.
Se o pesquisador julga que sua
unidade não é suficientemente
competente e ágil para lidar com a
parte burocrática do projeto (recebimentos, pagamentos, desembaraço de equipamentos, contabilidade, prestação de contas), talvez ele
possa contratar uma firma despachante para essas atividades; isto
é administração dos recursos captados, é o que as fundações até poderiam explicitamente se propor
a fazer. Enquanto o docente não
cobra para fazer a pesquisa e para
captar o recurso, e a unidade não
cobra para administrar o recurso,
é evidente que a fundação cobra
para fazer a tarefa.
Permito-me apresentar dois comentários importantes expressos na
reunião com os candidatos a Reitor
na Faculdade de Saúde Pública. O
professor Massola foi claro: “Quem
capta recurso é o pesquisador, o docente”. A professora Magda lembrou: “O ICB é unidade com grande captação de recursos, mas não
tem nenhuma fundação de apoio”.
Fins não lucrativos. As fundações não têm fins lucrativos, porém
algumas possuem sede própria, o
que leva a crer que conseguem uma
entrada de recursos superior ao es-
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tritamente necessário para sua manutenção. Aliás, suplementação salarial, distribuição de cestas básicas
a funcionários que não os próprios
e outros benefícios só são possíveis
se existir previsão de saldo positivo
no balanço. A forma de aplicação
dos recursos do Sistema Único de
Saúde-SUS tem provocado muita
controvérsia.
Cursos, assessorias; competição
com a USP. É possivelmente nessas
áreas que as fundações têm suas
maiores fontes de rendas. Há pelo
menos duas formas de atuação:
uma, intermediando cursos e assessorias das Unidades, como parte
interveniente em convênios, substituindo a administração direta. Outra, também com cursos (em geral
de especialização) e convênios, mas
por conta própria; é interessante
notar que a Fipecafi foi bastante
ousada (ou atrevida?), ao propor a
criação do seu próprio curso pago
de graduação.
Os mecanismos reguladores institucionais formais podem ser,
muitas vezes, lentos e até arcaicos,
mas são conhecidos e exercidos
por toda a comunidade acadêmica, individualmente ou via colegiados. A perda desses poderes frente a instituições comandadas por
pequeno grupo de docentes, que,
teórica e legalmente, não precisam prestar contas diretas à USP,
é, no mínimo, questionável, e destrói o processo de checks and balances inerente e necessário ao serviço público. Mais correto é modernizar a máquina administrativa
das unidades; para tanto, é preciso
vontade política mais ação decidida, e não nova legislação.

Um perigo sempre presente é
o favoritismo na escolha de grupos responsáveis pelos cursos e
assessorias, bem como na escolha
de firmas de prestação de serviços e de fornecimento de materiais e equipamentos. Pode-se até
admitir que as fundações terceirizam suas atividades, sub-contratando a própria USP e seus docentes, em um processo kafkiano
de meta-privatização.
A dança do poder. Há risco de
docentes de um mesmo grupo fazerem rodízio de cargos de uma unidade para alguma fundação “associada” e vice-versa, exercendo continuadamente o poder, impondo suas idéias e barrando o aparecimento
de outras lideranças. Como exemplo, nada impede que um diretor de
unidade, ao encerrar seu mandato,
passe a ser dirigente de uma fundação, com seu antigo vice-diretor como novo diretor da unidade e que
no período seguinte eles troquem
de posição. Não é proibido ser docente executivo de fundação e simultaneamente ser diretor de unidade ou ter cargo na Reitoria.
Uma é pouco, duas é bom, três
já é demais. A Fuvest e a FUSP, na
prática, talvez possam ser vistas como braços executivos da Reitoria,
estando sob um certo controle, embora indireto e distante, dos órgãos
colegiados. A discussão no Conselho Universitário sobre o papel de
outras fundações (e organizações
assemelhadas) e suas relações com
a USP dificilmente será isenta de
interesses e paixões, mas espera-se
que a decisão a ser tomada fique à
altura da grandeza e da importância
da Universidade de São Paulo.
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FUNDAÇÕES DE
APOIO À USP:
PELO DIÁLOGO E
PELO CONSENSO
Iran Siqueira Lima

Presidente da Fundação de Pesquisas Financeiras,
Contábeis e Atuariais- Fipecafi
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Diversos dos objetivos das fundações são também fins
da USP. Não é difícil encontrar legítimos interesses
mútuos e delinear regras que permitam o alcance destes
fins. As bases do relacionamento continuariam sendo
estabelecidas em convênio, cujo objeto poderia ser a
conjugação de esforços para a realização de atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Sobre as receitas das
fundações não seria devida qualquer taxa à USP,
ainda quando a execução das atividades envolvesse
docentes, pesquisadores e/ou bens da Universidade. A
USP, entretanto, passaria a participar na definição da
aplicação de parcela dos recursos captados

N
1.

Introdução
ão se pode negar
que, em termos puramente numéricos1,
a maioria das opiniões que têm sido trazidas a público sobre
o relacionamento das fundações
de apoio com a USP possui algum
caráter pejorativo2, o que se deve a
entendimentos muitas vezes equivocados.3
Contudo, outras opiniões ou matérias jornalísticas4 publicadas fora
do ambiente universitário, embora
mais curtas, abordaram com maior
imparcialidade a questão das fundações, contribuindo bastante para
o debate e o entendimento do assunto.5
Cabe esclarecer, contudo, que,
por amor ao debate sério e respei-
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toso que deve prevalecer na USP,
deixaremos de considerar as manifestações feitas que não passam
de insinuações vazias de qualquer

mos comentá-las em breves linhas,
pois, embora não seja o objetivo
deste artigo a mera contra-argumentação, entendemos imprescindíveis
os seguintes esclarecimentos:

“O uso de bens da

• O uso de bens da USP pelas fundações é correspondido pelo
uso que a USP faz dos bens das
fundações, bem como pelos demais
elementos constantes da legítima e
formal relação de cooperação existente;
• As contratações diretas das
fundações pela administração pública possuem sólido e indiscutível
fundamento na lei;7
• As transferências de recursos pelas fundações à USP não
podem ser analisadas apenas no
que se refere à transferências financeiras;8

USP pelas fundações
é correspondido pelo
uso que a USP faz
dos bens das
fundações”
conteúdo.6
Quanto às afirmações dos opositores das fundações que contêm um
mínimo de conteúdo inteligível, ire-
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• As fundações não sobrevivem à custa do poder público: além
da prestação de serviços à iniciativa
privada estar aumentando significativamente, os “recursos públicos”
sempre representam retribuição pela prestação de serviços, nos termos
da lei de licitações;
• A remuneração dos docentes pelas fundações também segue
as regras de mercado, inclusive por
determinação legal. Se alguns recebem mais que outros, ou se recebem das fundações enquanto outros nada recebem, isto decorre
de um dos seguintes motivos: (i)
o mercado remunera mais alguns
profissionais que outros, e (ii) alguns profissionais não querem prestar serviços às fundações. Acaso
não existissem as fundações, boa
parte dos professores que hoje lhes
prestam serviços certamente prestariam serviços a (por meio de) empresas privadas ou prestariam serviços autônomos;9
• Caso as fundações não cobrassem pelos cursos que ministram,
estes não seriam oferecidos;10
• As fundações não agem apenas como se fossem empresas privadas: se prestam serviços à comunidade em geral, também financiam a pesquisa, criam laboratórios,
apóiam atividades da USP e propiciam melhores condições de trabalho aos professores.
Como o propósito deste artigo é
a busca e o relançamento de idéias
(esquecidas ou pouco lembradas)
e não a mera reprise de argumentos utilizados nos últimos meses,
primordial é estabelecermos como
premissa um correto e saudável
afastamento das posições dogmá-
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ticas, pois existem posições divergentes no debate, que não temos
a pretensão ou a capacidade de
eliminar.
Algum ceticismo é de importância fundamental para pontuar
divergências, provocar o diálogo
e, na medida do possível, alcançar
algum consenso, como nos ensina
o filósofo uspiano Oswaldo Porchat Pereira:
• “Porque o dogmatismo
sempre renasce e seus recursos são

“A prestação de
serviços permite que
a teoria seja testada
e transformada em
utilidades práticas,
e o treinamento
de pessoal”
inexauríveis, o cético reconhece
que sua luta contra ele não tem
fim, que se deve mobilizar em caráter permanente para o uso dialético da argumentação antinômica; (...).
“No entanto parece-nos inegável
(...) que toda uma ampla perspectiva se abre para o pirrônico, a de
tentar uma descrição coerente e sistemática de sua (nossa) experiência
humana do mundo (fenomênico), a
de tentar “racionalizar” nossa visão
do mundo. “Racionalização” que
se reconhece tranqüilamente como

precária, provisória, relativa. Visão
do mundo que se reconhece sujeita
a uma evolução permanente, que
exigirá por isso mesmo uma revisão
constante.” (...).
“A natureza mesma de um tal
empreendimento, que certamente
visa a obtenção de resultados relativamente consensuais, se acomoda
sem maior problema ao pluralismo
de pontos de vista e de perspectivas
fenomênicas diferentes. Ao antigo
conflito das verdades se substitui
agora o diálogo desses pontos de
vista e dessas perspectivas.”11 (Grifou-se e sublinhou-se).
Acreditamos que a solução dos
problemas que envolvem o relacionamento das fundações com a USP,
como já se passou pelo ceticismo
absoluto de cada lado, exige a assimilação das questões postas pelo
outro, pois, apenas assim, a Universidade e as fundações, em conjunto, de forma consensual, poderão definir e firmar compromissos
de relacionamento capazes de gerar resultados positivos para as partes envolvidas.
2. As parcerias e a
universidade pública
Não parece existir dissenso acerca da possibilidade do desenvolvimento de parcerias pela Universidade Pública, pois ninguém questiona a possibilidade de parcerias com
outras universidades, com as entidades de fomento, com o governo
ou com o terceiro setor.
Ousamos afirmar que apenas as
parcerias com o setor produtivo privado é que são criticadas por parte
da comunidade universitária.
Contudo, as parcerias relacio-
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nadas com as áreas de administração, contabilidade e engenharia,
por exemplo, especialmente com o
setor produtivo do País, são essenciais para o desenvolvimento destas ciências.
De outro lado, ainda que por
motivos puramente pragmáticos,
deve-se inserir na estratégia da
Universidade a busca pelos parcos
recursos disponíveis para a realização de pesquisas, especialmente
aqueles decorrentes de novos instrumentos de incentivo à pesquisa,
como se verifica nas áreas de informática e energia elétrica.
Ocorre que a Universidade deverá estar preparada para concorrer com a iniciativa privada no desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada — com cronograma, objeto e escopos plenamente
definidos — a serem acordados
com empresas privadas e/ou com
o Governo.12
Por estes motivos é que acreditamos na importância das fundações para a USP, pois elas atualmente são responsáveis por importante ligação com a comunidade externa.
3. As premissas para um
relacionamento das fundações
de apoio com a USP
Da análise dos estatutos de algumas fundações que mantêm relacionamento com a USP, verifica-se
que o caráter educacional norteia a
atuação destas entidades.
Os seus instituidores determinaram, ainda, que as fundações prestem serviços que atendam às necessidades do setor público e do privado, pois a prestação de serviços
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permite que a teoria seja testada
e transformada em utilidades práticas, ou ainda porque referida prestação de serviços permite o treinamento de pessoal.
Mas não apenas por isso assim
procederam os instituidores das fundações. Cientes da “ordem das coisas” e não apenas conhecedores da
“ordem das razões”, percebem que
a plena realização dos objetivos das
fundações depende da obtenção de
recursos financeiros que não pode-

“Seria desejável que
esta discussão
passasse pela criação
de grupo de trabalho
com representantes
de todas as partes
envolvidas”

riam ser obtidos senão pela prestação de serviços.
Embora qualquer relacionamento a ser estabelecido pelas fundações com a USP deverá se situar
dentro dos objetivos dessas fundações, não se pode dizer que se
pretende aqui proteger apenas os
objetivos das fundações. Por óbvio
que as finalidades da Universidade
deverão ser igualmente buscadas.
Em síntese, este relacionamento
deverá encontrar respaldo nos objetivos institucionais de ambas entidades. É importante notar que diver-

sos dos objetivos dessas fundações,
para não dizer todos, são também
fins da USP. Assim, ao que nos parece, não é difícil encontrar legítimos interesses mútuos e, a partir
daí, delinear regras que permitam
o alcance destes fins.13
É de se ressaltar que a realização
das atividades acima, em conjunto
pelas fundações e pela USP, nos termos acordados pelas partes, jamais
poderia significar que qualquer das
entidades teria abdicado de alcançar seus fins, os quais, para ambas,
são irrenunciáveis.14
4. Apontamentos para
um novo modelo de
relacionamento da
Universidade com as
fundações de apoio
Para se eliminar os problemas
enfrentados pela USP e pelas fundações em seu relacionamento, propõe-se o (re)estudo de novos rumos, conforme idéias gerais abaixo
apresentadas.
Considerando os diversos interesses comuns existentes, as bases
do relacionamento da USP com suas fundações continuariam sendo
estabelecidas em convênio, cujo objeto poderia ser a conjugação de esforços para a realização de atividades
de ensino, pesquisa e extensão que
representassem objetivos comuns das
entidades, com o detalhamento que
cada caso exigir.
Sobre as receitas das fundações não seria devida qualquer taxa à USP, ainda quando a execução das atividades envolvesse docentes, pesquisadores e/ou bens
da Universidade.
A USP, entretanto, passaria a
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participar, formalmente, segundo
critérios também estabelecidos no
Convênio, na definição da aplicação
de parcela dos recursos captados
nas atividades remuneradas15.
Regras específicas para a execução de atividades das fundações que
contassem com a participação de
docentes da USP também poderiam
ser definidas.
Critérios objetivos para o uso de
bens e recursos de uma parte pela
outra, para utilização e divulgação
do nome da Universidade ou de suas Unidades pelas fundações, para
promoção dos trabalhos conjuntos,
para definição da propriedade sobre
laboratórios e outros bens adquiridos ao abrigo do Convênio seriam
de grande valia.
5. Considerações finais
O que se apresentou acima não
é a solução para os problemas da
Universidade: não soluciona a falta
de recursos para pesquisa; não aumenta a remuneração dos docentes;
não conserta os prédios das Unidades da USP.
As fundações não atendem as
necessidades de todas as unidades
da USP, pois, na verdade, ainda
quando prestam serviços ao governo, consistem no braço de mercado da USP. Desta forma, sempre
existirão unidades “favorecidas”
pelos setores produtivo e governamental e unidades que não conseguem captar recursos extra-orçamentários.
Com relação a isso não se pode
fazer muita coisa, embora um relacionamento maior entre as Unidades pudesse amenizar este problema, além de contribuir para a
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melhoria do ensino e da pesquisa na
Universidade. Isto, contudo, também não será a solução.
Diante deste quadro, entendemos que a USP não pode ser reflexo
do mercado, nem permitir e aceitar
que desequilíbrios irrazoáveis entre
as unidades e, principalmente, entre seus docentes, sejam justificados
com base em regras de mercado,
inaplicáveis à Universidade.
Certamente a solução não deve
passar pela simples repulsa à captação de recursos externos, contudo.
O que se deveria é maximizar
os recursos disponíveis e, simultaneamente, discutir as regras de
repartição destes na Universidade, incluindo aqueles oriundos das
fundações, que deveriam ser considerados na elaboração do orçamento da USP.
Finalizando, cumpre-nos reafirmar que as controvérsias devem ser
liberadas de seus abrigos, pois apenas assim poderemos destruir nossos
dogmas, aprender a conviver com
algumas divergências e alcançar um
relativo consenso.
Para tanto, seria desejável que esta discussão passasse pela criação de
grupo de trabalho com representantes de todas as partes envolvidas,16
com prazo determinado de duração,17 que elaboraria proposta de
regulamentação para disciplinar o
relacionamento da USP com suas
fundações de apoio.
A proposta seria colocada em
processo de audiência pública, com
ampla divulgação e recebimento de
sugestões por meio de site exclusivo
na internet, por pelo menos 30 dias.
Após serem incorporadas à proposta inicial as sugestões apresen-

tadas durante o citado processo de
audiência pública, a questão estaria em condições de ser apreciada
pelo colendo Conselho Universitário, onde certamente ocorreria um
debate de alto nível e relevante interesse, a ser encerrado pela plena
expressão da garantia de autonomia universitária.
Sendo estas as considerações
que gostaríamos de apresentar, encerramos com nossa única certeza: com diálogo transparente temos de alcançar um consenso no
assunto fundações de apoio, para
voltarmos a concentrar nossos melhores esforços unicamente no progresso da ciência e da educação
em nosso País.
Notas
1 Principalmente em função do grande número de páginas utilizadas
por esta Revista Adusp para tratar
deste assunto.
2 “Dossiê Fundações”. Revista Adusp,
setembro/ 2001, págs. 41 a 81.
3 As fundações de apoio utilizam-se
de bens móveis e imóveis da USP;
a maioria dos contratos celebrados com as fundações pelos órgãos públicos não são precedidos
de licitação; os recursos transferidos pelas fundações à USP são
mínimos; as fundações de apoio
sobrevivem às custas do poder público; as fundações de apoio causam desigualdade entre docentes
das universidades públicas, pois
remuneram uma parte deles, enquanto que outra parte permanece apenas com a parca remuneração da Universidade; as fundações de apoio cobram pelos cursos que ministram; as fundações
atuam como se fossem empresas
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privadas e as fundações de apoio
representam a privatização da
universidade pública, em nosso
entendimento, são exemplos de
equívocos.
4 “Manifestações da crise”. Opinião: Luiz Carlos Bresser Pereira. Folha de S. Paulo, Tendências
e Opiniões, pág. A3. “Incor-Fundação Zerbine”. Opinião: José
Antônio Franchini Ramires. Folha de S. Paulo, Tendências e
Opiniões, 13 de fevereiro de 2001,
pág. A3.
5 As fundações de apoio destinam
recursos às universidades públicas; dão suporte ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, essenciais
à Universidade; flexibilizam o
rígido e burocrático sistema
estatal; estimulam os professores a ficarem na universidade;
promovem cursos de educação
continuada, fomentando a extensão universitária.
6 Na afirmação “A facilidade com
que as fundações privadas ligadas à USP conquistam contratos
com secretarias de Estado e outros órgãos públicos também pode caracterizar conflito de interesses” (p. 74), a qual “facilidade” se refere o jornalista? Quem
teria facilitado algo e qual a fundação eventualmente beneficiada? Em que consiste o referido
conflito de interesses?
7 Quanto à suposta ausência de necessidade, pelos órgãos públicos,
dos serviços contratados das fundações, trata-se de uma inverdade absoluta. Pior que isto, representa verdadeiro erro ou má-fé
jornalísticos, pois tal afirmação
é atribuída ao Tribunal de Contas da União, que não relata o
suposto fato em ponto algum do
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relatório de sua autoria citado
pela Revista Adusp.
8 Os benefícios, muitas vezes
são in natura ou diretamente
aos professores/pesquisadores,
o que, embora reconhecido pelos jornalistas da Adusp, é apresentado como problema e não
como benefício gerado pelas
Fundações.
9 Como as fundações estão mais
próximas da Universidade que os
consultórios ou empresas privadas, elas minimizam o problema
do docente trabalhar fora da Universidade, não sendo a causa do
problema.
10 Solução que, em nosso entendimento, não seria a mais adequada para a sociedade.
11 Ceticismo e Argumentação, in
“Vida Comum e Ceticismo”, Pereira, Oswaldo Porchat, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1994, 2ª ed.,
pp. 251 ss.
12 Relembrando o autorizado professor Luiz Carlos Bresser Pereira, cabe a indagação: será que
a Universidade, este patrimônio
público, conseguirá concorrer
com a iniciativa privada para
o desenvolvimento de pesquisas
aplicadas? Será que o cliente
aguardará a aprovação, pelo
Conselho Universitário, do seu
convênio com a USP? Será que
os prazos e formalidades da lei
de licitações são adequados para a prestação de serviços à comunidade empresarial? Será que
a USP viabilizará a contratação
de cientistas ou outros especialistas estrangeiros necessários à
viabilização destas atividades?
13 Dentre estes interesses, destacarse-iam a divulgação do conhecimento produzido pela Universidade e pelas fundações à comuni-

dade exterior, especialmente pela
publicação de trabalhos científicos; a extensão, pela prestação de
serviços técnicos especializados,
pela realização de treinamentos
e pela realização de pesquisas de
interesse geral ou específico de
pessoas ou entidades integrantes
da Sociedade; a promoção do ensino, pelo oferecimento de cursos
de educação profissional e de pósgraduação lato sensu; a realização de atividades de pesquisa acadêmica pura, inclusive com recursos externos aos constantes do
orçamento da USP, especialmente aqueles decorrentes da realização de atividades remuneradas
(assessoria e consultoria, cursos,
pesquisas aplicadas etc.).
14 Pelo contrário, além de ambas
entidades continuarem livres para o desenvolvimento de qualquer atividade, elas estariam conjugando esforços para que os resultados alcançados conjuntamente fossem maiores do que a
soma dos resultados que cada
uma, agindo apenas isoladamente, poderia alcançar, pois o interesse público que justifica suas
existências (realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão; desenvolvimento sócioeconômico do País) estaria sendo melhor atendido.
15 Para a participação da USP nestas definições, poderiam ser criados comitês, cujos membros seriam indicados também pela USP,
pelas Unidades ou por seus Conselhos.
16 Reitoria, Unidades, fundações de
apoio, docentes, alunos, funcionários e Ministério Público.
17 Pelo menos 30 ou 60 dias.
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FUNDAÇÕES

DE DIREITO
PRIVADO NAS ÁREAS
UNIVERSITÁRIA E DA SAÚDE
Vicente Amato Neto

Professor da Faculdade de Medicina da USP
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Dirigentes da Faculdade de Medicina da USP não
cobram o cumprimento do compromisso, assumido
pelo governo, de não reduzir o orçamento do Hospital
das Clínicas. Como decorrência de forte diminuição
do aporte orçamentário, surgiu a necessidade de
apelar para a criticável e anti-social dupla porta
para atendimentos, com privilegiamento da atenção
a particulares e associados de diferentes tipos de
planos de saúde. É estranha a passividade de ilustres
professores que não exigem acatamento do que foi
criteriosa, preventiva e administrativamente estipulado

O

número de Fundações de direito privado foi aumentando exageradamente.
Surgiram preocupações, mas durante
expressivo período de tempo houve
calmaria e complacência. Até que,
recentemente, uma Unidade da Universidade de São Paulo (USP) ultrapassou o limite de tolerância ao
pretender criar, por intermédio de
Fundação, uma Faculdade particular, logicamente com a intenção de
ter lugar pagamento por parte dos
alunos. Então, veio a oportunidade
para efetuar debates, diálogos e en-
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tendimentos com o intuito de preservar as virtudes desses instrumentos, evitando porém abusos, personalismos, vantagens para certas pessoas e contenção de ímpetos privatizantes.
Julguei ser adequado registrar
comentários e ponderações sobre
o assunto. Eles estão nos itens a
seguir especificados.
Ajudei a implantar a Fundação
“Faculdade de Medicina” (FFM).
O Diretor desse núcleo universitário desejou imitar a Fundação “E.J.
Zerbini” (FEJZ), que obtinha êxitos. Ele considerava-me oponente
ou reivindicador diante de várias

circunstâncias e, contando com meu
labor, acreditou ter bom endosso
para a intenção referida. Aceitei a
missão e em conjunto com outras
três pessoas cooperei para a criação
da FFM, inclusive participando do
preparo dos Estatutos. Saliento isso
para tentar mostrar que pretendo
conhecer o que deve ser uma Fundação privada e, especialmente, no
contexto da área da saúde.
É praticamente sempre esquecida uma circunstância. Quando foi
implantada a FFM eu era o Superintendente do Hospital das Clínicas (HC) e, oficialmente, através de
documento hoje esquecido, acertei
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conduta com os Secretários da Fazenda e de Planejamento credenciados na época, segundo a qual a
receita advinda do Sistema Único
de Saúde (SUS) ficaria com a FFM
para cumprir seus desígnios, prometendo o Governo não reduzir o
orçamento do HC. Isso foi reiteradamente desrespeitado, dirigentes
ou membros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) não cobram o cumprimento do compromisso e, como decorrência de forte diminuição do
aporte orçamentário, surgiu a necessidade de apelar para a criticável
e anti-social dupla porta para atendimentos, com privilegiamento da
atenção a particulares e associados
de diferentes tipos de planos de saúde. Nesse panorama, é estranha para mim a passividade de ilustres professores que não exigem acatamento do que foi criteriosa, preventiva e
administrativamente estipulado.
Quando fui secretário de Estado
da Saúde, de São Paulo, fez parte de
meu programa procurar normatizar,
construtivamente, as atividades das
Fundações privadas da área da saúde. Iniciei diálogos e entendimentos, convidando para isso representantes da Associação Médica Brasileira, da Associação Paulista de
Medicina, do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo,
de Fundações e do Ministério Público, por exemplo. No entanto, o
Governador do Estado, na época,
não entendeu e não prestigiou meu
propósito. Pelo contrário, mandou
concordar com a criação de Fundações privadas em hospitalecos sem
envolvimento com investigação científica ou ações cabíveis em tais insti-
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tuições. Creio que eram esperáveis
progressos auspiciosos para as Fundações e para a comunidade.
Quando reitor da USP, o professor José Goldenberg preocupou-se
com a questão referente à participação de Fundações. Lembro-me
que também focalizou o que sucedia com Centros de Estudos. Eu era
o superintendente do HC e cooperei, atendendo os pedidos por ele
efetuados. Recomendações surgiram, mas esse início de normati-

“Algumas instituições,
como o Hospital do
Servidor e o Instituto
Emílio Ribas, não
aceitaram implantar
fundações”

zação infelizmente não teve prosseguimento. Boa evolução poderia
evitar os contratempos atuais.
O controle externo das Fundações deve depender do Ministério
Público e do Tribunal de Contas de
Estado, sem conflitos. Ao primeiro,
cabe zelar pelo respeito aos propósitos e, ao segundo, apurar a lisura
nos atos financeiros, inclusive evitando escolha de atalhos não essenciais. Basta que tudo suceda com
afinco e sem intervalos, precisando
o Curador da Fundação participar

permanentemente, evitando descaminhos. Previsão para que impropriedades não aconteçam existe;
contudo, impõe-se haver eficiência
controladora, apta a evitar injustiças, personalismos, beneficiamentos
individuais e desrespeitos aos respeitáveis desígnios das Fundações.
A despeito da desbragada multiplicação da quantidade de Fundações, em algumas instituições ocorreram objeções à implantação delas.
Foi o que aconteceu no Hospital do
Servidor Público Estadual “Francisco Morato de Oliveira” e no Instituto de Infectologia “Emílio Ribas”.
Análises de vantagens e desvantagens, além de outras implicações,
realizadas com a participação das
comunidades pertinentes, conduziram à não aceitação de enveredamento pela utilização de instrumentos fundacionais. Foram atitudes demarcadoras da falta de unanimidade quanto ao reconhecimento
das virtudes de Fundações, sobretudo com destaque para os inconvenientes ligados aos objetivos dessas
entidades, nunca prejudicáveis.
Fundações de direito privado têm
origem em variadas iniciativas e contam com o respaldo das entidades
que desejam vê-las constituídas. No
caso da FFM deu-se ênfase a apoio,
mesmo que só cartorial, da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. Nesse enredo, o Presidente da Associação citada passou a
contar, estatutariamente, com cargo
no Conselho de Curadores da FFM.
Até agora tal diretor é pessoa reiteradamente eleita em pleitos praticamente clandestinos, pois afiguramse velozes e não divulgados de ma-
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neira suficiente. O Presidente em
apreço, imutável, jamais prestou esclarecimentos aos sócios do órgão
que dirige, nunca ouviu sugestões,
não ajuda a FFM por captação de
recursos e é totalmente passivo no
âmbito do Conselho. Este detalhe
configura inadequação e serve para
fazer com que a Fundação não atinja plenamente seus objetivos.
Pelo menos na área da saúde é
indiscutível serem estes os objetivos básicos das Fundações privadas: propiciar progresso científico
e tecnológico; efetuar dispêndios
sem adotar o complicado sistema
de licitações, podendo usar o critério de coleta de preços; obter recursos extra-orçamentários. O primeiro nem sempre é concretizado;
o segundo freqüentemente depende de informações fictícias quando
os próprios fornecedores conseguem cotações mais custosas a fim
de serem bem sucedidos; o terceiro
nem sempre conta com esforços
suficientes. A FFM tem a receita
decorrente do SUS essencialmente
como sua sustentação financeira;
contudo, ela serve para compensar
o decrescente orçamento governamental ou suprir despesas que não
deveriam ter vínculo com os bons
propósitos fundacionais. Portanto,
dessas ocorrências advém prejuízos
para a concretização dos respeitáveis intentos de Fundações.
No conjunto FMUSP-HC estão
três Fundações tidas como “oficiais”: a FEJZ, a FFM e a Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de
São Paulo. São aparentes, bem conhecidas e regulamentadas, além
de atuantes em conformidade com
Conselhos devidamente estipula-
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dos. Entretanto, no ambiente existem várias outras, em número quase que correspondente a dez, com
diferentes designações e constituídas para apoiar setores específicos. As sedes e direções têm configurações não obrigatoriamente
vinculadas ao Complexo FMUSPHC. Parece-me desejável que esses
instrumentos não procurem participar e não personalizem suas
ações, porquanto para utilizar os
mecanismos inerentes às Fundações os setores pertinentes podem

“Certos setores não
podem dispor de boas
‘freguesias’ e
preocupam-se com
questões em geral sem
nexo com transações”

recorrer às de início citadas, existentes justamente para amparar
finalidades comuns.
Os Laboratórios de Investigação
Científica do HC têm íntimo vínculo com a FFM. São chefiados por docentes da FMUSP, que neles devem
exercer atividades como parte de
seus encargos universitários, constituídos por busca de novos conhecimentos pela pesquisa científica, formação ou aprimoramento de profissionais e extensão de serviço à
comunidade. Mesmo devendo prevalecer o compromisso citado e as

premissas lembradas, alguns desses
chefes são favorecidos por auto-remuneração, com anuência da FFM.
Trata-se de distorção de fato imprópria. Não é possível esquecer
que se desejou reiteradamente, sem
privilégios circunstanciais, estimular de forma global a vinculação
ao regime de dedicação integral à
docência e à pesquisa (RDIDP),
que requer compensação financeira
atraente e justa; porém, complementação derivada de Fundação
corretamente laboriosa é cabível
quando insatisfatória a política salarial da Universidade.
O custo administrativo das Fundações é elevado. Para geri-las são
admitidas pessoas sem processo seletivo exigido por órgãos públicos,
recebendo elas honorários especiais,
derivados de livres negociações e
bem superiores à política salarial
governamental.
Certos setores não podem dispor de boas “freguesias”, pois pre-
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ocupam-se vocacional e universitariamente com questões em geral
sem nexo com possíveis transações.
São exemplos os de Medicina Preventiva ou de Ética Médica. Eu poderia citar vários outros, mas esses
configuram, sem dúvida, ilustrações marcantes.
A FFM paga salários extremamente diversificados. Em certo momento contei sete tipos. Gera descontentamentos por causa da heterogeneidade, não exige seleção
como no serviço público, procura
compensar baixas remunerações
pagas pelo Governo e contrata pessoas em desacordo com o que deve
ocorrer para cumprimento do objetivo maior de Fundação da área
da saúde: o progresso científico e
tecnológico.
Cito um fato marcante, a propósito. O atual Superintendente
do HC é um engenheiro-mecânico.
Não conhece a instituição e, portanto, deve ser pouco capaz no sen-
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tido de concretizar avanços e agir
com criatividade. Recebe pagamento portentoso, quando o cargo ficaria melhor ocupado por Professor
da Faculdade, modestamente gratificado. Foi original a escolha de
um leigo, tido com administrador
capaz. Contudo, Superintendente
primoroso pode ser prestimoso executivo perante o Conselho Deliberativo e também agir por meio de
iniciativas personalizadas e muito
elogiáveis, nos campos assistencial,
científico e social. Estrutura administrativa de boa qualidade o HC
já tem e obedece puramente o Regimento pertinente.
Determinados superintendentes,
trabalhando segundo esse figurino,
alcançaram notoriedade e prestígio
perante a comunidade, em vários
níveis. Vale evitar atalhos e trilhar
caminho coerente com o desejado
desempenho da Fundação.
Na FMUSP determinados docentes são aquinhoados por salários
até duplicados. As escolhas dependem de critérios estipulados por alguns dos próprios beneficiados, que
incluem pontuações por determinadas publicações e até citações
de seus nomes por outros autores.
Constituem diretrizes personalísticas, sedimentadas em interpretações não acatáveis sem restrições.
Os proventos suplementares advêm,
é importante esclarecer, da FFM.
Vai ficando cada vez mais habitual escapar de normas e de compromissos assumidos em instituições públicas e, em especial, refiro-me à área da saúde, inclusive
universitária. Ilustra isso ocorrência atinente a uma determinada
Faculdade de Medicina. Aí, do-

centes do setor de Anestesiologia
constituíram firma para prestar
atendimento em hospital agregado
à escola. Cobram através de mecanismo que pretende facilitar tal
comportamento, deixando de lado
a obrigação de exercer atividades
implícitas na situação de docente,
que prevê execução de pesquisas,
formação ou aprimoramento de
profissionais e extensão de serviços à comunidade.
O espírito materialista que faz
parte de alguns adeptos de Fundações dissemina-se com facilidade,
infelizmente. Assim gera abusos até
ridículos. Ilustro um deles: um camundongo comum usado em experimentação científica é vendido
por cinco reais, sendo que com essa
quantia são comprados pelo menos
três frangos. Além disso, é comercializado, para setor da mesma instituição, por quem tem obrigação
de criar tais animais utilizando recursos rotineiros.
Como posição final, considero
que está definida ocasião para que
sucedam diálogos e entendimentos
construtivos, aptos a preservar os
bons propósitos de Fundações de
direito privado, na área da saúde ou
não, e a evitar comportamentos indesejáveis, mormente relacionados
com prejuízos sociais para a comunidade em geral. Nos acertos que
deverão advir também convirá que
as Fundações não sirvam para compensar orçamentos públicos de insuficientes portes ou decrescentes.
Almejo que o momento não seja
perdido e que contestações, com
conseqüentes posições defensivas,
suscitem análises sensatas, arranjos
e progressos.
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FUNDAÇÕES PRIVADAS, FILANT
As três principais fundações privadas atuantes nos complexos hospitalares

As fundações privadas que atuam nos complexos
hospitalares associados às faculdades de Medicina
da USP em São Paulo e Ribeirão Preto revestem-se
de características que as diferenciam fortemente das
demais fundações privadas ligadas à universidade.
A começar pelo impacto social direto de suas atividades: Fundação Faculdade de Medicina (FFM), Fundação Zerbini (FZ) e Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (Faepa) têm o poder de interferir diretamente na saúde pública, em maior ou menor grau,
com todos os reflexos “positivos” ou “negativos” que
advenham dessa interferência em atividade essencial.
Tais fundações vêm, desde a década de 80 no caso
da FZ e FFM, gerindo e controlando verbas federais
destinadas à saúde pública, ao mesmo tempo em que
implantam nos hospitais universitários a “dupla porta”,
por meio da qual pacientes particulares e de convênios
médicos são atendidos nesses hospitais. No ano de
1999, as três fundações principais obtiveram, juntas,
uma receita de R$ 329 milhões.
É verdade que a maior parte dessas verbas, hoje
provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), é
aplicada no custeio da saúde pública. É verdade também que os critérios de distribuição dessas verbas nem
sempre são claros e que parte delas têm destinação
questionável.
A finalidade filantrópica é outro aspecto que distingue, das demais fundações privadas vinculadas à USP,
as que atuam nos complexos hospitalares. O certificado de entidade filantrópica, atribuído pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), isenta seu
possuidor da obrigação de pagar a contribuição previdenciária de seus funcionários e contratados.
A própria FFM revela as dimensões desse privilégio:
“a contribuição previdenciária aproximada devida, caso
não gozasse de isenção, poderia ser assim demonstrada”: R$ 23.783.669 em 1999 e 24.650.356 em 2000
(Demonstrações Financeiras 2000, p. 10).
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Em 1996, a Gerência Regional de Arrecadação do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) tentou
cassar a condição de entidade filantrópica da FFM e da
FZ. Fiscais do INSS, após diligências, lavraram auto de
informação fiscal no qual concluiram que as fundações
não eram entidades beneficentes, vendiam serviços
hospitalares, remuneravam seus diretores.
Um ministro chegou a telefonar para o gerente do
INSS, em defesa das entidades. As fundações defenderam-se no processo administrativo e mantiveram sua
isenção. Em 1999, também a Faepa conquistou seu
credenciamento como entidade filantrópica.
Por fim, outro traço peculiar dessas fundações é
que seus laços com a USP são menos perceptíveis à

A

DUPLA

Uma senhora, aparentando 70 anos, caminha pelo
corredor do Instituto Central do Hospital das Clínicas.
Na mão, um papel que indica onde ela deve ir. Ela
pára e pergunta às pessoas em torno onde é que fica
aquele tal lugar, em que ela deve fazer seu exame. “É
assim o dia inteiro”, explica Alexandre Rodrigues da
Silva, aluno de Medicina, do terceiro ano, residente
da Infectologia. “As pessoas se perdem no hospital e é
comum ver gente parando para pedir informações”.
Também, pudera: o Hospital das Clínicas, ou HC, o
maior complexo hospitalar da América Latina, tem 340
mil m2 de área construída e cerca de 30 quilômetros de
corredores. A senhora que pedia informações é apenas
uma das 123 mil pessoas que procuram atendimento no
hospital, todo mês. Gente de todos os lugares do Brasil,
até de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. Muitos
vêem no HC a última chance de tratamento. É o caso
de Eliene Maria Paulo, de 16 anos, que veio da pequena
cidade de Igreja Nova, Alagoas, para tratar de um
problema intestinal. Eliene chegou e já foi internada.
Há também os que moram em São Paulo e se con-
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USP E SAÚDE PÚBLICA

vinculados à USP arrecadaram juntas, em um único ano, R$ 329 milhões
primeira vista, porque mediatizados pela relação que
guardam com os hospitais, subordinados administrativamente à Secretaria de Saúde. Menos perceptíveis,
porém existentes, determinantes de impactos variados
sobre a vida das faculdades, como ver-se-á a seguir.
A desenvoltura das fundações privadas no ambiente
da saúde pública, e em hospitais universitários, encontra amparo na reforma engendrada pelo governo
federal a partir de 1994. O programa denominado de
“publicização dos serviços públicos”, capitaneado pelo
Ministério da Administração e Reforma do Estado
(MARE), hoje extinto, teve como um de seus subprodutos a lei 9.637, de 15 de maio de 1998, conhecida
como “lei das organizações sociais”, que autoriza a

PORTA NA VIDA DO

execução de obrigações do Estado, como a saúde, por
agentes privados (fundações, cooperativas, associações
de médicos), aos quais poderão ser transferidos também equipamentos, bem como recursos humanos e
financeiros de hospitais públicos.
Nesse ambiente legal propício, as grandes fundações
privadas da saúde, como a FFM e a FZ, logo viram-se
cercadas de entidades similares. No complexo do HCFMUSP existem dezenas de fundações, centros e outras
associações privadas. Nas próximas páginas procura-se
examinar as situações criadas por esse mosaico privado
enquistado nas salas e corredores da Faculdade e do
Hospital, nos quais os docentes da USP formam novos
médicos, pesquisam e praticam extensão.

HC, por Bianca Antunes

sultam sempre no HC. Valdete Souza dos Santos, de 61
anos, trata-se no hospital há dois anos, de problemas na
tireóide e osteoporose. “O grande problema do HC é a
espera”, conta Valdete. “Já teve dia de eu chegar aqui às
7 horas e sair às duas da tarde.” Se as filas das consultas
são grandes, as dos exames não ficam atrás. Alguns,
como a ultra-sonografia, são difíceis de marcar. Tem
gente que chega à noite para marcar exame no dia
seguinte. Apesar disso, o HC oferece aos pacientes a
possibilidade de se marcar e fazer todos os exames lá
mesmo. E os remédios são gratuitos.
Só no seu Pronto-Socorro, o HC atende 25 mil pessoas por mês. Quem serão os responsáveis por tal atendimento, reputado pelos pacientes, aliás, como ótimo?
Quem responde: “os médicos”, talvez incorra em erro.
“Quem toca mesmo esse hospital são os residentes”, diz
uma funcionária do InCor que não quis se identificar.
Alexandre confirma: “Quem atende é residente, os
médicos responsáveis apóiam pouco. Se a gente parar,
pára o atendimento”. A jornada exaustiva foi um dos
motivos que fizeram os residentes do HC entrar em

greve, em setembro de 2001. O outro foi a bolsa de R$
1.100,00. “A residência é um treinamento em serviço, e,
às vezes, não há supervisão o tempo todo. Muitas vezes,
chegam pacientes graves, que precisam de UTI. E quem
cuida é residente”, acrescenta Alexandre.
Este problema pode se agravar ainda mais no PS,
que atende, em média, 800 pessoas por dia. Mas
quem tem convênio pode passar tranqüilo pelas filas
de espera das consultas, dos exames e até do ProntoSocorro lotado. É que eles dispõem de uma entrada
especial — a tão conhecida e polêmica dupla porta.
Eles não entram no Pronto-Socorro “normal”, pois
têm o que chamam de “Pronto Atendimento”, especial
para eles. Também não passam horas na fila, como
Valdete. E, quando internados, ainda têm direito a leito especial, com TV, frigobar e acompanhante durante
todo o dia. “Acaba existindo um tratamento diferente.
O exame para o convênio sai mais rapidamente, por
exemplo”, conta Alexandre. “Já tive que cancelar uma
cirurgia para um paciente meu do SUS porque a sala
foi ocupada por um paciente de convênio”, denuncia.
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ATUAÇÃO DA FFM GERA
DISTORÇÕES NA FACULDADE
DE MEDICINA E HC
Antonio Biondi, João Brant, Marcio Kameoka
e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

Criada em 1986 com a finalidade de “colaborar com
a Faculdade de Medicina da USP”, a Fundação
Faculdade de Medicina (FFM), entidade privada,
tornou-se gestora das verbas federais recebidas pelo
Hospital das Clínicas. O convênio firmado com o
HC permitiu à fundação acumular R$ 25 milhões em
imóveis, além de R$ 50 milhões em caixa. A utilização
das verbas SUS para complementar salários de docentes
e funcionários da USP (e funcionários da Secretaria da
Saúde) tem gerado privilégios e distorções salariais. Ao
mesmo tempo, ganha força a “dupla porta”, ampliando
o conflito entre o público e o privado
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o maior complexo
hospitalar da América Latina, constituído
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP
ou simplesmente HC), o emaranhado de relações existente entre
três instituições — o próprio HC, a
Faculdade de Medicina (FMUSP)
e a Fundação Faculdade de Medicina (FFM) — é tão intrincado que
se torna difícil separá-las, distinguílas e entender a quem cabe tomar
decisões.
Uma das instituições mais respeitadas do país, o HC conta com
cerca de 1.700 médicos, 8.000 funcionários e realiza quase um milhão
de atendimentos por mês. É pioneiro no continente em técnicas de
transplantes de órgãos, tratamento
de câncer, entre muitas outras áreas
de excelência. Hospital-escola da
Faculdade de Medicina da USP, o
HC, porém, juridicamente é uma
autarquia estadual, vinculada à Secretaria da Saúde.
Quando inaugurado, em 1944,
subordinado à Casa Civil do governo estadual, as atividades clínicas
da Faculdade passaram, imediatamente, a ser realizadas nele. Em
1987, o HC deixou a Casa Civil,
integrando desde então a rede da
Secretaria da Saúde.
O diretor da Faculdade é presidente nato do Conselho Deliberativo do HC, composto por ele e
mais cinco professores titulares. O
diretor-clínico do HC é eleito entre
esses cinco titulares. A presença de
docentes da USP nesses postos-chave garantiria a manutenção das ca-
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racterísticas de
hospital universitário.
O Conselho
Deliberativo toma as principais
decisões referentes ao hospital,
dentre elas elaborar a lista tríplice de onde o
governador escolhe o superintendente, principal responsável
pela administração do HC. Nes- Professor Irineu Velasco
se contexto, surpreende saber que o zados pelo HC, que recebe de acoratual superintendente, José D’Elia do com o número de pacientes atenFilho, é um engenheiro.
didos. Por ser um hospital-escola,
Até hoje as diferentes especia- o HC recebe um bônus de 75% solidades do HC são chefiadas por bre o valor normalmente pago pela
professores titulares da Faculdade, tabela SUS. A origem desse bônus
tornando o relacionamento entre as é o Fundo de Incentivo para Desenduas instituições ainda mais inten- volvimento do Ensino e da Pesquisa
so, chegando a ponto de, às vezes, (Fidep).
poder-se confundi-las. “A ligação é
Nos anos 80, quando as verbas
muito forte”, concorda a advogada públicas federais recebidas pelo HC
Sandra Papaiz Refinetti, diretora- saíam do Instituto Nacional de Asgeral da FFM. “Às vezes, é difícil sistência Médica e Previdência Sodiscernir entre a Faculdade e o hos- cial (Inamps, um dos predecessores
pital”. Porém, são distintas as fontes do SUS), o HC não recebia do gode financiamento de cada um.
verno estadual, a quem cabia fazer
Enquanto a Faculdade recebe o repasse, a remuneração corresuma dotação orçamentária da USP, pondente ao número de atendimeno HC possui um orçamento forma- tos realizados. Ou seja, o HC realido por três fontes distintas: orça- zava um número x de procedimenmento definido pelo governo esta- tos, mas era pago por y, sendo que y
dual, verbas do Sistema Único de era sempre menor do que x.
Saúde (SUS) e receitas oriundas de
“Se o governo me dava na época
convênios médicos e de pagamentos 360 e eu faturava mais 20 pelo
efetuados por particulares.
Inamps ou pelo SUS, ao invés de
As verbas SUS e de convênios ele me dar 360 mais 20, ele me dava
são, na verdade, uma remuneração 340 mais 20”, explica Irineu Tadeu
pelos atendimentos médicos reali- Velasco, diretor da Faculdade e pre-
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Superposição de cargos
FMUSP
Diretor:
Prof. Irineu Velasco
Vice-diretor:
Prof. Eduardo Massad
Congregação:
Prof. José Pinotti
Prof. Wagner Farid Gattaz
Prof. José Franchini Ramires

FFM

HCFMUSP

Presidente do Conselho Curador:
Prof. Irineu Velasco

Presidente do Conselho Deliberativo:
Prof. Irineu Velasco

Vice-diretor Geral:
Prof. Eduardo Massad
Conselho Curador:
Prof. José Pinotti
Prof. Wagner Farid Gattaz
Prof. José Franchini Ramires

Conselho Deliberativo:
Prof. Eduardo Massad (Vice Presidente)
Prof. Wagner Farid Gattaz
Prof. José Franchini Ramires (suplente)
Prof. Guido Cerri (diretor clínico do HC)
Prof. Milton de Arruda Martins

Presidente da Comissão de Pós-Graduação
Prof. Guido Cerri
Presidente da Comissão de Pesquisa
Prof. Ricardo Brentani

Presidente do Conselho Diretor (InRad)
Prof. Ricardo Brentani

Presidente da Comissão de Graduação
Prof. Milton de Arruda Martins
sidente tanto do Conselho Deliberativo do HC, quanto do Conselho
Curador da FFM.
O problema de financiamento estaria, portanto, na origem da FFM,
fundada em 1986 com o objetivo
estatutário de “colaborar, através de
programas compatíveis com seus objetivos, com pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das
ciências médicas, em especial, com
a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior”, além de “conservar o patrimônio da FMUSP, do
HCFMUSP e do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz”, entre outros.
Em 22 de junho de 1988, a fundação celebrou seu primeiro convênio com o HC. Seu objetivo, faturar
e administrar as verbas do Inamps
e de convênios — ou seja, efetuar
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Em 1988, a FFM
celebrou seu primeiro
convênio com o HC.
Seu objetivo, faturar
e administrar as
verbas do Inamps

a cobrança dos procedimentos realizados. No mesmo dia, a FFM aderiu, ainda, ao Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde do Estado de São Paulo (SUDS-SP), por
meio de Termo de Adesão ao Convênio SUDS-SP/87.

Tais documentos foram assinados por personagens importantes
do meio acadêmico e da saúde pública: os professores Vicente Amato Neto, então superintendente do
HC, José Aristodemo Pinotti, na
época secretário da Saúde, e Fabio
Schimidt Goffi, então presidente da
FFM e diretor da Faculdade.
Um parêntesis: vivia-se época de
mudanças na organização do sistema público de saúde. Em 1988
foi aprovada a nova Constituição
Federal; em 1990, a Lei Orgânica
da Saúde (lei 8.080) regulamentou
o SUS, e o SUDS desapareceu; em
1993, o Inamps foi extinto e substituído pelo SUS.
Voltemos a 1988, quando da celebração dos convênios que permitiram à FFM canalizar as verbas públicas federais destinadas ao HC:
“Esse modelo foi adotado para que
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Professor Aristodemo Pinotti

o dinheiro do faturamento SUS, ao
invés de ir para o orçamento do Estado, o que não teria nenhuma praticidade, fosse para a fundação”,
prossegue o professor Velasco.
Aquelas verbas deveriam ser suplementares para o hospital, sem
compor uma parte essencial do seu
orçamento, como aponta o professor Vicente Amato Neto. De acordo com ele, havia um compromisso
do governo estadual de que o orçamento do HC não seria reduzido
(vide artigo na p. 47).
O professor José Aristodemo Pinotti, um dos idealizadores da FFM,
completa: “A fundação ganhou corpo quando eu, como secretário de
Saúde do governo do Estado, consegui que os recursos faturados contra o SUS deixassem de ir para a
Secretaria do Planejamento e vies-
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sem para a Fundação Faculdade
de Medicina”.
A rigor, não
se tratava ainda,
naquele momento, do SUS, mas
isso é um detalhe. De todo modo, a FFM passou a administrar verbas ano a
ano mais vultosas. O convênio
com o HC foi renovado em 1996.
Em 1998, os repasses do SUS
à fundação foram da ordem
de, aproximadamente, R$ 107
milhões;
em
1999, de R$ 114 milhões; em 2000,
de R$ 150 milhões. Porém, as receitas da FFM não se restringem ao
SUS. Em 1999, a receita total da
fundação, que inclui diversas outras
fontes, foi de R$ 152 milhões. No
ano de 2000, a receita total pode ter
alcançado R$ 180 milhões.
A maior parte das verbas SUS
cobre os custos do atendimento médico-hospitalar oferecido pelo HC
aos pacientes atendidos pela rede
pública de saúde. No entanto, fatias
expressivas desses recursos têm uma
destinação diferente. Assim é que,
em 2000, a FFM reteve 7,5% da
verba SUS, nada menos do que R$
11,25 milhões, a título de custeio
do convênio com o HC, ou taxa de
administração. Outros 5%, ou R$
7,5 milhões, foram destinados à Diretoria da Faculdade. Outros 4,8%,

ou R$ 7,2 milhões, à Superintendência do HC.
Por ser a FFM assunto vasto e
complicado, e tão elevadas as cifras
envolvidas, como visto até agora,
convém pontuar seus desdobramentos. Portanto, para facilitar a leitura
e o entendimento, faremos uma série de considerações sobre os aspectos principais da atividade da
fundação e sobre as questões mais
relevantes em jogo.
Primeira consideração: embora
a FFM tenha repassado em 2000,
como se viu, R$ 7,5 milhões para
uma conta da Faculdade, o professor
Velasco sustenta o entendimento de
que a fundação não mantém vínculos com a USP: “A atividade que a
fundação exerce, de onde ela aufere
dinheiro, não é na USP. A sua atividade-fim é no HC, que não tem absolutamente nada a ver com a USP.”
Trata-se de declaração admirável,
não somente por partir do diretor de
uma unidade da USP, mas também
porque é justamente a ligação entre
o HC e a universidade, que faz dele
um hospital-escola, o fator determinante para que a fundação seja
contemplada com o “bônus Fideps”,
o acréscimo de 75% acima citado, ao
receber a remuneração pelo atendimento aos pacientes do SUS.
O superintendente José D’Elia,
em ofício enviado ao secretário estadual da Saúde, José da Silva Guedes, com a finalidade de atender
pedido de informações de um deputado estadual, assim definiu o HC:
“associa-se à Universidade de São
Paulo, através da FMUSP, para fins
de ensino, pesquisa e prestação de
ações e serviços à comunidade. Vincula-se à Secretaria de Estado da
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Saúde, para fins de coordenação
administrativa”.
No mesmo ofício (262/99), D’Elia
ainda acrescenta: “A diversidade de
vinculações do HCFMUSP, as suas
finalidades voltadas ao bem estar
social e o avanço tecnológico alcançado permitem-lhe ser classificado
como complexo hospitalar de perfil
universitário de excelência e de dimensão única no País. Difere, portanto, de um típico hospital público
da rede SUS, seja geral ou especializado” (os grifos são do original).
Também o convênio firmado em
1988 inclui entre seus considerandos
a “necessidade de estimular a recuperação e desenvolvimento da rede de hospitais universitários e préuniversitários” e determina, em sua
cláusula segunda, que deve ser “preservada a autonomia didático-científica do complexo Faculdade de Medicina USP/Hospital das Clínicas”.
Segunda, e breve, consideração:
a FFM justifica a taxa de gestão de
7,5% sobre a verba SUS, que vigorou até recentemente, como necessária para manter uma estrutura de
cerca de 200 funcionários, encarregados de gerenciar o total dos recursos. Para além dos questionamentos legais (é admissível cobrar
pela gestão de verbas públicas de
destinação exclusiva?), constata-se
que tais recursos permitiram à fundação privada acumular importantes reservas financeiras, como será
relatado adiante.
Atualmente, esta mesma estrutura fundacional já presta serviços para outros “clientes” além do HC, como a Secretaria do Estado da Educação, através do projeto “Parceiros
do Futuro”, e a Secretaria Munici-
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pal de Saúde, através do Programa
de Saúde da Família. Em ambos os
casos, a FFM utiliza sua estrutura
interna para selecionar e contratar
pessoal, cobrando uma taxa administrativa de custeio.
Note-se, ademais, que o papel desempenhado pela FFM no “Parceiros do Futuro” distancia-se de seus
objetivos de apoio ao HC: ela atua no
projeto como gestora de recursos humanos, contratando a mão-de-obra.
Para realizar tal atividade, a fundação receberá cerca de R$ 8 milhões

Em 1991, a fundação
contratou todo
o corpo funcional do
HC, mais de 9.000
pessoas, para
“jornada extra” de 2h

da Secretaria da Educação, dos quais
ela reterá uma taxa de administração, de valor não revelado.
Em agosto de 2001, a FFM iniciou um processo de reformulação
e corte de gastos e, concomitantemente, baixou para 6,5% a taxa de
gestão da verba SUS. O percentual
da taxa já foi motivo de polêmica e
conflitos entre colegiados. Em 1997,
o Conselho Deliberativo do HC, órgão máximo do hospital, decidira
reduzir a taxa, de 7,5% para 5%.
O Conselho Curador da FFM não

aceitou o corte.
“Era 7,5%, fizemos um enxugamento quando mudou a administração e agora está em 6,5%. Quer dizer,
ela é uma firma que presta serviços,
ela precisa se manter como firma.
Ela não tem finalidade de ter lucro,
ela tem uma máquina enxuta. Todo
dinheiro, esse 1%, foi passado para o
hospital”, diz o professor Velasco.
Terceira consideração: os gastos
com pessoal do HC consomem a
maior parte das verbas da fundação.
Em 1991, a FFM contratou todo
o corpo funcional do HC, mais de
9.000 pessoas, para uma “jornada
extra” de uma a duas horas, segundo
as regras da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Com esta medida, o HC e a FFM esperavam oferecer salários mais competitivos para
seus funcionários, que, neste regime,
são chamados pela FFM de “complementaristas”. Mas esta iniciativa
revelou-se problemática para a fundação. Hoje, não é mais a totalidade
do quadro funcional que recebe a
complementação.
Em 1992, a FFM encontrava-se
em situação financeira precária: não
havia dinheiro suficiente para pagar
a complementação salarial dos funcionários e as despesas fixas do hospital. Além disso, passou pelo constrangimento de sofrer uma intervenção por parte da Curadoria de
Fundações do Ministério Público
Estadual, órgão responsável pela
fiscalização das fundações privadas
existentes na capital, depois de denúncias de irregularidades feitas por
funcionários e pelo deputado estadual Jamil Murad (PCdoB).
Entre as irregularidades apontadas, coletas de preços com valo-
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res falsos e compras superfaturadas. “O diretor técnico da época,
o doutor Chao Lung Wen, comprava microcomputadores da própria
empresa, a Intec. Ou seja, ele estava dos dois lados do balcão”, lembra o deputado.
O professor Wen repele as acusações. “Todas as denúncias feitas
pelo deputado foram devidamente
investigadas pelo Ministério Público
e não se constataram irregularidades. Após a intervenção, toda a diretoria da fundação foi reconduzida
para mais um mandato de quatro
anos”, alega. “Por opção própria, um
ano e meio após ser reconduzido para uma nova gestão, resolvi desligarme da Diretoria da FFM”.
No final de 1992, o professor Wen
foi contratado pela FFM como assessor. Ele informa que este contrato terminou em 1998.
Terminada a intervenção do Ministério Público Estadual, a FFM reestruturou tanto a sua estrutura interna quanto o seu estatuto, seguindo algumas das determinações do curador
de fundações da capital, promotor
público Edson Rafael. Em documento de 1º de julho de 1992, o promotor
revogou a intervenção, determinando
providências a serem tomadas pela
FFM e fez algumas sugestões.
A ata da primeira reunião do
Conselho Curador após a intervenção registra, porém, que os curadores resolveram não acatar integralmente as determinações do promotor: “O Professor Gyorgy [Bohm]
comunicou que ele estivera com o
Sr. Curador de Fundações e estava
ciente de que em muitos itens a resolução, na verdade, estava aberta
para que os curadores elaborassem
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Tabela 1- Receitas totais do HC em R$ 1.000,00 nominais
Instituição/Ano
1995
1996
1997
1998
Orçamento Estado 271.001 266.618 272.429 297.526
Incor/Zerbini
59.230
83.991
84.644
89.432
Institutos/FFM
76.839
76.470 101.648 116.142
Total
407.070 427.079 458.721 503.101
Fonte: GPO-HCFMUSP, DATASUS-MS, FFM e Zerbini (em documento enviado à Assembléia
Legislativa de São Paulo)

Tabela 2- Composição da receita
Origem/Ano
1995
1996
1997
SUS
25,35%
25,21% 28,03%
Não SUS
7,89%
11,89% 12,71%
Orçamento Estado 66,57%
62,43% 59,39%

1998
28,18%
12,69%
59,14%

Fonte: GPO-HCFMUSP, DATASUS-MS, FFM e Zerbini (em documento enviado à Assembléia
Legislativa de São Paulo). Obs: as porcentagens, somadas, não completam 100%

Tabela 3- Participação das fundações na
receita do HC em R$ 1.000,00 nominais
Instituição/Ano
1995
1996
1997
1998
Zerbini
14,55% 19,67% 18,45%
17,78%
FFM
18,88% 17,91% 22,16%
23,09%
Fonte: GPO-HCFMUSP, DATASUS-MS, FFM e Zerbini (em documento enviado à Assembléia
Legislativa de São Paulo)

Tabela 4- Origem dos recursos da FFM
no HC em R$ 1.000,00 nominais
Origem/Ano
1995
1996
1997
1998
Faturamento SUS
74.475 71.039 92.533 103.608
Faturamento Não SUS
2.364
5.431
9.115
12.534
Fonte: GPO-HCFMUSP, DATASUS-MS, FFM e Zerbini (em documento enviado à Assembléia
Legislativa de São Paulo)

Receita SUS
Convênios
Particulares
Receita total

Tabela 5- Receitas da FFM em R$
1998
1999
2000*
106.845.637 114.058.185
150.000.000
11.848.477
14.321.299
1.540.549
1.631.255
145.960.759 152.430.353
180.000.000*

Fonte: 1998-1999: site da FFM. *Estimativa

Tabela 6- Aplicações financeiras da FFM (em R$)
Investimento/Ano
1999
2000
Fundos de investimento
3.219.577 16.414.571
Certificados de Depósitos Bancários 6.901.142 8.486.974
Fundos de renda variável
2.957.676
Swap CDB x CDI
5.040.864 2.562.343
Depósitos em conta de poupança
56.804
61.603
Letras Financeiras do Tesouro
21.131
Fonte: Fundação Faculdade de Medicina – Demonstrações Financeiras 2000
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Tabela 7- Convênios e termos de cooperação da FFM* (em R$)
Instituição/Ano
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
Fapesp
Organização Mundial da Saúde (OMS)
Banco Itaú S.A.
Harvard AIDS Institute
Ministério da Saúde
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Outros

1999
4.838.201
3.216.604
126.609
650.000
367.028
34.525

2000
4.395.845
2.982.001
626.999
250.000
237.500
198.983
60.972
372.186

Fonte: FFM-Demonstrações Financeiras 2000. *Referentes a subvenções recebidas p/ “utilização restrita em projetos e/ou atividades específicas
ligadas à promoção do ensino, pesquisa e da assistência social.”

uma mudança estatutária madura e
que atendesse melhor às necessidades da FFM e do complexo FMUSP/
HC. Deste modo, mais importante
de tudo era compreender o espírito
geral das modificações propostas no
documento e não uma aceitação ao
pé da letra” (Ata de reunião extraordinária do Conselho Curador, 2 de
julho de 1992).
Desrespeitou-se, por exemplo,
a determinação do promotor público de garantir-se a participação no
Conselho Curador, órgão máximo
da FFM, de “um representante dos
funcionários do Hospital das Clínicas e um representante dos funcionários da Faculdade de Medicina”
(Resolução nº 03/92 da Curadoria
de Fundações). Até hoje, a inclusão dos funcionários não foi efetivada nesse colegiado, composto
por nove conselheiros — na sua
maioria, professores titulares da
Faculdade, reproduzindo a estrutura de poder desta.
Além do Conselho Curador, outros colegiados têm influência direta ou indireta nas ações da FFM: o
Conselho Consultivo da entidade;
o Conselho Deliberativo do HC, órgão máximo do hospital (e que possui membros em comum com o Con-
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selho Curador da FFM); e, por fim,
a Congregação da Faculdade.
“O Conselho Curador fiscaliza, o
Conselho Deliberativo do hospital
fiscaliza... E em última instância, apesar de não estar nos regulamentos,
a Congregação da Faculdade, que

A FFM recusa-se
a fornecer dados
sobre a dotação
dos centros de
gerenciamento (CGs)
criados no Hospital

é o órgão máximo que paira sobre
tudo. Não está no estatuto, mas se o
assunto é grave, vai estar na Congregação”, comenta a diretora-geral da
FFM, Sandra Papaiz Refinetti.
O professor Velasco, por seu turno, assegura que a fundação “é de
apoio ao hospital, e as coisas são muito discutidas no hospital, nos institu-

tos, pelos mesmos professores que
estão na Congregação”, sendo ainda
“muito difícil existir um choque”.
Quarta consideração: o modo
como são distribuídas as verbas SUS
entre os diversos setores do HC indica o grau de interferência da fundação privada na vida da instituição
pública. Para distribuir os 83,7%
restantes da verba SUS (já excluídas
a taxa de gestão e as porcentagens
destinadas à Diretoria da Faculdade e à Superintendência do HC), a
FFM imaginou estruturas paralelas
à do HC, mas que se confundem
com esta.
Cada instituto do hospital —
Central, de Psiquiatria, da Criança,
de Radiologia, de Ortopedia e hospitais auxiliares — possui certo número de “centros de gerenciamento”, ou CGs, que funcionam como
centros de custo e possuem estrutura e verbas quase que inteiramente virtuais. Exceção: o Instituto do
Coração (InCor), gerenciado diretamente pela Fundação Zerbini. Cada CG corresponde, na maioria dos
casos, a determinada especialidade
do instituto em que funciona, e é
responsabilidade de um ou mais
professores titulares da Faculdade
de Medicina.
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O critério que determina a verba
que cada Centro de Gerenciamento
recebe é, hoje, puramente quantitativo: o número de procedimentos
médicos realizados, seja para pacientes SUS, seja para pacientes de
convênios ou particulares. De acordo com o professor Velasco, a FFM
pretende reformular esse critério,
passando a privilegiar o caráter acadêmico e a ligação das atividades
dos CGs com os projetos dos departamentos da Faculdade.
O professor Adib Jatene, ex-presidente do Conselho Curador da FFM,
ex-diretor da Faculdade de Medicina
e ex-ministro da Saúde, complementa: “Os CGs buscam equilibrar essas
distorções de áreas que geram receita e que não geram receita. Há
uma boa parte da verba que vai para
pessoal, e você tenta equilibrar essas
distorções. Há professores que reclamam que recebem pouco pelo que
captam. Mas eles têm que trabalhar
por toda a instituição.”
Vendo-se a questão por outro ângulo, constata-se que a instituição
dos CGs cria novas atribuições para
os professores titulares da Faculdade: “De maneira geral, a cada centro de gerenciamento corresponde
uma unidade do Hospital das Clínicas, que, por sua vez, guarda relação
com uma disciplina ministrada na
Faculdade de Medicina da USP, de
tal sorte que, em regra, o professor
titular dessa disciplina é, simultaneamente, responsável pela unidade
do Hospital das Clínicas correlata e
pelo, também correspondente, centro de gerenciamento da Fundação
Faculdade de Medicina”, apontou o
ex-deputado estadual Pedro Dallari,
advogado da FFM, no I Fórum de
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Discussão de Políticas Universitárias da USP, em novembro de 2000.
Os dados financeiros de cada
CG, inclusive a porcentagem que os
respectivos chefes têm total liberdade para decidir como gastar, deixaram de ser informados à Revista
Adusp. Também o professor titular
do Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina, Erasmo Tolosa, ex-superintendente do Hospital Universitário da USP, ficou
sem resposta quando tentou obter
os mesmos dados.
Em 20 de agosto de 1999, o professor Tolosa enviou um documento
solicitando à FFM a “relação das
retiradas financeiras individuais e
não autorizadas, feitas pelos responsáveis dos Centros de Gerenciamento”, além de relatórios e esclarecimentos sobre o “movimento
financeiro das verbas atribuídas à
Diretoria da Faculdade de Medicina
e à Superintendência”, bem como
uma “descrição das complementações salariais” autorizadas pela Diretoria, Superintendência, Conselho Deliberativo do HC e Conselho
Curador da fundação.
O pedido solicitava resposta no
prazo de quinze dias, e apesar de
fundamentar-se também na “natureza pública da verba carreada pelo
SUS à Fundação Faculdade de Medicina”, o professor não conseguiu
o que queria. “Informavam de uma
maneira maquiada. Eu acho que
qualquer pessoa tem o direito de saber quanto tem e para que foi destinado”, explica.
Outra estrutura do HC que se
confunde com a Faculdade são os
Laboratórios de Investigação Médica, ou LIMs. Em 1968, com a cria-

ção do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), a matéria básica da
área de Medicina deixou de ser oferecida na Faculdade. E a pesquisa
básica também passou a ser realizada no ICB.
Para que a pesquisa pudesse voltar a ser realizada pelos docentes
e alunos da Faculdade, foram criados os LIMs, os quais, segundo o
professor Velasco, seriam, do ponto
de vista administrativo, laboratórios
do HC, financiados pelo hospital,
mas localizados fisicamente na Faculdade. “É mais uma questão filosófica, de o HC apoiar a pesquisa
também”, diz.
Os 62 LIMs, considerados em
seu conjunto como um instituto do
HC, recebem uma pequena porcentagem da verba SUS: 0,3%. Nem
todos os LIMs, note-se, recebem
uma parcela dessa verba quase simbólica. Uma comissão científica dos
laboratórios, composta por docentes da Faculdade, determina para
onde vão os recursos, através da elaboração de um ranking que determina essa distribuição.
De acordo com o professor Velasco, a FFM entra apenas como executora do que a comissão determina,
não tendo qualquer influência nos
critérios do ranking. Além das verbas
repassadas pela fundação, que giram
em torno de R$ 2 mil por mês para
cada laboratório, os LIMs também
captam recursos de agências e programas de fomento, como Fapesp e
Pronex (Programa de Financiamento de Áreas de Excelência).
Quinta consideração: a FFM viu
sua situação complicar-se em 1998,
quando o então presidente do Conselho Curador da fundação, dire-
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tor da Faculdade e também presidente do Conselho Deliberativo do
HC, professor Marcello Marcondes Machado, comandou a realização de negócios imobiliários de
vulto. Três imóveis foram adquiridos pela fundação, que desembolsou nas transações cerca de R$
26 milhões. “É como uma empresa
privada: tem que ter um patrimônio, se eu tiver que demitir meus
funcionários”, justifica o professor
Velasco, sucessor do professor Marcondes Machado.
A transação mais polêmica foi a
compra, por R$ 20 milhões, de um
prédio da Febem pertencente ao
governo do Estado e tombado pelo
Condephaat. A aquisição provocou a renúncia de todo o Conselho
Curador e a saída de um membro
do Conselho Consultivo, o professor do Instituto de Biociências e
ex-ministro Paulo Nogueira Neto
(leia texto na p. 73).
Os recursos para a compra dos
imóveis vieram do fundo de reserva
da fundação, constituído principalmente por verbas SUS. Os 10% das
verbas SUS destinados a esse fundo
eram investidos em papéis financeiros (CDBs). A mudança no tipo
de investimento teria sido sugerida
pelo curador de fundações do Ministério Público Estadual, promotor
Edson Rafael.
Além de trazer o modo de pensar e os problemas do setor privado para uma instituição pública,
a criação de uma estrutura administrativa privada não impediu o
HC de enfrentar problemas tidos
como exclusivos do setor público.
Em 1999, a FFM se viu diante de
uma crise de caixa, passando a
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adotar diversas medidas de contenção de gastos.
O caixa da fundação caiu de R$
27,5 milhões no início de 1999 para
R$ 19 milhões em agosto. As contratações de novos funcionários foram suspensas. Os gastos nos CGs
foram cortados e foi preciso buscar
outras fontes de receitas, como os
projetos contratados com o poder
público.
Para entender-se a nova crise, é
preciso retornar ao início da década
de 90. O HC emprega mais de 8.000

Em 1998, três imóveis
foram adquiridos
pela fundação,
que gastou nas
transações cerca
de R$ 26 milhões

funcionários não médicos. Desde
1992, quase todos possuem dois contratos de trabalho: um com o HC,
outro com a FFM. Apesar de instituído como opcional, foi raro o
funcionário que recusou o contrato
adicional. O segundo contrato, de
até duas horas adicionais por dia,
teria sido uma tentativa da fundação de atribuir remuneração mais
competitiva e diminuir a rotatividade de pessoal. Proporcionalmente,
este segundo contrato pagava melhor do que o Estado. Além disso,

regido pelas regras da CLT, estava
sujeito a reajustes e dissídios. O fato
é que, com o tempo, a remuneração
pelas horas adicionais se tornaria
mais alta do que o salário do HC, o
que levou a uma distorção.
Para sair dessa fórmula, a FFM
criou uma outra, de remuneração
variável — a variação ocorria de
acordo com a arrecadação. Os salários passaram a basear-se no número de atendimentos mensais. O
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado
de São Paulo (Seesesp) entrou com
uma ação contra o salário variável,
para que se fizesse o pagamento sobre o salário fixo, já em fins de 1992,
exigindo a fixação e correção dos salários. O Seesesp venceu a ação em
todas as instâncias: Junta de Conciliação, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Agora, aguarda o pagamento
dos funcionários.
Somente em 1998 a FFM decidiu acabar com o salário variável e
fixar o valor dos salários, criando
uma tabela. Mas isto gerou um novo tipo de problema: “O peso dos
recursos humanos foi crescendo”,
aponta a diretora-geral da fundação, referindo-se aos gastos com
a verba SUS. “Era de 40% [com a
folha de pagamentos], mais 10%
[para o fundo de reserva]. Hoje em
dia, está em 95%”.
De qualquer forma, com a extinção do salário variável, em 1998
deixou-se de separar anualmente a
respeitável fatia de 10% da verba
SUS para o fundo de reserva, cujo
montante acumulado até então, como já se viu, foi empregado na controvertida aquisição de imóveis.
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“Os CGs eram autônomos e gastavam mais do que deviam, sem uma
visão global”, diz o diretor da Faculdade de Medicina. O professor Velasco explica que, em 2000, foi feito
um diagnóstico para que o Conselho Curador da FFM tivesse uma
visão global da situação e também
“para evitar que os CGs gastassem
com atividades não acadêmicas ou
assistenciais”.
O professor Jatene explica que
uma boa parte das verbas vai para
recursos humanos, “porque a política de pessoal do Estado não atende à necessidade do pessoal, os valores pagos são baixos, não são valores para diferenciação do pessoal
de um hospital universitário. Há
quanto tempo o pessoal está sem
correção?” questiona. Ainda segundo Jatene, “esse problema dificulta você ter mais recursos para as
outras áreas.”
A diretora geral da FFM apresenta a nova diretriz para os CGs
nos seguintes termos: “A idéia é que
o diretor-executivo e os professores
titulares do instituto façam uma auto-gestão dos recursos”. Os CGs recebem toda a verba do SUS, controlando tanto receitas como despesas,
incluindo pessoal. “A partir do momento em que recebe os recursos e
também paga as pessoas, você tem o
estímulo para racionalizar isso. Porque tudo o que conseguir economizar, você pode reinvestir, comprar
equipamento, pode fazer rodar melhor o seu instituto”.
No entender do professor Tolosa,
além de os CGs comprarem o que
o Estado deveria comprar, ocorria
também de “eles gastarem mais do
que deveriam com retiradas para
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PERGUNTAS

SEM RESPOSTA

Muitas das perguntas feitas pela Revista Adusp para esta reportagem
não foram respondidas. Boa parte diz respeito ao modo como as verbas
SUS são utilizadas pelos centros de gerenciamento, os CGs.
Depois de tentar, por mais de dez dias, marcar uma entrevista com o
superintendente do HC, José D’Elia Filho, combinamos com o assessor
de imprensa do hospital que as perguntas seriam feitas por e-mail.
Elas foram enviadas no dia 22 de outubro. O cancelamento da entrevista, porém, nos foi comunicado por pager, logo no dia 24, através da
seguinte mensagem: “Antonio, retransmito resposta do superintendente:
‘Agradeço a atenção, mas não vou me pronunciar sobre as questões.’
Obrigado, assessoria imprensa HC.” Algumas das perguntas enviadas
a D’Elia:
1) A FFM computa cerca de 9.600 funcionários no HC, entre fundacionais puros e complementaristas, excetuando-se os médicos. Qual o
número total de funcionários, incluindo-se os não complementaristas?
2) Existem funcionários do HC que não estão trabalhando em função
de problemas com a FFM?
3) Quanto a FFM repassou à Superintendência do HC em 2000? E
em 1999? Existe um percentual fixo para esse repasse?
4) Com relação à Fundação Zerbini, quais foram os repasses em 1999
e 2000? Esse repasse é realizado somente por meio da transferência
direta de verbas? Houve algum momento em que a Zerbini deixou de
realizar esse repasse?
A diretora geral da FFM, Sandra Papaiz, acabou não fornecendo os
dados referentes aos gastos de cada um dos CGs, prometidos durante a
entrevista realizada no dia 9 de outubro de 2001 e solicitados insistentemente durante mais de dez dias.
reuniões, viagens, etc., com pagamento de um monte de funcionários, além daqueles que a fundação
já pagava normalmente.”
Acrescente-se outro motivo a explicar a crise financeira enfrentada
pelo CG Superintendência do HC
em 1999, citado pela diretora-geral
da fundação em uma reunião da
Congregação da Faculdade em abril
daquele ano: o fato de a Fundação
Zerbini, também vivendo uma crise
de caixa, não ter feito o repasse de-

vido ao HC durante certo período.
De qualquer maneira, a FFM parece ter superado suas dificuldades
financeiras. As reservas líquidas em
poder da fundação chegam hoje à
casa dos R$ 50 milhões, segundo
sua diretora-geral.
Sexta e última consideração: nos
últimos tempos, evidenciou-se uma
situação de disparidade, constatando-se inúmeros casos de funcionários que exercem a mesma função
mas recebem remuneração diferen-

63

Revista Adusp

Dezembro 2001

te. Isto porque parte deles recebe
apenas o salário do Estado, ao passo que outra parte recebe também
um salário da FFM. A diferença salarial pode chegar a R$ 1.400,00 no
caso de uma enfermeira.
“O mal maior das fundações para os servidores são os conflitos e
a insatisfação que a remuneração
diferenciada gera”, aponta Francisco Moreira da Silva, funcionário do
Setor de Prontuários do prédio dos
Ambulatórios e diretor da Associação dos Servidores do HC (ASHC).
“Isso desmotiva. Os funcionários
não agüentam, vão embora”.
A FFM possui 1.700 funcionários conhecidos como “fundacionais
puros”, ou seja, que não são empregados do HC, apenas da fundação,
contratados antes da atual política
de corte de gastos. Por outro lado,
em 2000 houve novo concurso público para o HC, preenchendo 800 vagas. Entretanto, estes funcionários
não foram contratados pela FFM.
“Está proibido contratar gente nova. Só substituição”, resume a diretora-geral da fundação.
Na opinião de Arlindo Chinaglia, deputado federal licenciado
(PT), ex-presidente do Sindicato
Estadual dos Médicos, com esse tipo de política “você divide os profissionais, o ímpeto da luta por
melhores salários”, passando a existir “uma privatização relativa desses equipamentos públicos, ou seja, hospitais, escolas, universidades
etc.” Para Chinaglia, ao privilegiarse uma parte dos profissionais, “esses se apoderam de uma parte do
dinheiro, em detrimento do prédio
público, equipamento público, servidores públicos.”
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Este tipo de interferência da fundação no hospital não pára por aí.
O funcionário Silva informa que,
ao questionar os procedimentos da
FFM, foi “colocado à disposição” da
diretoria-executiva do Instituto Central do HC — ou seja, seria transferido de área. Eleito diretor da Associação dos Servidores, Silva pediu seu
afastamento e, durante dois anos,
não pode ser demitido ou transferido, quer pelo HC, quer pela FFM.

A FFM possui
1700 funcionários
chamados de
“fundacionais puros”
por não terem
vínculos com o HC

Almir Robson, funcionário do
Instituto de Medicina Tropical que
representou sua categoria na Congregação e no Conselho TécnicoAdministrativo (CTA) da Faculdade, aponta problemas como a
falta de transparência e controle
na FFM: “A FFM é, para usar um
termo da área, uma anestesia para
a dor da situação da saúde. Não é
a solução”.
E a USP, poder-se-ia perguntar,
como se relaciona com a FFM?
Existe um protocolo de intenções
firmado entre ambas as entidades,
assinado em 11 de dezembro de

1995 pelo então diretor-geral da
FFM, professor Gyorgy Bohm, pela
diretora-secretária da instituição,
Nancy Emilia Briani, pelo diretor da
Faculdade de Medicina, professor
Marcello Marcondes, e pela vicereitora da USP, professora Myriam
Krasilchik, por delegação do reitor
Flávio Fava de Moraes. O protocolo deveria vigorar “pelo prazo de
cinco anos, a partir da data de assinatura”. Portanto, teve seu prazo
encerrado em 11 de dezembro de
2000, e o novo acordo ainda não
havia sido firmado até meados de
novembro — está sendo analisado
pela Consultoria Jurídica da USP.
Segundo a cláusula primeira do
documento de 1995, que trata da
“Natureza da Cooperação”, o protocolo “abre perspectiva para que
a FFM e a USP promovam entre
si intercâmbio de natureza administrativa, científica e social e outras
formas de cooperação que, com a
interveniência da Faculdade de Medicina da USP, levarão, principalmente, ao desenvolvimento das ciências médicas, ao aperfeiçoamento
da educação médica e à solução de
problemas médico-sociais”.
Na cláusula segunda, que diz respeito à “Execução”, o protocolo estabelece que “As iniciativas para a
execução do estatuído na Cláusula
anterior poderão originar-se de ambas as partes e serão efetivadas através de convênios específicos”, os
quais “poderão conter, no mínimo”, informações como as seguintes: “metas a serem atingidas” (item
b), as “etapas ou fases de execução” (item c), a “confidencialidade”
(item n), “previsão de sobretaxa de
5% (cinco por cento) dos recursos
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totais do convênio, destinados ao
Fundo de Pesquisa da Universidade” (item i) e “condições de fiscalização” (item l).
Apesar do disposto nos itens “i”
e “l”, nem a diretora-geral da FFM
nem seu assessor, Cherubino Roque
Júnior, sabiam qualquer coisa a respeito de repasse ao Fundo de Pesquisa da Universidade. Por outro
lado, perguntada sobre a eventual
existência de convênio entre a fundação e a Faculdade, a diretora-geral admitiu não haver nenhum, não
obstante esta instituição seja teoricamente “apoiada” por aquela.
O protocolo USP-FFM não alude ao repasse de 5% das verbas SUS
à Diretoria da Faculdade, embora
uma das justificativas para a transferência seja o fato de que o HC
tenha direito ao “bônus Fidep”. A
explicação do professor Velasco para a destinação dada aos recursos
é simples: “Tanto a FFM quanto
a Zerbini dão 5% do faturamento
SUS para a Diretoria da Faculdade
para a manutenção do ensino, da
pesquisa, e da Faculdade”.
Os recursos, segundo ele, são
utilizados para resolver “problemas das comissões de ensino, graduação, melhoria no biotério, na
biblioteca, na infra-estrutura de
pesquisa do prédio, tudo isso”. O
dinheiro “é usado sempre dentro
do HC e sempre dentro da Faculdade”, finaliza.
Apesar de não existir convênio,
vários professores em RDIDP recebem uma complementação salarial
da FFM, determinada por critérios
de produtividade estabelecidos pela
faculdade (ver p. 65). Os professores interessados são classificados e,

Dezembro 2001

atualmente, 73 docentes recebem
complementação. A Faculdade possui 322 professores, 129 deles em
RDIDP.
Mais uma vez, a fundação, de
acordo com o professor Velasco, entra apenas como executora. Esta atividade remunerada, aprovada pela
CERT, deveria ser objeto de um
convênio. O professor José Franchini Ramires, titular de cardio-pneumologia da Faculdade, membro do

Não há convênio
entre USP e FFM.
Protocolo de
intenções firmado em
1995 teve o prazo
expirado em 2000

Conselho Curador da FFM e também membro da Comissão Especial
de Regimes de Trabalho (CERT) da
USP, explica essa ligação da seguinte forma: “A Faculdade de Medicina, igual a Faculdade de Ribeirão
Preto, conseguiu junto à USP um,
não sei exatamente o termo, ‘credenciamento’ global de todos os RDIDP que foram selecionados dentro
dos critérios da comissão, para receber a complementação”.
O presidente da CERT, professor
Umberto Cordani, diz desconhecer
a decisão mencionada pelo professor Ramires. “Estou há oito meses

na CERT. Se ela aprovou isso ou
não, eu não sei. O professor Ramires está há muito mais tempo do
que eu”, afirma o professor Cordani. “Por força das normas que temos, a CERT credencia professores
em RTC e RDIDP para atividades
simultâneas, analisa caso a caso para ver se está trabalhando dentro
do sistema e autoriza ou não essas
outras atividades”.
Finalmente, a “dupla porta”. No
Plano de Trabalho 2000 da FFM
discute-se, à página 5, o destino a
ser dado ao Edifício Cláudia, fruto
de um dos investimentos imobiliários da fundação em 1998: “Baseados em estudos de viabilidade econômica a serem confeccionados,
o Conselho Curador da FFM decidirá pela venda, locação ou utilização do imóvel como clínicas de
atendimento a convênios e particulares do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”.
Nenhuma dessas hipóteses —
venda, locação, clínicas para convênios e particulares — realizou-se.
O Edifício Cláudia, localizado na
movimentada Avenida Rebouças,
sedia hoje a administração da FFM
(convenientemente, porém, a Diretoria da entidade está localizada na
própria Faculdade, bem próxima à
sala da Diretoria desta).
A idéia de usar o Edifício Cláudia para abrigar clínicas de atendimento a convênios e particulares
do HC foi rejeitada. “Você não pode, com dinheiro SUS, fazer uma
coisa para atender convênios e particulares”, declara o professor Velasco. “Isto é ilegal, então não fizemos”. Independentemente dessa
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opção, o atendimento a particulares e convênios vem ganhando
espaço no HC.
A existência da “dupla porta”,
destinada a pacientes de convênios e particulares, insere-se em
uma discussão que deixa de ter como ponto central o direito à saúde, mudando o foco para as formas de se obter mais recursos para
a área. Na nova lógica, nem todas
as pessoas são iguais, sobretudo
no que diz respeito a quem pode
pagar. Passa a existir uma diferenciação que começa logo na entrada do hospital — daí o apelido
de dupla porta — e se estende ao
local de espera, às acomodações e
aos leitos dos pacientes.
O diretor da Faculdade recorre
a uma metáfora de fundo esportivo
para argumentar em favor da dupla
porta. “Imagine o hospital público
como um campo de futebol. Você
tem o mesmo jogador, a mesma bola, o mesmo juiz, o mesmo campo.
Agora, tem um que senta na numerada, outro na arquibancada, outro
na geral, estão vendo o mesmo jogo”, tenta explicar.
Os pacientes particulares e de
convênios foram responsáveis, em
2000, por uma verba adicional de
cerca de 10 milhões de reais — equivalente a 7% das obtidas com o pagamento dos serviços prestados ao
SUS. Prossegue o professor Velasco: “Entra no hospital o indivíduo
que vai ter os mesmos artistas. O
mesmo cirurgião, o mesmo anestesista, a mesma enfermeira, e tal.
Agora, um pagou, o plano dele vai
pagar melhor o hospital; o outro
não pagou, mas ele vai ser atendido
do mesmo jeito”.

66

Bem diferente é a convicção do
professor Pinotti, também membro do Conselho Curador da FFM,
que vem atacando a dupla porta
em artigos nos jornais. O ex-secretário da Saúde apresentou uma
denúncia contudente, relacionando centenas de casos de preterição de pacientes do SUS no HC:
“Apresentei uma lista com 102 pacientes aguardando cirurgia, com
diagnóstico ou suspeita de câncer,
e com 505 casos, com diferentes

Atendimento a
convênios e
particulares rendeu
R$ 10 milhões
em 2000.
É a “dupla porta”

graus de suspeita, matriculados
no hospital, aguardando radiografias, laparoscopias ou cirurgias para diagnóstico” (Folha de S. Paulo,
27/11, p. 3).
No seu entender, a maioria das
clínicas do HC tem nível de ocupação de no máximo 65% (35% de
ociosidade) em razão do “estrangulamento do centro cirúrgico, onde
vários horários da ginecologia foram, apesar de nossas reclamações,
colocados à disposição dos pacientes conveniados”.
O professor Pinotti ressalta que

existem diversas outras formas de
se obter recursos, sem estabelecer
diferenciação entre pacientes. Ele
cita como exemplo a possibilidade
de se atender todos os pacientes
pelo SUS, e depois pedir o ressarcimento diretamente aos planos de
saúde daqueles pacientes que possuíam convênio, conforme a lei federal nº 9.656.
Outra possibilidade seria retirar o teto de atendimentos SUS
imposto ao HC pela Secretaria da
Saúde, ou pelo menos aumentálo. “O objetivo da fundação nunca
foi patrocinar atendimentos a particulares. Isso é um desvio dos objetivos”, diz Pinotti. Para ele, deve-se levantar a seguinte pergunta:
“Se há pelo menos três outras formas de se conseguir os recursos,
por que se opta por essa?”
Já o professor Jatene entende
que o sistema de atendimento a
particulares e convênios ainda está em desenvolvimento. “É possível captar um pouco mais do privado, com os mesmos 6,5% hoje
utilizados pela fundação”. Para Jatene, não haveria razão em dizerse que a FFM utiliza-se desses
6,5% (cerca de R$ 9 milhões) para
trazer pouco mais do que isso (R$
10 milhões) pela dupla porta. “Esses 6,5% são para captar os 130
milhões de verbas do SUS e para
fazer o hospital funcionar”.
No entender de Arlindo Chinaglia, porém, “uma das maiores
conquistas da Constituição de
1988 é o acesso universal à saúde
e à isonomia”. Portanto, toda vez
que se agride esse direito, “temse uma injustiça, uma agressão à
Constituição”.
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FACULDADE DE MEDICINA
E FFM ROMPEM ISONOMIA
SALARIAL NA USP

C

om quantos pontos é
possível conquistar um
salário adicional de R$
4.000,00? A Faculdade
de Medicina utiliza um
extenso e rebuscado sistema de avaliação para selecionar
quais professores da unidade em RDIDP podem receber uma complementação salarial no final do mês, autorizada pela Comissão Especial de
Regimes de Trabalho (CERT), executada pela FFM e vista como uma
flexibilização da dedicação exclusiva.
A tabela de avaliação foi entregue à direção da Adusp, em reunião realizada no dia 30 de outubro
na sede da entidade, pelo professor
Eduardo Massad, vice-diretor da
Faculdade. Na ocasião, o professor
Massad elogiou a seriedade do levantamento realizado pela Revista
Adusp, prestou uma série de esclarecimentos e colocou-se à disposição:
“A fundação quer ser transparente”,
enfatizou.
Dos cerca de 130 docentes em
RDIDP da Faculdade, 91 estão ins-

critos para receber a complementação. Eles são classificados de acordo com uma série de critérios avaliados anualmente, como número
de horas ministradas em graduação
ou pós-graduação, publicação de
artigos científicos em revista indexada, participação em eventos e cargos ocupados no HC ou na Faculdade (leia quadros nas p. 68-72).
Desta forma, os docentes vão somando “pontos” e recebem salários
extraordinários, em três faixas: de
500 a 1000 pontos, a complementação é de R$ 1.500; de 1001 a 3000
pontos, a complementação é de R$
2.500; acima de 3000 pontos, o docente recebe R$ 4.000.
Não bastasse o fato de quebrar a
isonomia salarial na USP, o sistema
de pontuação em si possui critérios
duvidosos. Exemplo: o exercício da
Diretoria Clínica do HC, responsável pelos procedimentos do hospital, atribui 300 pontos ao docente.
Já a publicação de um único artigo
em revista internacional indexada
no Current Contents vale 540 pon-

tos. Na graduação, a questão dos
valores é ainda mais gritante: exemplificando, um crédito-aula ministrado pelo professor no semestre
equivale a um ponto.
As discrepâncias refletem-se no
ranking da complementação salarial: o primeiro colocado, cujo nome
não foi divulgado, possui 12.389,49
pontos, mais de quatro vezes a pontuação necessária para a complementação máxima. Enquanto o 91º
colocado da lista possui apenas 60,1
pontos, bem longe do mínimo de
500 para receber complementação.
Mais especificamente, a FFM paga R$ 4.000 para 21 docentes, R$
2.500 para 26 e R$ 1.500 para outros
26, o que totaliza R$ 188 mil por
mês, ou R$ 2,256 milhões por ano.
Em números do ano 2000, quando
a FFM administrou cerca de R$
150 milhões de verba SUS, cerca
de 1,5% desse valor foi destinado
à complementação salarial de docentes. É importante lembrar que
este valor se refere a somente 73
professores.
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AS

TABELAS DE PREMIAÇÃO POR
DESEMPENHO DA FMUSP
Avaliação do Ensino de Graduação

1. Atividades Voltadas ao Aluno de Graduação

1.1 Horas-aula em disciplinas compulsórias ou optativas
da estrutura curricular da FM efetivamente ministradas.
1.2 Coordenação de disciplinas compulsórias e optativas.
1.3 Orientação de estagiários, monitores e de alunos.
1.3.1 Sem bolsa.
1.3.2 Com bolsa.
1.4 Supervisão em ligas e associações vinculadas à Graduação.

2. Atividade de Capacitação e Aperfeiçoamento
2.1
2.2

Atividades desenvolvidas no Exterior.
Atividades desenvolvidas no País.

3. Atividades de Produção ou Preparo de Materiais de Ensino

PONTOS
Nº de hs/aulas/Ano Ministradas
n x 15
n x 5 (máx. 15)
n x 10 (máx. 30)
10 (independente do nº)
15 (independente do nº)
10 (independente do nº)

3.1 Criação ou adequação de serviços assistenciais voltados à graduação no âmbito da ação da FM. 10 (independente do nº)
3.2 Publicação de artigo de atualização e divulgação voltado para o ensino de graduação.
3.3 Publicação de capítulo de livro para ensino de graduação
n x 15
3.4 Edição ou autoria integral de livro para ensino de graduação
n x 30
3.5 Preparo de material didático e audiovisual disponível para auto-instrução ou para uso
de outras Instituições com a chancela da Comissão de Graduação.
n x 80

4. Indicadores de Avaliação dos Alunos sobre o Desempenho do Professor
4.1
4.2
4.3

Homenagem prestada por turma de formandos.
Indicação como patrono, paraninfo e nome de turma de formandos.
Outras homenagens e distinções prestadas por estudantes.

n x 15
n x 30
n x 10

4.4

Prêmios por dedicação ao ensino de graduação atribuídos por Entidades ou Instituições.

n x 25

Avaliação do Ensino de Pós-Graduação “Stricto Sensu”

1. Orientação de Mestrado

Pontos

1.1 Mestrado Concluído
1.2 Mestrado em Andamento

n x 60
n x15 (máx. 45)

2.1 Doutorado Concluído
2.2 Co-orientação de Doutorado Concluído
2.3 Doutorado em Andamento

n x 120
n x 40
n x 30 (máx. 90)

2. Orientação de Doutorado

3. Publicações Oriundas de Tese ou Dissertação

3.1 Artigo completo publicado em periódico indexado no Current Contents, em co-autoria do Pós-Graduando
n x 60
3.2 Artigo completo publicado em periódico não indexado no Current Contents,
em co-autoria do Pós-Graduando
n x 30
3.3 Resumos publicados em periódicos, em co-autoria do Pós-Graduando
n x 5 (máx. 20)
3.4 Comunicação apresentada em Congresso publicada em Anais
e não publicada em periódicos, com co-autoria do Pós-Graduando
n x2 (máx. 4)

4. Atividades Didáticas

4.1 Como responsável por disciplina ministrada na FM e/ou outras Instituições
4.2 Como professor desenvolvendo atividade didática
em disciplina ministrada na FM e/ou outras instituições

nº créditos da disciplina x 2
nº horas/aula ministradas/ano

Avaliação do Ensino de Pós-Graduação “Lato Sensu”

1. Residência Médica e Aprimoramento, cursos de longa duração da USP, acima de 720h

Pontos

1.1 Orientação direta de Residentes e Aprimorandos (ambulat., enferm., salas cirúrg. e outros serviços) 8 horas=1 ponto (máx. 45)
1.2 Atividades didáticas teóricas, como professor junto aos Prog. de Resid. Médica e Aprimoramento Nº horas ministradas (máx. 20)
2. Orientação após Doutorado
2.1 Orientação de Doutores
10 pontos/semestre (máx. 40)
2.1 Orientação de Professores Visitantes (período igual ou superior a um mês)
N x 5 (máx. 10)
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Avaliação da Produção Científica
Pontos
1.
2.
3.
4.

Edição ou Autoria de Livro Internacional
Edição ou Autoria de Livro Nacional
Capítulo de Livro Internacional
Capítulo de Livro Nacional

5.

Artigo Completo Publicado em Periódicos Indexados no Current Contents
índice de impacto = ou > 1
índice de impacto < 1
6. Artigo Completo Publicado em Periódicos não lndexados no Current Contents
7. Resumos Publicados em Periódicos lndexados no Current Contents
8. Resumos Publicados em Periódicos não lndexados no Current Contents
9. Editoriais, Cartas ao Editor, Monografias
10. Comunicações Apresentadas em Congresso Publicadas em Anais e não Publicadas em Periódicos
5.1
5.2

11. Eventos Internacionais
11.1 Vídeo/Filme apresentado em Eventos Científicos Internacionais.
11.2 Comparecimento em Eventos Científicos Internacionais.
11.3 Conferência ministrada em Eventos Científicos Internacionais.
11.4 Palestrante/Moderador/Coordenador/Relator/Debatedor em Eventos Científicos Internacionais.
11.5 Coordenação/Organização de Eventos Científicos Internacionais.
11.1

Membro de Comissão Organizadora de Eventos Científicos Internacionais.

n x 100
n x 80
n x 60
n x 40
n x 540
n x 360
n x 90
n x 15 (máx. 45)
n x 7 (máx. 21)
n x 3 (máx. 9)
n x 3 (máx. 9)

n x 15 (máx. 30)
n x 10 (máx. 20)
n x 15 (máx. 30)
n x 10 (máx. 20)
30 (independente
do nº de eventos)
10 (independente
do nº de eventos)

12. Eventos Nacionais
12.1 Vídeo/Filme apresentado em Eventos Científicos Nacionais.
n x 5 (máx. 15)
12.2 Comparecimento em Eventos Científicos Nacionais.
n x 2,5 (máx. 5)
12.3 Conferência ministrada em Eventos Científicos Nacionais.
n x 10 (máx. 20)
12.4 Palestrante/Moderador/Coordenador de mesa/Relator/Debatedor em Eventos Científicos Nacionais. n x 5 (máx. 10)
12.5 Coordenação/Organização de Eventos Científicos Nacionais.
15 (independente do nº)
12.6 Membro de Comissão Organizadora de Eventos Científicos Nacionais.
5 (independente do nº)
13. Bolsa Individual de Produtividade em Pesquisa (CNPQ)
n x 30
14. Auxílios
14.1
Auxílio individual para desenvolvimento de projeto obtido de agências externas à USP (incluindo Bolsas de Iniciação
Científica, Mestrado ou Doutorado).
n x 30
14.2 Auxílio individual para desenvolvimento de projeto obtido em agências da Unidade e da USP.
7,5 (independente do nº)
14.3 Coordenador ou co-responsável por desenvolvimento de projeto integrado ou temático.
n x 30
14.4 Recursos financeiros obtidos de agências externas à USP.
R$ 100,00 = 1 ponto
15. Prirneiro Prêmio (por atividade de pesquisa) outorgado por Sociedade Científica Internacional estabelecida.
n x 100
16. Prímeiro Prêmio (por atividade de pesquisa) outorgado por Sociedade Científica Nacional estabelecida.
n x 80
17. Aprovação em Concursos
17.1 Efetivação.
17.2 Mestrado.
17.3 Doutorado.
17.4 Lívre-Docência.
17.5 Professor Titular.
18. Pós- Doutoramento no Exterior (período mínimo de 12 ano)
19. Estágio no Exterior (período mínimo de 3 meses)
20. Estágio ou Visita para aperfeiçoamento no Exterior (igual ou superior
a uma semana e menor do que 3 meses)
21. Estágio ou Visita para aperfeiçoamento no Brasil (igual ou superior a uma semana)

30
45
75
120
150
150 (independente do nº)
40 (independente do nº)
10 (Independente do nº)
5 (Independente do nº)
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Avaliação das Atividades de Extensão Universitária
1.

Atividades de Assessoria o Consultoria

2.

Atividade Editorial

1.1
1.2

Participação em Comitê de Assessoria Científica de Agências Oficiais de Fomento à Pesquisa.
Assessoria “Ad Hoc” de Agências de Fomento Científico.

2.1
Editor de Periódicos
2.1.1 lndexados no Current Contents
2.1.2 Não lndexados no Current Contents.
2.2
Membro do Corpo Editorial
2.2.1 Periódicos Indexados no Current Contents
2.2.2 Periódicos Não Indexados no Current Contents
2.3.
Assessoria “Ad Hoc” a Periódicos
2.3.1 Indexados no Current Contents
2.1.1 Não indexados no Current Contents

3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.3

4.

PONTOS
n x 30
nx7

100 (independente do nº)
50 (independente do nº)
n x 20
n x 10
n x 8 (máx. 40)
n x 4 (máx. 20)

Participação em Bancas Examinadoras

Como Membro Efetivo
Professor Titular.
Livre-Docência.
Doutorado.
Mestrado.
Efetivação ou Processo Seletivo para Admissão na Carreira
Outros Concursos.
Em Comissões de Entidades Médico-Científicas
Em Banca Examinadora de Título de Especialista

Cursos Ministrados

4.1 Curso de Especialização (carga horária maior que 360 e menor que 720 horas)
4.1.1 Coordenador.
4.1.2 Docente.
4.2 Curso de Aperfeiçoamento
4.2.1 Coordenador.
4.2.2 Docente.
4.3 Curso de Atualização
4.4 Curso de Difusão Cultural

n x 70
n x 50
n x 30
n x 15
n x 30
nx5
nx5
nx5

PONTOS
36 (independente do nº)
n horas x 2 (máx. 36)
18 (independente do nº)
nº horas x 2 .(máx. 18)
10 (independente do n
10 (independente do nº)

5.
Participação na Direção (Presidente ou Diretor) de Sociedades Científicas,
Técnicas, Tecnológicas e/ou Profissionais

5.1 Presidente
5.1.1 Internacional.
100 (independente do nº)
5.1.2 Nacional.
50 (independente do nº)
5.1.3 Estadual ou Municipal.
20 (independente do nº)
5.2 Outros Cargos Diretivos ou Técnicos ligados à Sociedades Científicas, Técnicas, Tecnológicas e/ou Profissionais
5.2.1 Internacional.
50 (independente do nº)
5.2.2 Nacional.
25 (independente do nº)
5.2.3 Estadual ou Municipal.
10 (independente do nº)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Divulgação Cultural, Científica, Técnica, Tecnológica
(Curso para Nível Secundário, Exposições Culturais, Traduções, etc).
n x 3 (máx. 12)
Artigo ou Entrevista em Jornais, Revistas e TV.
n x 1 (máx. 4)
Supervisão Extra-Curricular de Estágios, Treinamentos, Reciclagens, Visitas Monitoradas/Técnicas.n x 1 (máx. 5)
Pareceres Técnicos, Laudos, Perícias, Projetos de Lei, Normas Legais, etc.
nx7
Patentes
n x 50
Coordenação de Convênios Interuniversitários
n x 20
Participação em atividades relacionadas com Assistência à Saúde, vinculadas ao Complexo
Médico-Social da FM (excluindo-se horas despendidas com Alunos de Graduação nestas atividades) Nº horas/ano (máx. 480)
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Avaliação do Engajamento Institucional
Faculdade de Medicina da USP

PONTOS

1.
Diretoria
1.1 Diretor
400
1.2 Vice-Diretor.
300
2.
Membro da Congregação
30
3. Membro do Conselho Técnico-Administrativo–CTA 30
4.
Comissão de Graduação
4.1 Presidente.
300
4.2 Membro.
60
4.3 Coordenador do CEDEM.
50
4.4 Coordenador do Centro de Apoio
Educacional Psicológico (GRAPAL).
30
4.5 Coordenador do Programa
Especial de Treinamento (PET).
30
5.
Comissão de Pós-Graduação
5.1 Presidente.
300
5.2 Membro.
60
6.
Comissão de Pós-Graduação (Supra-Departamental) – Área de Fisiopatologia Experimental
6.1 Presidente.
200
6.2 Membro.
40
7.
Comissão de Cultura e Extensão Universitária
7.1 Presidente.
300
7.2 Membro.
60
8.
Comissão de Pesquisa
8.1 Presidente.
300
8.2 Membro.
60
9.
Comissão de Biblioteca
9.1 Presidente.
50
9.2
Membro.
10
10.
Comissão de Biotério
10.1 Presidente.
50
10.2 Membro.
10
11.
Comissão de Informática
11.1 Presidente.
50
11.2 Membro.
10
12. Comissão Coordenadora da Unidade
do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE)
12.1 Presidente.
30
12.2 Membro.
10
13. Comissão de Biossegurança e Núcleo de Radioproteção
13.1 Presidente.
50
13.2 Membro.
10
14.
Comissão e Assessoria de Recursos Humanos
do Conselho Técnico Administrativo
14.1 Presidente.
50
14.2 Membro.
10
15.
Comissão de Patrimônio
15.1 Presidente.
50
15.2 Membro.
10
16.
Outras Comissões
16.1 Presidente.
40
16.2 Membro.
10
17.
Conselho Diretor do Centro de Saúde Escola
17.1 Diretor Técnico
150
17.2 Membro.
30
18.
SVOC
18.1 Diretor
100
18.2 Vice-Diretor.
30

19. Instituto de Medicina Tropical
19.1 Diretor
19.2 Vice-Diretor
20. Fundação Faculdade de Medicina
20.1 Diretor
20.2 Vice-Diretor.
21. Departamentos
21.1 Chefe de Departamento.
21.2 Suplente da Chefia de Departamento.
21.3 Membro do Conselho de Departamento.
21.4 Coordenador de Área de Concentração - PG.
21.5 Membro da Comissão de
Pós-Graduação do Departamento
21.6 Presidente de Comissões Depart. de Ensino.
21.7 Membro de Comissões Depart. de Ensino.
21.8 Preceptor de Residência Médica.
21.9 Membro da Comissão de Residência Médica.
21.10 Outras Comissões Departamentais.
21.10.1 Presidente.
21.10.2 Membro.

250
150
250
150
250
50
20
50
30
50
30
50
30
20
10

Hospital das Clínicas da FMUSP
1. Cargos Administrativos
1.1 Superintendente.
400
1.2 Diretor Clínico.
300
1.3 Presidente do Conselho Diretor
300
1.4 Membro Conselho Díretor.
50
1.5 Diretor Executivo.
300
1.6 Diretor Executivo Substituto.
100
1.7 Diretor de Divisão.
200
1.8 Diretor de Divisão Substituto.
70
1.9 Diretor de Serviço.
150
1.10 Diretor de Serviço Substituto.
50
1.11 Responsável por LIM.
150
1.12 Responsável por LIM Substituto.
50
1.13 Chefe de Seção.
100
1.14 Chefe de Seção Substituto.
40
1.15 Encarregado de Setor.
50
1.16 Encarregado de Setor Substituto.
20
1.17 Médico Supervisor.
30
2. Membro do Conselho Deliberativo (Tit. e Sup.) 200
3. Comissão de Ética Médica
3.1 Presidente.
50
3.2 Membro.
30
4. Comissão de Bioética
4.1 Presidente.
50
4.2 Membro.
30
5. Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq)
5.1 Presidente.
50
5.2 Membro.
30
6. Comissão de Residência Médica – COREME
6.1 Presidente.
60
6.2 Membro.
20
7. Centros de Aprimoramento dos Institutos do HC-FMUSP
7.1 Presidente
60
7.2 Membro
20
8. Outras Comissões Permanentes ou Transitórias
8.1 Presidente
20
8.2 Membro
n x 10 (máx. 50)
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Administração Central – Reitoria
1. Conselho Universitário
1.1 Representante da Congregação da Unidade
1.2 Suplente
2. Outros Órgãos Colegiados
2.1 Presidente
2.2 Membro

O ranking atual

Nº CONTROLE
11
30
28
27
17
36
1
15
51
18
25
26
14
33
39
23
12
24
10
38
37
31
7
19
21
8
5
22
49
2
46
13
3
47
44
20
53
39
17
19
25
38
6
43
7
15
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LISTA CLASSIF.
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A2

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º

NOTA

12389.49
9479.68
7410.74
6761.94
6155.36
4885.00
4816.11
4326.71
4106.87
4003.73
3932.30
3852.56
3848.93
3837.05
3680.02
3394.52
3292.94
3283.71
3170.10
3160.77
3053.90
2835.60
2423.95
1863.99
1856.35
1809.66
1773.57
1666.70
1611.37
1601.19
1476.39
1375.55
1353.36
1334.80
1246.39
1228.33
1209.44
1201.40
1177.02
1164.92
1096.17
1087.93
1081.86
1032.84
1015.94
1011.10

TITULAÇÃO
T
T
T
LD
LD
ASSOC
LD
LD
D
T
D
D
D
LD
LD
D
T
T
T
LD
LD
D
LD
D
LD
LD
LD
LD
T
D
D
D
LD
D
LD
LD
D
D
D
D
D
D
D
LD
D
D

Nº CONTROLE

PONTOS
60
15
200
50

LISTA CLASSIF.

NOTA

29
A2
47º
1002.86
33
A2
48º
946.38
4
A1
49º
939.58
40
A1
50º
935.78
29
A1
51º
930.59
5
A2
52º
919.88
32
A1
53º
916.94
16
A1
54º
912.00
3
A2
55º
896.70
26
A2
56º
875.96
18
A2
57º
872.60
10
A2
58º
836.54
1
A2
59º
824.60
9
A1
60º
794.96
20
A2
61º
793.88
34
A1
62º
789.88
36
A2
63º
748.75
21
A2
64º
688.80
52
A1
65º
677.10
24
A2
66º
673.14
57
A1
67º
661.30
31
A2
68º
650.46
37
A2
69º
595.88
41
A1
70º
584.80
28
A2
71º
546.65
13
A2
72º
518.35
54
A1
73º
500.00
12
A2
74º
431.00
8
A2
90º
396.40
23
A2
75º
374.67
55
A1
76º
374.46
30
A2
77º
361.10
9
A2
78º
345.40
4
A2
79º
341.30
34
A2
80º
321.63
16
A2
81º
312.00
22
A2
82º
284.20
2
A2
83º
275.40
50
A1
84º
260.70
14
A2
85º
254.43
42
A1
86º
239.40
6
A2
87º
215.40
27
A2
88º
148.40
32
A2
89º
113.60
35
A2
91º
60.10
Fonte: professor Eduardo Massad - FMUSP

TITULAÇÃO
D
D
D
D
LD
LD
D
LD
D
D
D
D
LD
LD
D
D
D
D
LD
D
D
D
D
D
D
D
D
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CONTROVERTIDA
COMPRA DO IMÓVEL
DA FEBEM
Daniel Garcia

O ingresso da FFM no “ramo dos negócios
imobiliários”custou R$ 20 milhões, pagos com verba
SUS ao governo estadual, na compra de um terreno
no Pacaembu onde funcionavam instalações da
Fundação do Bem-Estar do Menor, visto na foto
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m julho de 1998, a FFM,
utilizando-se do “fundo
de reserva” de R$ 56 milhões (acumulados graças à aplicação de 10%
das verbas SUS), fechou
o que pensava ser um “negócio da
China”: a compra, ao governo do Estado, de um terreno de 46.130 m2 localizado no Pacaembu, bairro nobre
de São Paulo, e onde se localizava o
chamado “Casarão” da Febem — sigla pela qual é conhecida a Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor.
O negócio, de mais de R$ 20 milhões, foi conduzido pelo então diretor da Faculdade de Medicina da
USP (e também presidente do Conselho Curador da FFM e do Conselho Deliberativo do HC), professor
Marcello Marcondes Machado, e pelo
diretor-geral da fundação, Celso Ribeiro, sem o aval do Conselho Curador. Antes, Marcondes e Ribeiro haviam apenas comunicado aos conselheiros que iriam realizar um estudo
visando à aquisição de imóveis para
capitalizar a fundação. Depois, voltaram com o negócio já fechado.
A compra “às escondidas” provocou celeuma e a renúncia coletiva
dos curadores, professores Adib Jatene, José Aristodemo Pinotti, Silvano
Raia e Hans Wolfgang Halbe, que
discordavam da operação imobiliária.
Estes mesmos curadores, em paralelo com o deputado Jamil Murad,
moveram ações judiciais na tentativa
de impedir a efetivação do negócio,
enquanto levavam a Congregação da
Faculdade a criar uma comissão de
investigação, da qual participaram.
“Se existe um conselho de curadores, precisa ser consultado para as
decisões fundamentais da fundação.
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Acredito que a Fundação deve seguir
as diretrizes definidas pelos órgãos
colegiados do HC e da Faculdade de
Medicina, mas o conselho de curadores tem que saber de tudo, porque ele
é, inclusive legalmente, responsável
por isso”, destaca o professor Pinotti.
“Tanto nós não concordamos que
eu pedi demissão do Conselho Curador e fui contra”, diz o professor Jatene. “O Marcello (Marcondes) fez
aquilo achando que era um grande
negócio para a Faculdade, que se ele
tivesse um imóvel, ele estava prote-

Como explicar
que um imóvel
adquirido com
a verba SUS seja
transformado
em lotes residenciais
de luxo?
gendo esse recurso mais do que se
ele estivesse aplicando no banco.”
Já o professor Paulo Nogueira Neto, do Instituto de Biociências (IB),
então membro do Conselho Consultivo da FFM, registrou a seguinte carta
no 5º Cartório de Registro de Títulos
da Capital, datada do dia 18 de agosto
de 1998, a ser encaminhada ao professor Marcondes: “Venho pela presente
solicitar minha demissão do Conselho
da Fundação Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, por
discordar da aquisição de imóvel da

Febem. A meu ver, a Fundação não
deveria ingressar no setor de negócios
imobiliários”.
Posteriormente, o professor Nogueira protocolou outro documento
no 5º Cartório, solicitando que a carta não fosse enviada. De todo modo,
em entrevista à Revista Adusp, ele
confirmou que foi “contra a compra, por considerá-la um mau negócio para a fundação, que até hoje
está engasgado”. De acordo com o
professor, na reunião do Conselho
em que a questão foi discutida, “ficou bem claro que a maioria era
contrária à compra, mas já não era
possível voltar atrás”. A transação
imobiliária também foi rejeitada pela Congregação da Faculdade.
Há um agravante na história: a
FFM pagou R$ 20,69 milhões por um
imóvel tombado pelo Conselho para
a Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado (Condephaat) em processo
iniciado antes da compra. Por essa
razão, o negócio com o casarão é alvo
de uma ação civil pública, movida
pela Promotoria do Meio Ambiente
do Ministério Público Estadual, que
busca anular a venda para a FFM.
Segundo a ação, “a lei estadual
de nº 9.461, de 16 de dezembro de
1996, que autorizou a venda do imóvel situado à Rua Angatuba nº 765,
no Bairro do Pacaembu, é substancialmente inconstitucional e, portanto, a venda realizada pela co-ré Fazenda Pública do Estado de São Paulo para a co-ré Fundação Faculdade
de Medicina é nula de pleno direito”
(processo nº14/053 99 425.238-5, janeiro de 2000). O processo movido
pela Promotoria do Meio Ambiente
foi julgado em primeira instância e

Revista Adusp
considerado improcedente. Agora, a
ação aguarda novo julgamento, no
Tribunal de Justiça de São Paulo.
A sugestão de comprar um imóvel
para consolidar o fundo de reserva da
FFM, dotando-a de um patrimônio
que pudesse cobrir os eventuais passivos trabalhistas da entidade em caso
de dificuldades financeiras, teria —
segundo a resposta à representação
judicial contra a compra, datada de
14 de agosto de 1998 — partido do
próprio curador de fundações da capital, promotor Edson Rafael.
“O Curador disse: ‘Vocês têm quase 11 mil funcionários. Qual é a segurança da empresa, se um dia dá uma
insolvência, de você pagar esses funcionários? Então comprem um imóvel’. A ótica do Curador de Fundações
é perfeita”, argumenta o atual diretor
da Faculdade, professor Velasco. O
problema estaria somente no imóvel
escolhido, o qual, “por ser tombado
e por todos os problemas, não tem a
liquidez que teria um prédio”.
A FFM examina outras saídas para o imóvel, que não a venda, de modo que ele possa gerar retorno financeiro à entidade. Estuda-se a possibilidade de dividi-lo em três áreas
com utilizações específicas: 1) estacionamentos privados, por meio de
parcerias (teriam como clientela os
freqüentadores de jogos e eventos no
Estádio do Pacaembu); 2) loteamentos para a construção de residências
de alto luxo; 3) atividades na área
educacional, seja em parceria com a
Secretaria da Educação do Estado
ou a Secretaria Municipal da Saúde,
seja para uso da própria Faculdade.
Caso a idéia venha a concretizarse, contudo, a FFM terá enveredado definitivamente pelo ramo dos
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negócios imobiliários: como explicar, por exemplo, que um imóvel adquirido com a verba SUS seja transformado em loteamento residencial
de alto padrão?
O professor Pinotti afirma que,
após muita insistência sua, o Conselho Curador da FFM aprovou um
processo da Fundação contra o escritório imobiliário Partnership que,
segundo ele, “orientou o negócio
e cobrou um percentual exagerado
sobre a compra também”.
Márcia Elisa de Molina Mandell,

“Havia a certeza
de que a aquisição
fora lícita, sem
fraudes”, escreveu
o professor
Marcondes Machado

da Partnership, afirma que passou a
integrar a empresa apenas a partir
de 2000, não tendo como responder
a respeito do negócio realizado em
1998, nem indicar alguém que pudesse responder sobre o assunto.
Ela afirmou que o escritório deixou
de atuar no ramo de consultoria e
agora concentra suas atividades em
venda e locação de imóveis.
O professor Marcondes não quis
responder às perguntas encaminhadas pela Revista Adusp. Preferiu enviar um documento em que se defen-

de das variadas críticas à transação
que efetuou. Segundo o ex-diretor
da Faculdade, a FFM, “respaldada
nas decisões programáticas anteriormente aprovadas, lastreada em pareceres jurídicos e embasada em laudo
técnico favorável de empresa idônea
de avaliação imobiliária, adquire o
imóvel em julho de 1998 pelo preço
mínimo estipulado pelo governo”.
Ainda de acordo com o texto,
após a compra do imóvel “a instituição FFM/FMUSP/HC foi agitada
por inusitada comoção, com reflexos na USP e sua Reitoria, na Secretaria da Saúde, no gabinete do
governador e na imprensa”.
O texto resume a avalanche de
ataques ao negócio: “Houve demissões e renúncias de curadores. Palavras como ‘legalidade’, ‘legitimidade’, ‘imprudência’, ‘nulidade’, ‘Inutilidade’, ‘maquiavelismo’, ‘improbidade’, ‘oportunismo’ e ‘maniqueísmo’,
bem como os seus respectivos antônimos, estiveram presentes nas falas,
nos escritos e nas atitudes. Há ações
na Justiça. Houve reuniões extraordinárias da Congregação. Convocouse o Conselho Consultivo da FFM.”
Ele conclui afirmando que havia,
porém, “a certeza de que a aquisição fora correta, lícita, feita de boafé, sem simulações e sem fraudes e,
portanto, contaria com a aprovação
irrestrita dos colegiados pertinentes,
porque era boa, próxima, institucionalmente utilizável e com liquidez,
como assim se queria. E dessa maneira manifestaram-se vários membros do Conselho Consultivo ao
tempo em que desaconselharam,
formalmente, o uso de qualquer via
judicial no caso de se querer desfazer o negócio”.
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“NOSSO NEGÓCIO É RODAR
PACIENTE. NÃO É INSTITUIÇÃO

DE CARIDADE NEM PREVIDÊNCIA”
Marcio Kameoka e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

Daniel Garcia
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Advogada e empresária, Sandra Papaiz
Refinetti é a atual diretora-geral da
FFM. O cargo não é remunerado.
A seguir, os principais trechos da
entrevista em que, mesmo sem esconder
o viés privatista, ela adverte que muitos
convênios “estão semi-quebrados” e
“muitas vezes nos mandam só os
‘caroços’, o filé mignon vai para outros
hospitais”. Na sua opinião, a fundação
precisa reduzir custos e buscar fontes
alternativas de receita: “Estamos em um
equilíbrio muito tênue, e com um teto
que limita a gente crescer na parte SUS”

Revista Adusp
Revista Adusp- Qual o percentual atual da verba SUS que a fundação retém?
Refinetti- A porcentagem sobre
a receita SUS que, hoje, a fundação
retém é de 6,5%. Até dois meses
atrás, essa taxa era de 7,5%. Tenho
215 funcionários só meus, na administração da fundação, que fazem
todo o faturamento do Hospital das
Clínicas. Então, na verdade, esses
6,5% não ficam comigo, voltam para lá, porque tem uma equipe de
faturamento, uma equipe de recursos humanos. Rodo mais de R$ 150
milhões por ano, tenho tesouraria,
tenho contas a pagar, contas a receber, compras... O hospital tem dois
“dinheiros”, o dinheiro do orçamento e o dinheiro do SUS. Faço a administração para eles do dinheiro
do SUS, e isso custa 6,5%. Eu não
ponho a mão em doente, mas contrato gente para eles. Eu brinco, falo
que eu sou o banco deles: eu guardo
o dinheiro, remunero as contas...
Revista Adusp- Qual a participação da FFM no projeto “Parceiros do Futuro”?
Refinetti- A Secretaria [da Educação] transfere recursos para a fundação e contratamos os monitores. Da
mesmo forma, tenho com a Secretaria da Saúde, que vai colocar nas
escolas agentes de saúde, e, através
de convênio, eles me dão os recursos,
eu contrato e controlo estas pessoas.
A Secretaria da Educação quer fazer
um programa desse tipo [“Parceiros
do Futuro”] nas escolas do Estado,
nos municípios com menos de cinco
mil habitantes. Como tem um aspecto
de saúde, a Secretaria da Educação
resolveu fazer com a FFM.
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Revista Adusp- A FFM tem outros convênios com o setor público?
Refinetti- Acabei de assinar com
o secretário municipal da Saúde, dentro da regionalização da saúde eles
vão fazer as equipes de saúde da família (Projeto de Saúde da Família).
Eles acharam conveniente que a Faculdade, via fundação, assumisse essa
área. Eles me passam os recursos, já
contratei os agentes comunitários de
saúde e agora, em uma segunda fase,
médicos e enfermeiros. Tem outra
área, que estou querendo incrementar, que são contratos com a iniciativa

“Estou querendo
contratos com a
iniciativa privada,
com laboratórios.
Posso testar
remédios”
privada. São ensaios clínicos. Posso
ter um contrato com um laboratório,
posso pegar dentro do hospital um
pesquisador específico, posso testar
remédios para a iniciativa privada.
Revista da Adusp- Qual a taxa
de administração para estes casos?
Refinetti- Nestes contratos é de
15%. Do SUS é 6,5%, mas se for
com a área privada é 15%. Eu quero trazer dinheiro da iniciativa privada. Não me interessa subsidiá-la.
Se ela pode pagar 15%, ela vai pagar 15% e subsidia o resto. Mas para os convênios médicos e particu-

lares, a taxa também é de 6,5%.
Revista Adusp- Quando se faz,
ou se vier a fazer, contratos com a
iniciativa privada, isso não redunda
em algum tipo de prejuízo para o
atendimento SUS? É a mesma discussão que se levanta sobre a dupla
porta, sobre os convênios.
Refinetti- Não, porque no atendimento SUS eu tenho um teto. Por
exemplo, mês passado eu faturei R$
14 milhões, mas recebi R$ 12 milhões
do SUS. Não tenho como aumentar o
faturamento SUS. Assim, não tenho
dinheiro para comprar e não tenho
orçamento para isso. Nós estamos limitados. Então, o que atendo de convênio é complementar, é uma forma
de trazer dinheiro. Pago salários, faço
manutenção, compro remédios, faço
uma série de coisas que me ajudam no
SUS. Fica difícil delimitar. Eu acredito
que, fazendo coisas com a iniciativa
privada, não estou tirando nada da
área pública, muito pelo contrário,
estou trazendo dinheiro para dentro.
Revista Adusp- Esse técnico, esse equipamento que vai ser usado
para fazer essa análise, esse ensaio,
ele não está trabalhando para o serviço público?
Refinetti- Do jeito que está, fica
difícil delimitar. Tem áreas de interseção.
Revista Adusp- Mas, para as
pessoas que estão na fila, isto é bem
presente.
Refinetti- Você já foi para a Inglaterra? Você sabe quanto tempo
de fila tem para ser atendido? Seis
a oito meses. Não tem recurso, porque os recursos não são infinitos.
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Revista Adusp- Mas o sistema
de saúde da Inglaterra era muito
bom, não? Pelo menos até a chegada da Margareth Thatcher.
Refinetti- Na área de medicina,
tudo está ficando tão caro. Antigamente, o atendimento era meio básico, o médico pedia um exame ou
outro. Hoje em dia, qualquer atendimento já pede uma bateria de exames desse tamanho... Na Inglaterra,
por exemplo, não se faz mais nada
com quem tem mais de 65 anos:
não se faz transplante, não se atende... Eles escolhem, mediante regras,
quem vai ser atendido, pois não tem
recurso para atender todo mundo.
Revista Adusp- Mas no Brasil
há uma inversão. Acaba-se investindo muito em medicina curativa,
porque não há preventiva.
Refinetti- Qualquer hospitalização é caríssima. Não adiante botar na
Constituição que todo mundo tem
direito a saúde, porque não há recursos. A tabela SUS não é aumentada
há anos. É ridícula. Uma consulta
é R$ 2,80. Isso porque nós temos Fidep, por ser instituição ligada à universidade, a gente tem 75% a mais.
Revista Adusp- Que vem a ser
Fidep?
Refinetti- É um incentivo ao desenvolvimento da educação e da pesquisa, dado aos hospitais universitários. Então você tem um adicional
sobre a tabela SUS, que é por volta
de R$ 1,7 milhão por mês, de Fidep,
do que a gente arrecada. Mesmo assim é pouco. O convênio paga mais,
mas também não é essa coisa... E os
convênios estão semi-quebrados. São
obrigados a atender tudo, não podem
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selecionar... Tenho convênio que está
me devendo! Que eu faturo, mas me
dão canseira para receber. Mesmo
atendendo convênio, não é essa maravilha. Não temos muitas saídas. É
mais uma solução interna — reduzir
custos, tentar otimizar os recursos
que a gente tem, comprar melhor, fazer a lição de casa interna — porque
do externo não vêm grandes soluções.
Tem limitantes: em convênios, tem
que brigar com o Einstein, o Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, com
“hotéis”, como eu os chamo, com lu-

“Os convênios estão
semi-quebrados.
Tenho convênio que
está me devendo!
Convênio não é essa
maravilha”
xo. Que o HC não tem. O que atrai
alguém aqui é o fato de ele estar sendo cuidado por um grupo de pessoas
orientado por um professor titular da
USP, onde se presume que se usa a
tecnologia mais moderna. Como nós
estamos ligados à área pública, não
tem muita coisa vip. É um SUS melhorado, não é como o Einstein. E
muitas vezes eles mandam para a gente “caroço”, as coisas mais caras, que
não dá para fazer. Ou seja, mesmo
com os convênios, a gente ainda tem
que negociar muito, porque senão
você acaba pegando só coisa cara e as
coisas mais filé mignon ficam com
os outros hospitais. E essas coisas ca-

ras, o que o convênio paga não cobre
nem um décimo do que você gasta.
Atender convênio também não é essa
maravilha, tem que avaliar os custos.
Estamos em um equilíbrio muito tênue, e com um teto que limita a gente
crescer na parte SUS.
Revista Adusp- Como está a saúde financeira da fundação?
Refinetti- Muito bem, obrigado!
Está bem. Hoje em dia nosso caixa
total está em torno de R$ 50 milhões,
só que também não é essa maravilha,
porque, só de folha, gasto R$ 9,5
milhões por mês. Então não é que
desses R$ 50 milhões você possa sair
fazendo grandes brincadeiras.
Revista Adusp- Como esse dinheiro reverte para o HC ou a Faculdade?
Refinetti- Eles têm que apresentar
um projeto com viabilidade econômica, dizendo “vou investir nisso, nisso e nisso, e com isso vou melhorar
faturamento”. Ou academicamente.
Como é um hospital universitário,
temos que ter o lado financeiro, mas
tem o lado acadêmico e de pesquisa.
Por isso eles têm que justificar: se
não for economicamente, tem que
provar que é importante em termos
acadêmicos. Na fundação e no hospital, nossa função é assistência médica, ensino e pesquisa. Não podemos
usar o dinheiro para outras coisas.
Temos que direcionar para comprar
remédios, consertar tomógrafos. Nosso negócio é rodar paciente. Não é
instituição de caridade e também não
é previdência. Em relação aos funcionários, não posso estar carregando
eles no colo, porque o dinheiro que
eu possuo tenho que usar para saúde.
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OS

PLANOS FRUSTRADOS
DA FUNDAÇÃO CRIANÇA
Denise Casatti
Jornalista

Impedida de administrar as verbas
do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas, a Fundação Criança,
uma instituição privada, permanece
sem atingir a maioria dos objetivos.
Seu instituidor, professor Antranik
Manissadjian, dispara críticas contra a
Fundação Faculdade de Medicina e a
Promotoria das Fundações da capital
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os sete anos de existência, a história da Fundação Criança (FC), associada ao Instituto da
Criança (ICr) do Hospital das Clínicas, se
parece com a de pequenos pacientes que precisam de atenção médica
para sobreviver. Seu principal instituidor, o professor da Faculdade de
Medicina da USP Antranik Manissadjian, hoje aposentado, garante
que a FC enfrentou obstáculos antes
mesmo da criação — e até hoje não
conseguiu tornar-se “gente grande”
como a Fundação Zerbini, organização que tem como modelo. Ao
lado de suas irmãs mais velhas e
poderosas, a FC parece sofrer de
inanição: em 1999, primeiro ano em
que obteve superávit, suas receitas
foram de apenas R$ 796 mil.
Um dos objetivos da FC é firmar um convênio com o Hospital
das Clínicas e obter isonomia financeira e administrativa, relativamente à Fundação Zerbini (FZ).
Esta administra todas as receitas
obtidas pelo InCor, sem ter de repassá-las à Fundação Faculdade de
Medicina (FFM).
Já no Instituto da Criança, segundo o professor Manissadjian,
toda verba gerada, seja a obtida
pelo SUS ou por convênios e seguros de saúde, vai para a FFM. “De
toda receita originada pelo Instituto da Criança, tínhamos um retorno de apenas 20%, no máximo
25%. A FFM ficava com 75% a
80% da receita gerada”, queixa-se
o professor.
O professor Manissadjian critica
a FFM pela forma como distribui
as verbas dos institutos, socorrendo
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Demonstrações Financeiras FC (em R$)
Ano
1995
1996
1997
1998
1999

Receitas
- 22.775,68
- 4.529,53
- 14.011,25
- 22.063,37
796.020,55

Patrimônio
123.745,91*
119.216,38
105.205,13
83.141,76
123.745,91*

* A dotação inicial recebida do Centro de Estudos Pedro de Alcântara foi de R$ 120,330,00.
Fonte: Demonstrações Financeiras da FC registradas no 8º Cartório de Registro de Títulos

as unidades “não produtivas” com ce como respaldo para o InCor, surverbas do ICr. “Em vez de estimu- giu-me a idéia de criar uma fundalar que as unidades não produtivas ção para dar respaldo para o ICr”.
passassem a produzir, pelo contráNo final dos anos 80, o professor
rio, estimulava a acomodação e a Manissadjian realizou um plebiscito
cristalização”, ataca.
no ICr, para aferir o grau de aceitaTitular do Departamento de Pe- ção, na unidade, a uma nova fundadiatria da Faculdade até 1994, ano ção. O resultado foi desanimador paem que se aposentou, ele exerceu ra ele: funcionários e médicos, muicargos importantes: integrou o Con- tos deles remunerados pela FFM,
selho Deliberatomaram posição
tivo do HC, foi
contrária à cria“Tivemos oposição da
seu diretor clíção de nova entinico, presidiu o
dade privada.
FFM
que,
através
do
Conselho Diretor
“São interesdo ICr. Também
ses em jogo”, fusPromotor, apresentava
presidiu o Contiga. “Porque o
selho Curador da
ICr sempre foi
empecilhos”, denuncia
FC (do qual paruma unidade exticipa até hoje,
tremamente oro professor Antranik
como membro) e
ganizada sob o
integrou o Conponto de vista adselho Curador da FZ. Atualmente, ministrativo e sob o ponto de vista
exerce suas atividades privadamen- de faturamento, seja pelo SUS seja
te.
por seguros, extremamente ativa”,
O professor Manissadjian atribui afirma ele. No entender do profesa idéia de criar a FC à constatação sor, a saída do ICr da alçada de resda existência de dificuldades finan- ponsabilidade da FFM geraria uma
ceiras para manter atualizados sob grande perda de caixa: “são intereso ponto de vista científico e tecno- ses políticos e administrativos porlógico o complexo e, particularmen- que eles acham, idiotamente, que
te, o ICr: “tendo visto e sentido o isso representaria perda de poder”.
papel que a Fundação Zerbini exerO professor denuncia que o boi-
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EQUIPAMENTOS

DE ÚLTIMA GERAÇÃO...
E CRIANÇAS DORMINDO NO CORREDOR

Cícero, 4 anos, fez sua primeira
viagem de avião no dia 1º de outubro. Saiu de Maceió, Alagoas,
em busca de tratamento médico
no Instituto da Criança (ICr) do
Hospital das Clínicas. “Lá em Maceió não tem mais tratamento para
ele”, conta Lúcia, mãe do garoto.
Ela trazia um olhar de revolta, cansaço e descrença na manhã do dia
3 de outubro, depois de passar a
noite praticamente em claro, sentada em uma cadeira ao lado da
cama do garoto, em um corredor
do ICr situado em frente a uma
porta de vidro, próxima à saída da
estação Clínicas do Metrô.
“Tinha que ter um quarto fechado. Mesmo que ficassem mil crianças em uma sala à parte seria melhor
do que ficar no corredor. Ali passa
todo mundo e ele está debilitado,
pode pegar alguma doença”, disse
Maria, mãe de Rodrigo, 8 anos, que
também passou a noite no corredor,
ao lado de Lúcia e Cícero.
Equipamentos de última geração e os profissionais altamente
qualificados do hospital, dos únicos a possuir brinquedodeca, computadores e visitas de doutores da
alegria para animar o dia-a-dia das
crianças internadas, não impedem
que ocorram cenas como a descrita acima, retrato do sucateamento
dos serviços de saúde no Brasil.
Cícero, que tem cirrose hepática,
a mãe, o pai e mais dois irmãos pequenos ganharam as passagens para
São Paulo da Secretaria de Saúde

de Alagoas, por intermédio de uma
assistente social do Hospital Universitário. A família ficaria alojada
na casa de parentes em São Miguel
Paulista. O pai de Cícero, motorista
de caminhão, desempregado havia
mais de quatro meses, precisou vender tudo que tinha em Alagoas e
alugou a casa antes de viajar.
Além de passar a noite em um
corredor, Lúcia conta que a alimentação demorou a chegar e só
veio porque ela pediu. Naquela manhã do dia 3, já passava das 8h30 e
o café da manhã das duas crianças
e das mães ainda não tinha chegado. Também não ofereceram nenhum banheiro para que pudessem
tomar banho. Na noite anterior,
Maria tomou a iniciativa e perguntou onde poderia tomar banho. Informaram-lhe que à noite só havia
banho gelado e pediram que ela
aguardasse até o dia seguinte.
Maria também tinha passado a
noite anterior sentada numa cadeira. Como havia a suspeita de que
Rodrigo estivesse com meningite,

Daniel Garcia

ele precisou ficar isolado em um
dos consultórios médicos utilizados
para atendimento. Quando a médica descobriu que Rodrigo estava
com leucemia, na noite do dia 2,
tirou-o do isolamento e logo uma
funcionária o levou para o corredor,
onde ficou aguardando uma vaga
para internação até a manhã do dia
3. Segundo Maria, que já esteve no
ICr em outra ocasião, acontece com
freqüência de pacientes passarem a
noite no corredor.
Tanto Rodrigo como Cícero dependem do Sistema Único de Saúde
(SUS) para serem atendidos. No ICr,
pacientes do SUS só podem marcar
consultas por telefone se tiverem
uma carteirinha do Hospital. Já os
que são atendidos por meio de convênios e seguros de saúde podem
marcar as consultas por telefone, antes mesmo de passar pela triagem.
Esclarecimento importante: os
quatro brasileiros de que falamos
nesta matéria tiveram seus nomes
mudados, para preservar sua identidade e evitar represálias.
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cote à criação da FC envolveu até
mesmo o Ministério Público. “Para
criar os seus estatutos, tivemos uma
oposição muito grande de vários e
vários elementos, principalmente
da FFM que, através do Promotor,
apresentava mil e um empecilhos
para a concretização dessa criação
pelos estatutos. Sempre apresentava objeções de que faltava isso,
faltava aquilo”.

Os promotores de fundações da
capital foram procurados para responder à acusação do professor,
mas não deram retorno às mensagens da repórter.

A briga entre as fundações pelo
controle do ICr surpreende pelo fato de envolver instituições definidas
como sem fins lucrativos. Nos documentos da FC, que só foi efetivamente criada em 19 de outubro de
1994, registrados no 8º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e
Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
em São Paulo, saltam aos olhos frases de atas de reuniões como essa:
“Prof. Antranik lembra que quando
a FC foi instituída havia esperanças
de se conseguir um convênio da Fundação Criança e Hospital das Clínicas para formalizar a posição da
FC como entidade de apoio ao Instituto da Criança, à semelhança do
que acontece com a Fundação Zerbini e o Incor. Com tal solução seriam reforçadas as finanças da Fundação Criança” (grifo nosso, Ata da
19ª Reunião Conjunta Extraordinária
do Conselho Curador e da Diretoria
da FC, 14 de junho de 2000).
O próprio professor Manissadjian declara em sua entrevista que
o ICr representaria para a FC uma
boa “fonte de renda”. No entanto,
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FUNDAÇÃO

OPTA PELO SILÊNCIO

“O doutor Paulo Roberto Pereira disse que não vai se pronunciar
sobre o assunto no momento”, foi a resposta que a Revista Adusp
recebeu da assessora de imprensa do Instituto da Criança depois de
insistir em marcar entrevista com o diretor do IC e presidente da
Fundação Criança e enviar as perguntas, previamente, por e-mail.
Já o presidente do Conselho Curador da FC, Aluízio Rebello de
Araújo, marcou entrevista com a repórter e, depois, pediu à secretária
que remarcasse o encontro para outro dia. Na semana da entrevista, a
secretária voltou a telefonar e disse que o professor Araújo tinha ido à
Bahia e que não havia previsão para retorno. Ela pediu à repórter que
aguardasse um novo contato para remarcação da entrevista, mas não
houve outro telefonema até o fechamento desta edição.
nos estatutos consta que a institui- to, foi escrita antes mesmo dessa
ção surgiu “para apoiar todos os assembléia.
esforços visando assistência, ensino
Questionado sobre a carta, o proe pesquisa em Pediatria” e não para fessor limita-se a dizer que houve
obter renda por meio do ICr.
“várias tentativas no sentido de se
Também causa estranheza a exis- ver se se conseguia a isonomia”. Os
tência de uma carta do professor estatutos foram registrados antes de
Manissadjian, datada de 6 de junho 1994, acrescenta. Na época em
de 1994, dirigida ao então presi- que apresentou o pedido de vindente do Conseculação do ICr
lho Deliberativo
à FC, ele ainda
do HC, professor
ocupava posições
Assuntos que dizem
Adib Jatene, sainfluentes, pois
lientando autoriera o diretor clírespeito ao Instituto
zação para que
nico do HC.
o ICr se vincuAliás, um ponda Criança do HC
lasse à Fundação
to de difícil solusão decididos na
Criança. A escrição nesta histótura de instituiria é delimitar
esfera da fundação
ção e constituição
as relações no trida FC, de 19 de
pé composto peoutubro de 1994,
la Faculdade, HC
informa que ela foi criada em aten- e FC. As instituições envolvidas esdimento à assembléia geral extraor- tão tão próximas umas das outras
dinária dos membros fundadores e que é difícil separar quem pertence
efetivos do Centro de Estudos Pro- a uma e a outra, criando uma situafessor Pedro de Alcântara, realiza- ção de conflito de interesses.
da em 9 de junho de 1994. A carta
Atualmente, o diretor executivo
do professor Manissadjian, portan- do ICr, Paulo Roberto Pereira, é

Revista Adusp

INSTITUTO

Dezembro 2001

DO

CÂNCER INFANTIL

O prédio onde funcionará o futuro Instituto do Câncer Infantil (ICI)
continua em obras. Localizado na rua Oscar Freire, 2396, o prédio tem
uma entrada pela rua Galeano de Almeida e pode ser visto da avenida
Doutor Arnaldo.
Fruto de convênio entre a Fundação Criança, a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) e a Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
(ASCCI), firmado em 30 de setembro de 1998, o ICI sediará todo o
atendimento oncológico hoje realizado pelo ICr.
Os custos da obra são arcados por doações, obtidas pelas instituições. A
FOSP forneceu a estrutura inacabada de um prédio que passou vinte anos
abandonado. O terreno foi cedido em permissão de uso pela Prefeitura de
São Paulo. Coube à FC, por meio das doações recebidas da ASCCI e de
outras fontes, recuperar as estruturas inacabadas e ampliar o prédio.
Segundo o Relatório e notas explicativas das demonstrações financeiras
encerradas em 31/12/1999, a fundação recebeu as seguintes doações em
1999: pessoas físicas, R$ 950,00; pessoas jurídicas, R$ 13.500,00; ASCCIICI-Oncocentro, R$ 815.968,19. De acordo com o mesmo documento,
nesse mesmo ano foram investidos R$ 810.512,59 na obra do ICI.
Quando estiver em funcionamento, o ICI será administrado pela FC,
sob responsabilidade técnico-científica do Departamento de Pediatria
e da disciplina de Cirurgia Infantil da Faculdade de Medicina. Um dos
andares será destinado ao público da FOSP.
diretor presidente da FC; o chefe
do Departamento de Pediatria da
Faculdade, professor Flávio Adolfo
da Costa Vaz, é membro do Conselho Curador da FC; o presidente do
Conselho Diretor do ICr, professor
Yassuhiko Okay, integra o Conselho Deliberativo do HC e também o
Conselho Curador da FC.
Apesar de o professor Manissadjian afirmar que as fundações apenas atendem às necessidades administrativas dos institutos em função da solicitação dos colegiados de
cada instituto, não interferindo na
orientação técnico-científica dessas
instituições, nos documentos da FC
aparecem indícios de que assuntos
que dizem respeito ao ICr são deci-

didos na esfera da fundação.
O caso que serve de exemplo
mais claro de que a FC, apesar de
seu limitado raio de ação, exerce
poder sobre o ICr está na discussão,
registrada na ata de 1º de abril de
1998, acerca da verba de R$ 3,6 milhões disponibilizada pelo então governador Mário Covas para o projeto de ampliação e reforma do ICr.
Palavras do empreiteiro Emílio
Odebrecht, membro do Conselho
Curador da fundação, no início dos
debates: “deveria ser mantida a proposta, já levada há 4 anos ao Senhor Governador, de ser a Fundação Criança, em convênio com o
complexo HC, a entidade de apoio
e suporte do Instituto da Criança,

nos mesmos moldes da Fundação
Zerbini com relação ao InCor”. E,
na seqüência: “disse ter absoluta
convicção de que, nessas condições,
não haverá dificuldade em se obter,
em campanha de alto nível, os restantes 2/3 (oito milhões de reais)
do necessário para a conclusão do
mencionado projeto”.
Mais ainda: “Reiterou que tal
intento será realizável se o Governador, Secretário de Saúde e Conselho Deliberativo do HCFMUSP
concordarem com a proposta acima
referida” (Ata da 15ª Reunião Conjunta Extraordinária do Conselho
Curador e Diretoria da Fundação
Criança, 1º de abril de 1998).
Na continuação da discussão, o
professor Okay afirma, em nome do
Departamento de Pediatria, “que
não será oportuna uma demora na
utilização dos recursos disponibilizados pelo Governador, pois poderse-ia perder tal verba”.
Mais adiante, o professor Okay
acrescenta que “para utilizar referidos recursos, não é prudente colocar como condição ao Conselho
Deliberativo a posição idealizada e
desejada pela Fundação Criança em
relação ao Instituto da Criança.”
A seguir, tem-se a conclusão do
caso: “Ficou, portanto, decidido que
a direção do Departamento de Pediatria do Instituto da Criança levará adiante, junto à direção do Hospital das Clínicas, a utilização dos
recursos disponibilizados e reiniciará as obras do Instituto da Criança.”
Infere-se que a decisão da FC é
que determinou a ação do Departamento, mesmo considerando-se que
a posição vencedora no debate foi a
do professor Okay.
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FUNDAÇÃO ZERBINI

PROCURA SUPERAR
TURBULÊNCIA FINANCEIRA
Bianca Antunes e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

Após contrair empréstimo do BNDES no valor de
US$ 55 milhões, em 1998, a gigante do Instituto
do Coração precisou do auxílio generoso do governo
estadual para driblar as dificuldades de caixa.
“Barriga de aluguel” no dizer de seu presidente,
por supostamente haver sacrificado a si mesma na
construção do Bloco II do InCor, hoje está envolvida
em projetos díspares como o Qualis e o InCor
Brasília, entre outros. Filantrópica, nem por isso
deixou de criar empresas comerciais
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ma das gigantes do setor da saúde, a Fundação Zerbini (FZ), associada ao Instituto do
Coração (InCor) do
Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP,
conta com receitas anuais superiores a R$ 100 milhões. Nascida em
1978, é apontada como modelo de
gerenciamento de verbas públicas
por fundações privadas, baseado na
“dupla porta”. No final dos anos 90,
porém, a FZ ingressou numa turbulência financeira de conseqüências
difíceis de prever.
A partir de 1999, a fundação reduziu seus repasses ao HC, “em razão da inviabilidade financeira de
transferir, por ora, ao HC e FMUSP
15% da receita bruta do InCor, por
ser valor muito superior a seu resultado operacional”, conforme decidiu o Conselho Curador em 14 de
dezembro de 1998.
Coincidência ou não, desde então diversos conselheiros importantes renunciaram a seus assentos nos
órgãos de controle e assessoria da
FZ, que são o Conselho Curador e
o Conselho Consultivo (antigo Conselho de Administração).
A FZ apresentou, em 1999, déficit de R$ 16,88 milhões. Em 2000,
foi registrado déficit de R$ 10 milhões. Na origem dos prejuízos está
o investimento na construção do
chamado Bloco II do InCor, ou InCor II. A obra consumiu parte do
caixa de R$ 40 milhões que a fundação ostentava em 1998 — e levou-a
a contrair um empréstimo de R$
55,6 milhões no Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES.

Dezembro 2001
Daniel Garcia

InCor: expansão de serviços

Hoje a dívida com o BNDES
é da ordem de R$ 70 milhões, podendo chegar a R$ 120 milhões no
ano 2008, segundo o presidente da
fundação, Fernando Menezes. Ele
disse ter ouvido de uma autoridade governamental que essa dívida
é “impagável”, mas discorda do
veredito e vem negociando uma
redução das taxas de juros cobradas pelo banco.
Também são problemáticas, do
ponto de vista financeiro, as atividades que a FZ vem desenvolvendo e que, embora meritórias do
ponto de vista da saúde pública,
escapam aos seus fins estatutários
de “apoio ao InCor”. A fundação
emprega mais de 900 funcionários
do Qualis, o programa de saúde
familiar do governo estadual. A
direção da FZ pensou em repassar
para outra fundação o encargo, o
que não prosperou. Ela também
sustenta a Casa da Aids, mas já
resolveu que seu auxílio só vai até
o final de 2001.
Não bastasse tudo isso, só em

agosto de 2001 a FZ decidiu desfazer-se de um apêndice estranho
a uma entidade legalmente sem
fins lucrativos e de finalidades filantrópicas: a empresa Fisics Biofísica Aplicada SA, que produzia
próteses e as vendia ao próprio InCor. O capital social da Fisics, como é conhecida, pertencia à fundação. Encerradas as atividades
da empresa, 29 funcionários seriam demitidos.
A extinção da Fisics, contudo,
não esgota a participação acionária
da FZ em empreendimentos privados: uma joint-venture acaba de ser
criada pela fundação para desenvolvimento da tecnologia LDE, de
tratamento de câncer. “A iCell Therapeutics Corp. é uma empresa
americana de alta tecnologia com
sede no Colorado”, informa o professor José Franchini Ramires, presidente do InCor e do Conselho
Curador da FZ, sobre aquela que
será a parceira da fundação no
empreendimento.
“A participação na sociedade,
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conseguida por meio da concessão da patente do produto (LDE)
à empresa, dá direito ao IncorFundação Zerbini à representação na diretoria da iCell, resultando também na implantação do
Centro de Desenvolvimento Tecnológico da empresa dentro do
próprio Instituto, em São Paulo”,
explica o professor.
O InCor tornou-se conhecido
como o hospital das celebridades
do mundo da política. A FZ, baseando-se no prestígio pessoal do
cirurgião que lhe emprestou o nome, professor Euryclides de Jesus
Zerbini (autor do primeiro transplante brasileiro de coração), nunca enfrentou problemas para atingir seus objetivos. Seus laços com
o poder aparecem a cada momento de suas atividades. Estão presentes, por exemplo, na próxima
empreitada da fundação: o InCor
Brasília, que será instalado com
verba de R$ 54 milhões do Congresso Nacional e funcionará no
Hospital do Estado-Maior das Forças Armadas.
Quando a FZ decidiu tomar o
empréstimo no BNDES, em 1996,
foi o governo estadual que veio em
seu socorro, renovando por dez
anos, em 1997, o convênio entre
o Hospital das Clínicas e a fundação, que permite a esta gerenciar
completamente o InCor. A renovação por longo período era peçachave entre as garantias exigidas
pelo BNDES, dado o alto valor do
empréstimo.
“Como garantia é vinculada a
receita própria da Fundação ao
valor das prestações vencíveis até
a final liquidação”, explicou Paolo
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Tabela 1
Receitas da FZ, 1996-2000 (em milhões de R$)
1996
84,4

1997
93

1998
112*

1999
119*

2000
138*

* Foram contabilizadas apenas as receitas operacionais.

Tabela 2
Superávit (+) e déficit (-) da FZ
1996-2000 (em milhões de R$)
1996
+14,1

1997
+ 7,0

1998
+ 7,0

1999
- 16,8

2000
- 10

Tabela 3
Origem dos recursos da FZ no InCor
(em R$ 1.000 nominais)
Origem/Ano
Faturamento SUS
Faturamento Não SUS

1995
28.726
30.504

1996
36.608
47.383

1997
36.030
48.614

1998
38.146
51.286

Fonte: Superintendência do HC

Bellotti, então seu presidente, aos do Sistema Único da Saúde (SUS)
membros do Conselho Curador, compõem parte expressiva e regular
em outubro de 1997. “Sem prejuí- das receitas do InCor, e portanto
zo da vinculação
da fundação, esa Fundação desas verbas públiverá manter em
cas não teriam
conta especial, e
sido oferecidas
Quando a FZ decidiu
remunerada, um
ao banco como
montante equigarantia do emtomar
o
empréstimo
valente a três
préstimo? O atuprestações menal presidente da
no BNDS, o governo
sais. Estima-se o
FZ nega essa hivalor das prestapótese.
estadual a socorreu
ções entre R$ 0,9
Em
2000,
milhão e R$ 1,1
diante do déficit
milhão”, acresde R$ 16,88 micentou.
lhões no balanço
A vinculação das receitas do In- do ano anterior, atribuído a desemCor ao pagamento das prestações bolsos imprevistos (“supriu parte
devidas ao BNDES suscita a seguin- da falta de medicamentos para o
te questão: se as verbas oriundas HC, InCor e Casa da Aids” e “prin-
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SAÍDA DE
CONSELHEIROS, UM

SINAL?

A composição dos conselhos da FZ é marcada pela presença de
destacadas figuras do mundo político e empresarial. O Conselho Curador
já foi presidido pelo banqueiro Pedro Conde. Passaram pelo Conselho
Consultivo, entre outros, o senador Romeu Tuma (PFL), a ex-ministra
Dorothea Werneck e o então vice-governador Geraldo Alckmin (PSDB).
Mera coincidência ou não, quando a FZ passou a conviver com altos
déficits esses colegiados registraram uma série de baixas, a saber:
• O professor Adib Jatene, um dos principais nomes da FZ, renuncia
ao Conselho Curador em 25 de agosto de 2000 (carta lida na reunião de
28 de agosto), sem que o motivo tenha ficado explicitado na ata.
• Na reunião de 22 de janeiro de 2001, deixaram seus cargos os curadores Plínio Salles Souto, “por razões de ordem pessoal”, e Fábio Monteiro
de Barros, pelo mesmo motivo. Na ocasião, também deixaram pediram
demissão dos cargos que ocupavam na FZ o superintendente, e ex-diretor,
Antonio Carlos da Silva Bueno, e o então presidente, Paolo Bellotti.
• Na reunião de 27 de agosto de 2001, é comunicada a renúncia,
“em caráter irrevogável e irretratável”, de André Beer, conhecido
executivo da indústria automobilística. Ao longo de inúmeras reuniões,
Beer defendeu a posição de que a FZ deveria realizar uma reforma
administrativa e controlar melhor seus gastos.
cipalmente, financiou o aumento do
atendimento SUS-InCor que em 99
foi 11% superior ao de 98”, segundo Paolo Bellotti), a FZ bateu às
portas do Governo do Estado.
É possível que a identidade político-partidária entre os dirigentes da FZ e o governador Mário
Covas (PSDB) tenha facilitado a
operação de socorro. Entre 1998
e 2000, a presidência do Conselho
Curador da FZ foi exercida por
Pedro Piva, que era o primeiro suplente do senador José Serra (PSDB) e assumiu sua vaga no Senado
quando este foi nomeado ministro
da Saúde, no início do segundo
mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso.

Em reunião do Conselho Curador da fundação, no dia 28 de
agosto de 2000, o senador Piva relatou a providência tomada para
“consecução de solução provisória
para essa emergência” — ou seja,
para superação das dificuldades
de caixa: o Estado se dispôs a repassar R$ 10 milhões e ainda concedeu permissão à FZ para esta expandir o atendimento a pacientes
comuns e, portanto, faturar contra
o SUS um número de autorizações
de internação hospitalar (AIHs)
30% maior.
Pode-se concluir, com base nas
informações de Piva, que a receita
obtida com o faturamento SUS
cresceria em R$ 12 milhões por

ano: “conseguir verba junto ao Governo do Estado, a ser liberada da
seguinte forma: aumentou o teto
de atendimento SUS de 830 AIHs
para 1080 AIHs/mês, a partir de
setembro de 2000, o que corresponde faturar contra o SUS 1 milhão a mais por mês, no máximo;
R$ 5 milhões para custeio em 4
parcelas até o final do ano; contratação de 272 funcionários para
o Bloco II; crédito concedido pelo
Governo do Estado de R$ 5 milhões para investimentos a serem
liberados após apresentação de
pré-projeto”.
Mais ainda, conforme disse o
senador na ocasião: “O Sr. Governador do Estado determinou que
essas verbas se destinem exclusivamente ao InCor e que sejam repassadas diretamente à Fundação
Zerbini”. O Conselho Curador decidiu, assim, “registrar o agradecimento do InCor e da Fundação
Zerbini ao Sr. Governador do Estado pelo oportuno apoio financeiro ora prestado”.
A mão amiga do poder público
também compareceu quando foi
preciso renegociar com o BNDES
as condições de pagamento do
empréstimo. O montante da dívida foi refinanciado. Na já citada reunião de agosto do ano passado, Bellotti pôde anunciar aos
curadores “a decisão 376/2000, de
17.7.2000, da Diretoria do BNDES no sentido de autorizar a
alteração dos prazos de utilização, carência e amortização referentes ao Contrato nº 97.2.470.2.1
de 04/12/97 e do Aditivo nº 2 a
ser firmado para tanto”.
O próprio senador Piva já teve
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ocasião de direcionar recursos financeiros do Orçamento da União
para a FZ. O Conselho Curador resolveu agradecer ao senador por haver “destinado parte de sua verba
pessoal, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em benefício da
Fundação Zerbini”.
A FZ chegou a cogitar em transferir para o Estado a dívida criada
com o BNDES, como admite Fernando Menezes: “Foi cogitado,
sim. Eu conversei isso com o governador Geraldo Alkmin, mas
não senti necessidade de passar a
dívida. Porque também teria que
ter uma lei na Assembléia. E há,
também, o endividamento do Estado. Mas não vejo essa possibilidade a curto prazo. Eles têm uma
série de prioridades”.
O Estado, em suas várias esferas
de atuação, é um parceiro essencial
à sobrevivência da FZ. Mas tal situação, como veremos, pode ser uma
via de mão dupla.
Presidente da fundação há menos de um ano, o executivo financeiro aposentado Fernando Menezes — que fez carreira no Unibanco, uma das maiores corporações do sistema financeiro privado — usa uma imagem interessante para caracterizar o papel
da FZ na expansão do InCor e
construção do Bloco II: “barriga
de aluguel”. No seu entender, a
FZ “deu seu corpo, deu seu sangue”, para construir um patrimônio que, ao cabo e ao fim, pertencerá a outra instituição, o Hospital das Clínicas. E que, pior ainda!, comprometeu a estabilidade
financeira da fundação.
A figura da “barriga de aluguel”
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não se esgota, porém, no Bloco II.
Ela bem pode ser utilizada para
descrever a adesão da FZ ao Projeto Qualis, em 1998. “Adesão”,
a bem da verdade, não é a expressão apropriada ao caso. Pode-se
afirmar, de fato, que a FZ ajudou a
viabilizar o Qualis: ela foi o principal instrumento por meio do qual
o governo estadual implementou
esse programa. Portanto, eis aí
mais um típico fenômeno “barriga
de aluguel”.
O Qualis-Programa de Saúde

A figura da “barriga
de aluguel” não se
esgota no Bloco II.
Ela pode ser utilizada
para descrever a
adesão ao Qualis

da Família foi apresentado à FZ
pelo professor Adib Jatene. Nos
documentos da fundação, o professor é citado mesmo como o “mentor” desse projeto, que consome
verba anual superior a R$ 20 milhões. Mas não se trata de uma
convivência tranqüila. As atas do
Conselho Curador da fundação registram desde a celebração do impacto social positivo do projeto
até as queixas pelo fato de que, na
prática, ele não é rentável para a
entidade privada.
Em dezembro de 1998, o Con-

selho Curador já apontava que
a FZ “tem administrado o Projeto Qualis/PSF com sua estrutura
atual, absorvendo integralmente
o ônus daí decorrente”. Os conselheiros emitiram um sinal de alerta, diante dos planos do governo
estadual de ampliar o atendimento, de 200.000 para 2 milhões de
pessoas.
“Mesmo limitando nosso apoio
às duas unidades atuais, a manutenção da parceria com o Governo
do Estado implicará a revisão de
alguns pontos”, a saber: “ter garantia do recebimento da verba orçada” e o repasse ao Projeto, a partir
de janeiro de 1999, do “custo do
gerenciamento, no valor estimado
de 3% da verba alocada ao Projeto, hoje totalmente absorvido pela
Fundação Zerbini”.
A FZ incumbiu-se de levar
adiante o Qualis antes mesmo de
qualquer formalização contratual
com o Governo do Estado, como
evidencia uma ata de reunião de 13
de setembro de 1999 do Conselho
Curador: “Aguarda-se da Secretaria de Estado da Saúde a assinatura
de convênio com a Fundação Zerbini, bem como aumento de transferências de recursos por parte dessa Secretaria”.
Em 22 de janeiro de 2001, o
Conselho Curador sintetizou do seguinte modo a dupla condição do
Qualis, o qual, “implantado pela
Fundação na periferia da Capital,
no ano de 2000 apresentou expressivo progresso e consolidação”:
— “assim se estrutura hoje: 14
unidades de saúde, 2 ambulatórios
de referência, a casa do Parto, 55
equipes com 300 agentes comuni-
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tários e no total, 926 funcionários.
Dá atendimento a 240.000 pessoas,
ao custo per capita/mês de R$ 7,19,
incluindo atendimento bucal, atendimento a gestantes e aos indivíduos com problemas mentais. A assinalar que esse custo era de R$
11,22 em janeiro/98”;
— “face às explicações solicitadas e fornecidas, o Conselho decide quanto ao Plano de Atividades e
Orçamento para o ano 2001 acima
exposto o que segue: procurar, a
curto prazo, outra entidade, uma
fundação, por exemplo, que possa
assumir essa atividade, em substituição à Fundação Zerbini, conforme negociação a ser mantida com
a Secretaria da Saúde”.
O Qualis favorece a imagem institucional da FZ, ao mesmo tempo
em que é uma fonte de instabilidade e preocupações.
Os números da fundação indicam que o atendimento de pacientes SUS ainda supera largamente
o mínimo de 60% necessário à sua
classificação como entidade filantrópica. Nos últimos anos, ele tem
representado entre 70% e 80%
do total de atendimentos, embora
a FZ mantenha nada menos do
que 110 convênios médicos. Apesar disso, a maior fatia da receita
da fundação provém dos pagamentos realizados por convênios — a
“segunda porta”.
O SUS, no entanto, já chegou a
representar a maior parte do faturamento do InCor. Em 1994, por
exemplo, ano em que a receita operacional da fundação chegou a R$
63,25 milhões, o SUS pagou a ela
R$ 40,54 milhões (64% da receita
operacional total), ao passo que
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os convênios renderam R$ 22,29
milhões (35%).
De qualquer forma, os resultados dos anos mais recentes não
deixam mal o SUS. Em 1997, quando a FZ obteve receita líquida de
R$ 93 milhões, dos quais R$ 84,6
milhões deviam-se à remuneração
por atendimentos médicos realizados, o SUS respondeu por “75%
a 77% do atendimento” e por nada
menos do que “44% do faturamento”, em torno de R$ 36 milhões,
contra R$ 48,6 milhões oriundos

A fundação fatura
mais com convênios
do que com o SUS.
Mas este ainda gera
40% das receitas

dos convênios e particulares.
A relação se manteve próxima
desse patamar em 1998, quando,
segundo os dados do HC, a remuneração pelo atendimento a pacientes do SUS no InCor alcançou R$
38 milhões (42,7%), contra os R$
51 milhões (57,3%) recebidos de
convênios e particulares.
Ocorre, no entanto, que o valor
pago pelas AIHs não sofre reajuste desde o início de 1999, e presentemente as receitas da rubrica
SUS estão limitadas, no InCor, ao
teto de R$ 3,5 milhões mensais ou
R$ 42 milhões anuais. Ao mesmo
tempo, o número de pacientes SUS

encaminhados ao InCor é crescente, fazendo declinar a lucratividade do sistema e, conseqüentemente, da fundação.
Menezes afirma que uma relação de atendimentos SUS versus
convênios mais rentável para a FZ
seria de 6:4, mas reconhece que
isso é impossível. “Para o hospital
ter uma certa rentabilidade, nós
tínhamos que trabalhar com 60%
para o SUS e 40% para convênios.
Mas chegamos a ter 80% SUS.
Não se pode deixar uma pessoa
morrer na calçada. Mas o ideal,
com as novas instalações, é operar
com 70%, 72%”.
A pressão da clientela SUS e
as limitações impostas ao retorno
financeiro desse atendimento geram um paradoxo: a fundação de
finalidades filantrópicas, criada
para dar apoio a um hospital público de perfil universitário, voltase mais e mais para o “mercado”
(grafado assim, com todas as letras,
nos próprios documentos da FZ),
numa tentativa de obter maior
rentabilidade.
A preocupação da direção da FZ
com a obtenção de maiores receitas
junto ao setor privado surge sistematicamente nas reuniões do Conselho Curador. São muitos os exemplos disso:
Pesquisas contratadas. O InCor é um importante centro de
pesquisas médicas. No início de
2001, os conselheiros souberam
que em 2000 houve “crescimento
significativo no número de projetos de pesquisa contratados com
a iniciativa privada, no valor total
de R$ 15 milhões, contribuindo
para a atualização científica e o
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desenvolvimento da pesquisa fundamental da instituição”.
“Tele-relacionamento”. Em outubro de 1999, anunciou-se que
entraria em operação, em curto
prazo de tempo, “a Central de Tele-Relacionamento com o mercado, moderno sistema de agendamento de consultas e exames” (o
grifo é nosso).
“Clínicas cardiológicas avançadas”. Em fins de 1999, registrava-se
a entrada em funcionamento da Clínica Rebouças (ou Unidade Rebouças), “em andares alugados” e para
a qual estimava-se “um ganho adicional de R$ 2,5 milhões, não havendo aumento do efetivo”, e a criação da Clínica Boa Vista, “no centro
financeiro, com o apoio do escritório Pinheiro Neto Advogados e da
Bolsa de Valores”.
Fortalecimento da imagem. Em
1998 teve início um “programa junto à Mídia de intensificação da imagem institucional da Fundação Zerbini e InCor”. Foi criado um comitê de comunicação institucional.
Como parte desse esforço, a fundação decidiu obter um certificado de
conformidade à norma ISO-9002. A
certificação foi concedida, em 1999,
pela Fundação Vanzolini. Acolheuse por unanimidade, em agosto de
2000, sugestão do professor e conselheiro Giovanni Cerri “para que
se reforce a imagem visual de interdependência da Fundação Zerbini, Incor, HC, Faculdade de Medicina da USP”.
Políticas de mercado. “Nosso
sistema de planejamento e controle difere do Estado, pois este não
mede desempenho e a Fundação
Zerbini se orienta principalmente
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Daniel Garcia

Professor Adib Jatene

pelo desempenho. Políticas e prá- etc.” Em 22 de janeiro de 2001,
ticas de recursos humanos comple- cogitou-se em investir “em comumentam o salário de recursos hu- nicação externa dirigida a esse
manos do InCor segundo políticas público, de forma a otimizar os
de mercado”, declarou aos conse- investimentos do Bloco II”.
lheiros, em 13 de abril de 1998,
Os planos otimistas de expansão
o então presidente Bellotti. “A da participação privada devem esFundação exercibarrar, contudo,
ta políticas adenão apenas no liquadas à consemite mínimo de
A FZ decidiu criar
cução de recuratendimento a
sos além dos adpacientes
do
uma clínica
vindos do orçaSUS, mas tammento”.
bém na dispocardiológica no centro
Maior partisição dos confinanceiro, com apoio
cipação privada.
vênios de redu“No ano 2000 o
zir os pagamenda
Bolsa
de
Valores
Incor deverá fatos ao InCor peturar US$ 145
los serviços que
milhões, podeneste presta aos
do chegar a US$ 190 milhões”, pacientes conveniados.
informou Bellotti na mesma ocaEm reunião realizada em maio
sião. “Manteremos ao SUS os de 2001, o médico José Manoel
60% de atendimento global e pro- Teixeira, diretor-executivo do Incuraremos conquistar participa- Cor, explicou ao Conselho Curação maior no mercado privado, dor da FZ as razões pelas quais
envolvendo seguradoras de saú- as receitas declinam, embora a dede, planos de saúde, particulares manda venha aumentando: “o de-
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DESCOBERTA CIENTÍFICA, JOINT-VENTURE E LUCROS.
EIS A ICELL THERAPEUTICS CORPORATION
No início de 2001, o professor Ramires apresentou
ao Conselho Curador da Fundação Zerbini o projeto
de “desenvolvimento e posterior comercialização do
LDE, caracterizado como uma nova tecnologia no
diagnóstico e tratamento de câncer a ser realizado
através de uma joint-venture entre a empresa norteamericana iCell Therapeutics Corp., a Fundação Zerbini e o InCor”. O projeto foi aprovado, “pois permite
obter recursos para explorar patente existente”.
O presidente do InCor ora aponta a iCell como
a empresa parceira da Fundação Zerbini na jointventure, ora como a própria joint-venture: “A criação
da iCell se configurou numa saída para o baixo interesse e alto custo para a indústria nacional nesse tipo
de parceria”.
De acordo com o professor, “a Universidade e
o hospital universitário não têm estrutura para desenvolvimento e muito menos comercialização dos
produtos gerados na pesquisa, mesmo porque não
é esta a sua missão”, de modo que “a cooperação
universidade-empresa pode ser um caminho para viabilizar o repasse dos ganhos da pesquisa na Academia
para a sociedade”.
O desenvolvimento de uma nova droga terapêutica
dura, diz ele, entre cinco e dez anos, no mínimo, e
envolve uma série de fases de estudo até sua comercialização. “Esses investimentos somam em média US$
créscimo de receita, apesar do aumento no atendimento a pacientes
de convênios e particulares, se deve à renegociação dos valores com
tais empresas privadas, através dos
chamados ‘pacotes’, sendo certo,
outrossim, que o hospital mantém
permanente enfoque quanto à necessidade de incremento do faturamento através do atendimento
privado”.
Um outro complicador é a pró-

300 milhões para um único medicamento. É um investimento de alto risco que as indústrias brasileiras não
têm apresentado interesse ou condições de assumir”.
A Revista Adusp perguntou ao professor Ramires
quem é o autor do novo processo: se a FZ, o InCor
ou a Faculdade de Medicina, e se haverá reparte dos
possíveis lucros com o HC ou a USP.
“A partícula foi desenvolvida por pesquisadores
do InCor”, afirma. “A LDE serve de veículo para quimioterápicos e substâncias radioativas no diagnóstico
e tratamento de câncer e, futuramente, poderá ser
aplicada como transporte de agentes terapêuticos genéticos de baixa toxicidade, um dos grandes desafios
da indústria farmacêutica no momento. Produzida artificialmente em laboratório, a LDE é semelhante ao
LDL humano e é capaz de transportar quimioterápicos diretamente para dentro de células cancerígenas,
poupando células sadias. A partícula também é capaz
de transportar substâncias radioativas, auxiliando no
diagnóstico de tumores”.
O professor utilizou uma frase enigmática para
concluir sua resposta à pergunta sobre a repartição
dos eventuais lucros com a comercialização da LDE:
“A Fundação Zerbini tem dado apoio a projetos do
Hospital das Clínicas da FMUSP, tendo repassado nos
últimos seis anos cerca de R$ 35 milhões. Portanto,
tem cobrado apoio.”

pria política de remuneração diferenciada, que permite salários “de
mercado” para a maior parte dos
funcionários da FZ e, certamente,
uma remuneração (fixa ou variável) bastante elevada para o pequeno grupo de docentes da Faculdade de Medicina e os 250 médicos do InCor.
Nos últimos anos, foram recorrentes os alertas a respeito no âmbito do Conselho Curador. Um de-

les partiu do próprio senador Piva:
“O presidente alertou, novamente, para a alta incidência da folha
de pagamentos no faturamento do
InCor”.
Se tomarmos como exemplo
1999, ano em que as receitas operacionais alcançaram R$ 119,29
milhões, as despesas com “salários e encargos sociais” alcançaram R$ 83,54 milhões ou 70% do
total. Se acrescentarmos às recei-
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tas operacionais as receitas financeiras (R$ 9,46 milhões), teremos
uma receita global de R$ 128,75
milhões: neste caso, a fatia de salários e encargos corresponde a
quase 65% do total, que ainda é
um índice elevado.
As fundações privadas ligadas
ao HC e à Faculdade de Medicina
operam com finalidade semelhante
à das congêneres que atuam em outras unidades da USP: garantir alta
remuneração para seus beneficiários. Diferentemente das outras, no
entanto, as da saúde usam principalmente o mecanismo da complementação salarial, por meio do duplo emprego. Reduzir a massa salarial da FZ representaria, assim, um
“corte na própria carne”.
A FZ não recolhe para a USP
quaisquer taxas. A fundação, notese, não se considera ligada à universidade. “Isso nos honra muito,
mas não é verdade”, comentou o
presidente da FZ a propósito da informação de que uma publicação
oficial da Reitoria, o Jornal da USP,
incluiu a entidade no rol de fundações vinculadas.
Não deixa de ser uma situação
intrigante: a fundação constituiu-se
para “dar apoio” a um instituto, o
InCor, que não possui personalidade jurídica própria, sendo (do ponto
de vista formal e legal) mero departamento do HC; este, porém, vincula-se efetivamente à USP, por meio
da sua Faculdade de Medicina; docentes e estudantes desta unidade
da USP praticam ensino e pesquisa
no complexo do HC, do qual faz
parte o InCor.
Mesmo que se queira negar, os
docentes da USP que atuam no
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InCor, e recebem recursos da FZ,
são o laço evidente com a universidade. É o caso do professor José Franchini Ramires, titular de
Cardiologia Clínica da Faculdade
de Medicina da USP e diretorpresidente do InCor. Na USP, ele
também integra a Comissão Especial de Regimes de Trabalho
(CERT), colegiado subordinado à
Reitoria.
Atual presidente do Conselho
Curador da Fundação Zerbini, o
professor Ramires não vê conflito
de interesses no fato de ocupar,

A Fundação Zerbini
não recolhe taxas
para a USP e não
se considera ligada à
Universidade
simultaneamente, cargos no InCor: “Se você tem um cargo de diretoria executiva, aí poderia haver
conflito de interesse”. Perguntamos a ele, ainda, se “na condição
de membro da CERT, e, portanto,
fiscal do cumprimento do RDIDP,
e ao mesmo tempo membro de
conselhos curadores de duas fundações privadas que concedem
complemento salarial a docentes
da USP (FFM e FZ)”, ele nunca
se sentiu em situação de conflito
de interesses.
De acordo com o professor Ramires, “os membros da CERT não
são fiscais do cumprimento do

RDIDP”. Ele entende que os docentes da USP, “inseridos no âmbito de uma universidade pública
de ensino e pesquisa, têm a obrigação de ministrar aulas e produzir conhecimentos” e que “a
CERT avalia a produção de docentes em RTC ou RDIDP de
acordo com critérios estabelecidos pelo CO”.
Ainda segundo o professor, “a
suplementação de salários a docentes da cardiologia clínica e da
cirurgia cardíaca não gera nenhum
conflito e não fere regra alguma”.
“Nenhum dos docentes dessas duas
áreas é RDIDP — a maioria é RTP
e os outros, RTC. No total, somos
em 13, enquanto o InCor possui
cerca de 250 médicos” (leia entrevista nas páginas 99-102).
Embora não repasse verbas para a USP, a fundação o faz para o
HC. Tudo indica que se trata de
acordo de cavalheiros, sem exigência contratual de percentuais, tanto
que a FZ sentiu-se à vontade para
rever, para baixo, os valores repassados. Em 1999, o valor apontado na rubrica “transferências para
HC/FMUSP” foi de R$ 6,07 milhões ou 5% da receita operacional (ou 4,7% da receita global).
Em 2000, teria sido de aproximadamente R$ 7 milhões.
Ao tratar de tais transferências,
as atas da fundação mencionam,
quase sempre, “HC e FMUSP”. Mas
na Coordenadoria de Administração Geral da USP (Codage) não há
registro algum da entrada de valores da FZ para a Faculdade de
Medicina, e o próprio presidente da
fundação assegura que os repasses
limitam-se ao HC.
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FERNANDO MENEZES

“ISSO

AQUI TEM SIDO
UM TREM FANTASMA:
CADA CURVA TEM
UM ESQUELETO”
Bianca Antunes e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

Fernando Eugênio D’Oliveira
Menezes, ex-diretor do Unibanco,
assumiu em fevereiro de 2001 a
presidência da Fundação Zerbini,
cargo não remunerado. “Quando
eu recebi o convite, o professor
Ramires precisava de uma pessoa
mais ligada à área financeira”,
diz, referindo-se ao presidente do
Conselho Curador. Menezes nega
que a entidade esteja em crise, mas
admite que encontrou “esqueletos”
de cuja existência não o avisaram:
“Logo que assumi, demorei um
mês para descobrir a Fisics”
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Revista Adusp- A Fundação teve superávit de R$ 14 milhões em
1996, R$ 7 milhões em 1997, déficit
de R$ 16 milhões em 1999 e de R$
10 milhões em 2000. A Fundação
Zerbini está em crise?
Menezes- Em crise ela não está.
Ela tem problemas na situação financeira. Uma crise administrativa, uma
crise funcional ela não tem. Uma crise
de comando ela não tem. Uma crise
de trabalho ela não tem. É até ao contrário, porque a casa está funcionando.
Mas estamos fazendo uma redução de
custos, e dando muita transparência.
Minha linha é de respeito ao dinheiro
público, transparência e ética. Além
do mais, sou voluntário, e isso me ajuda muito. A Fundação Zerbini foi criada com uma finalidade: dar apoio. O
professor Zerbini tinha uma idéia mas
não tinha uma dotação financeira. Recebeu várias doações, mas não tinha
um patrimônio. Você não pode dizer
que hoje a Fundação Zerbini tem um
prédio com uma renda. Eu, se fosse
ministro, não permitiria mais a criação
de fundações de apoio se não tivessem
atrás um patrimônio. Se não, você vai
criar uma série de fundações que vão
sair da lei 8.666, vão nomear pessoas
fora de concurso, terão todas as regalias, mas não terão uma cobertura financeira. E acho — não tenho certeza,
não vou ser leviano — que algumas
fundações foram criadas com esse objetivo. De facilitar algumas áreas, mas
sem ter estrutura atrás. Não passa na
minha cabeça uma fundação de apoio
não ter um patrimônio. E uma renda,
porque como vai dar apoio se não tem
recurso para sua própria manutenção?
E fundação que não tem essa capacidade tem que recorrer a verbas governamentais, a outras doações. Como
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nós estamos fazendo agora, à iniciativa
privada. São projetos que apresentamos. Quando queremos reformar determinada área nós fazemos um projeto. Não gosto da palavra lobby, que
surgiu nos EUA. O lobista pode deixar
cair alguma coisa no meio do caminho. Mas algumas fundações devem
ter o seu lobista, sim.
Revista Adusp- O senhor sabe
de alguma que tenha?
Menezes- Não, não conheço. Eu

“Se estivesse no
BNDES, não daria
o empréstimo.
O BNDES deu uma
taxa até especial
para nós”

não tenho e não gostaria de ter. Prefiro apresentar um projeto a uma empresa. Ir a Brasília, pedir verba a um
deputado, isso tem que ser feito pela
própria fundação. Apresentando o
balanço, as necessidades da fundação. No ano passado, tivemos quatro
deputados que participaram. Se nós
formos verificar o número de deputados e senadores que foram operados
pelo InCor, mais de 50, nem eles cooperaram. Quer dizer, não houve um
trabalho de agressividade junto a eles.
A fundação, financeiramente, está

bem. O que ocorreu? No começo da
década de 90, as taxas eram elevadas.
Isso dava uma receita financeira elevadíssima às fundações. Essa receita
financeira encobria atos administrativos nem sempre corretos ou rentáveis. De 1996 para cá, com a queda
das taxas inflacionárias — não só nas
fundações, mas principalmente nas
fundações — foi a hora da verdade.
O lago secou. E aí se começou a viver
realmente da sua receita. Nessa época, tínhamos R$ 40 milhões em caixa,
com dólar a um por um, tínhamos
US$ 40 milhões. E aí, resolveram
construir o InCor II. E a Fundação foi
usada como barriga de aluguel. Porque não é dona do InCor. Foi criada
como auxílio ao InCor e a entidades
ligadas à saúde, pesquisa, ensino. Basta dizer que hoje nós temos 200 professores fazendo pesquisa. Mas aconteceu o seguinte: “vamos construir o
Bloco II”. Na verdade, essa decisão
foi há 16 anos. Em 1996, o Conselho
decidiu inaugurar o esqueleto, ia virar
um segundo esqueleto ali (você tinha
o esqueleto do Quércia atrás). Então,
usaram parte desses R$ 40 milhões.
E parte cobriu os prejuízos apresentados. Todos os prejuízos apresentados estão cobertos. Eu não digo
crise. Mas houve prejuízos. Há três
anos, resolveram também pedir um
empréstimo ao BNDES de R$ 70 milhões para o término do prédio. Não
quero voltar ao passado: se foi bem
negociado ou mal negociado. Eu, se
estivesse aqui, não tomaria o empréstimo. Se estivesse no BNDES, não
daria o empréstimo. Só que o governo do Estado não tinha condições de
tomar o endividamento do empréstimo. Então, pediram à Fundação.
Hoje, seriam R$ 70 milhões, que ven-
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cem em 2008, em R$ 120 milhões. O
BNDES deu uma taxa até especial
para nós. Ele fez 1,5% ao ano de juros, agora estamos negociando uma
redução. Quando entrei, tomei conhecimento desse empréstimo e uma
alta autoridade falou: “mas esse empréstimo é impagável”. Falei que não,
porque trabalhei em banco e a última palavra que citaria na minha
vida é a palavra impagável. Será administrado. Pagar hoje, não temos
condições, mas vamos administrar o
pagamento. Porque o BNDES captou esse dinheiro. Ele tem o direito
de receber. Com esse dinheiro do
BNDES, a fundação virou, realmente, uma barriga de aluguel. Porque
ela deu seu sangue, deu seu leite,
deu seu corpo. Ela gerou um filho
que não pertence a ela. Porque o
Bloco II, como o Bloco I, pertence
ao Instituto do Coração e ao HC.
Então tomamos uma dívida que nos
atrapalhou muito. Alguns andares
foram inaugurados, mas não adianta
só inaugurar a construção, você tem
que equipar. E houve investimentos
da fundação em equipamentos.
Revista Adusp- A grande causa
do prejuízo foi o investimento no
InCor II?
Menezes- Foi o investimento. Se
não tivéssemos feito o InCor II, a
Fundação não teria problema de caixa. Isso realmente afetou financeiramente a fundação, eu acho, de uma
maneira louvável. Porque hoje temos mais 150 leitos, devemos inaugurar mais 80 leitos daqui a dois
meses. Estamos melhorando nossa
área de pesquisa. O Bloco I está
muito apertado, foi o preço que tivemos que pagar.
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Revista Adusp- Esse dinheiro
volta?
Menezes- Demora, no mínimo,
uns seis, sete anos para voltar. Terminando o hospital, como pretendemos terminar até janeiro totalmente, você aumenta sua capacidade de enfermagem. Você tem que
ter um maior número de funcionários. Você tem que comprar mais.
São profissionais de níveis altíssimos, 7% dos funcionários do InCor
são livre-docentes. Você tem muitos
recém-formados ou residentes.
Revista Adusp- Não há nenhum
risco de verbas SUS serem utilizadas no pagamento dessa dívida?
Menezes- Do SUS não.
Revista Adusp- Quais são os
convênios que o InCor trabalha?
Menezes- São 110 convênios.
Revista Adusp- Mantidos pelo
InCor?
Menezes- Não, pela Fundação.
Porque o InCor, na verdade, não
existe, não tem personalidade jurídica, quem tem é a Fundação. E há
um contrato assinado pelo qual ela
administra o prédio até 2010. Desde o começo da Fundação existe
esse convênio. E deve existir em
outros institutos também. Agora,
para o hospital ter uma certa rentabilidade, nós tínhamos que trabalhar com 60% para o SUS e 40%
para convênios. Mas chegamos a
ter 80% SUS. Não se pode recusar.
Não pode deixar uma pessoa morrer na calçada. Mas o ideal, com
as novas instalações, é operar com
70%, 72%. E 72% do SUS nos dão
20% da nossa receita.

Revista Adusp- As unidades
Qualis geridas pela FZ continuam
funcionando?
Menezes- O Qualis está dividido
entre outras entidades do Estado de
São Paulo. Nossa prioridade é o InCor. Mas o Qualis veio para a Fundação para nós colaborarmos e administrarmos, indicar o seu administrador,
que é funcionário da Fundação, e todos os funcionários passariam a ser
funcionários da Fundação. Hoje, o
Qualis tem 911 funcionários. São funcionários da Fundação Zerbini. Inclusive o diretor geral, o Carlos Jatene.
Toda a equipe Qualis, médicos, enfermeiros, todos são funcionários da
Fundação Zerbini. Que ocorre? Você
já viu uma empresa como a nossa,
que tem 60 funcionários e responsável por mais 3800 no InCor, fazer
uma folha de 911 funcionários? A
dor de cabeça? Eu tenho três funcionários. São funcionários full time, só
da Fundação, que só trabalham para
o Qualis e não recebem um tostão do
Qualis. Então, houve uma proposta
que não foi autorizada, de recebermos uma parte, 3%, que iria cobrir
os nossos custos operacionais. O cargo de presidente, a ambulância que
o Qualis tem, a gasolina, tudo nós
pagamos. Então, senti a necessidade
dessa cobrança. E eu pleiteei até a
última reunião. Estive com o Guedes,
o secretário da Saúde, duas vezes. Eu
disse da possibilidade e ele falou que
é muito difícil. Porque na época que
assumi havia um entendimento muito
forte de que o Qualis passaria totalmente à Prefeitura. Seria administrado pelo Eduardo Jorge. Fui informado de que nesse plano de assistência
médica familiar da Prefeitura o Qualis seria absorvido. A gente cogitou
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isso, discutiu. Quase concretizou. É
até uma reivindicação de quatro anos,
porque a Fundação está fugindo um
pouco de seu principal objetivo, o
InCor. Temos no Qualis um excelente
trabalho de população, pode fugir
realmente do objetivo principal. Mas
está um pouco parado. Vai demorar
uma definição se o Qualis vai sair da
Fundação ou não.
Revista Adusp- O que é a empresa Fisics? Ela é da Fundação
Zerbini?
Menezes- Nós estamos fechando
a Fisics. Aliás, a meu pedido. Ela
foi criada para fabricar membranas
para a parte cardiológica. Mas eu
não conseguia entender sua existência, porque fundação não pode ter
uma empresa comercial.
Revista Adusp- No antigo estatuto isso era permitido. O sr. mudou isso?
Menezes- Mudei isso no estatuto.
A Fisics não estava dando lucro. E
nem podia dar lucro. E era uma empresa comercial que pertencia a uma
fundação. Logo que assumi, demorei
um mês para descobrir que tinha essa Fisics, eu não sabia. Muitas coisas
aqui não me contaram. Pena que o
Walt Disney faleceu, porque eu poderia sugerir a ele fazer um trem
fantasma que ele nunca viu na vida.
Porque isso aqui tem sido um trem
fantasma: cada curva tem cada esqueleto... Quando me contaram sobre a Fisics, pensei que, evidentemente, era impossível mantê-la. Em
primeiro lugar, porque ela tinha só
um cliente, que era o InCor. Em segundo lugar, uma fundação, que tem
isenções, não pode ter uma empresa
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comercial. A concorrência é desleal
e até com problemas jurídicos. Não
sei como isso correu tanto tempo.
Revista Adusp- Ela fornecia só
ao InCor?
Menezes- Só ao InCor. Mas cada
médico tem seu jeito, gosta de seu
catéter. O próprio professor Jatene
tem uma companhia que bate muito
com a Fisics, com essas membranas.
E existem mais três, quatro companhias de alta qualidade. Não faz sen-

“Estamos fechando
a Fisics. Fundação
tem isenções e
não pode ter empresa.
A concorrência
é desleal”

tido técnico, jurídico, uma fundação
ter uma empresa comercial. Isso não
batia, quando eu vi pedi na primeira
assembléia o fechamento da Fisics.
Revista Adusp- O Centro de
Formação Avançada e Profissionalizante (Cefacs) está em atividade?
Ele recebe verbas federais?
Menezes- Está em atividade há
muito tempo. Tem verbas federais e
é uma escola que tem a idade do Incor, que forma uma equipe de primeira ordem.

Revista Adusp- E quanto recebe
por ano do MEC?
Menezes- Neste ano recebemos
R$ 3,2 milhões, a fundo perdido.
A verba deste ano é maior, para a
implantação também, não só para
manutenção, porque nós estamos
ampliando. Agora, nós estamos fazendo uma série de parcerias para
manutenção do Cefacs. Mas não haverá verba para manutenção.
Revista Adusp- E a transferência de dinheiro ao HC? Há algum
acordo para mudar a maneira de
transferência?
Menezes- O que realmente estava ocorrendo é o seguinte: eles têm
participação na receita, não no resultado final. Quer dizer, mesmo a
Fundação dando prejuízo, eles recebem essa verba. Se a fundação
deu prejuízo, na verdade ela não poderia dar nada. A Fundação repassava 15%. Recebia remédio, recebia
algumas coisas mais. Hoje nós temos
quase 200 funcionários da Fundação
que estão trabalhando do HC. Quer
dizer, isso entra nesse valor. Esse
valor não é só financeiro, ele é contabilizado. O carro do D’Elia e o
carro do Irineu pertencem à Fundação [N.R.: refere-se a José D’Elia, superintendente do HC, e Irineu Velasco,
diretor da Faculdade de Medicina]. A
gasolina do D’Elia sou eu que pago.
O valor não é só dinheiro, existe um
pacote. Mas esse pacote, esse ano,
foi reformulado, o D’Elia pediu para
reformular. Sentiu que era realmente absurdo uma empresa que está
dando prejuízo dar uma parte da receita. Se fosse tirar ao pé da letra,
hoje, do nosso resultado, é quase
37%. Se fosse só de uma receita lí-
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Menezes: investimento no Bloco II retorna em seis ou sete anos

quida, 6%. O ano passado deu uns
R$ 7 milhões.
Revista Adusp- Há um convênio
entre a Fundação Zerbini e o HC?
Menezes- Não é bem um convênio. São atas de conselhos que
fizeram. Não há um convênio diretamente entre a Fundação Zerbini e
o HC. Existem atas e compromissos
do Conselho Curador. Existia um
convênio pelo qual determinados
serviços seriam prestados pelo HC
e seriam pagos pelo InCor. Agora,
para você fechar essas contas é um
trabalho de mandraque. Porque você não sabe, se analisar bem, se eles
não têm que devolver alguma coisa
a nós. O que existiram foram brigas
enormes entre a diretoria anterior e
o HC. Não tinham um bom relacionamento. Tudo isso, também, por
causa dessas verbas.
Revista Adusp- Mas, mesmo não
concordando, vocês contribuem todo ano?
Menezes- Ela é feita mensalmente. Indiretamente. O carro do D’Elia
tá lá. Todo mês tem uma despesa.

Revista Adusp- E a transferência líquida de recursos?
Menezes- Isso não existe. Pode representar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões.
Mas são 200 funcionários que nós pagamos na folha que são da Fundação.
Revista Adusp- Quando o senhor diz funcionários, eles são só
da Fundação Zerbini?
Menezes- É complementarista.
Tem duplo vínculo. Mas que não trabalha no InCor. Trabalha no HC, ou
na Faculdade, como o professor Irineu. Mas nós não temos nenhum vÍnculo com a Universidade, nem vínculo com o HC. Ela é uma fundação de
apoio independente e privada. Temos
um vínculo de ajudar o InCor. Mas o
InCor usa nosso CGC. E nós somos
privados, não tem nada que ver com
aquelas fundações da USP criadas,
não tem nada, nada a ver.
Revista Adusp- O InCor Brasília,
que está sendo construído, não vai
ser um estabelecimento de elite, para atender deputados e ministros?
Menezes- É um hospital com investimento de R$ 54 milhões, verba

dada pelo Congresso. Está dentro do
Hospital das Forças Armadas. E já
foi aprovada uma verba de R$ 30 milhões para o custeio do ano que vem,
desta verba. Entrei há seis meses aqui
e esse processo começou há dois anos.
É um fato irreversível, deve ser inaugurado em janeiro, fevereiro. O Antônio Carlos Magalhães lutou muito
por isso. Acho que o Serra tem outra
opinião sobre o hospital. E outras
pessoas também têm outra opinião.
Revista Adusp- Quando o senhor entra, comenta que percebe
o impacto das contas do Bloco II.
E fala sobre os gastos com a obra.
Questiona os gastos com empresas
que construíram. Tem isso mesmo,
ou é impressão minha?
Menezes- É um pouco impressão
sua.
Revista Adusp- Também é um
pouco verdadeiro?
Menezes- Evidentemente, em um
cargo assim, eu pedi uma prestação
de contas. E acertamos um detalhe,
porque tínhamos uma companhia
que fazia a medição. Não fazia muito sentido, porque o próprio hospital poderia fazer a medição. Então,
tiramos a empresa. Não tinha nada
contra a empresa, mas achávamos
que era um gasto desnecessário.
Revista Adusp- A preocupação
foi apenas de enxugar custos?
Menezes- E ter informações que
eu não tinha. De prestações de contas. Porque a partir de quando entrei e assinei, passo a ser responsável. Eu sou voluntário, não ganho
nada, e ainda vou responder a um
processo amanhã?
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FISICS,

A EMPRESA QUE CAUSA ESPANTO

Que muitas fundações privadas ligadas à USP se constituem, na prática,
como empresas, já não é surpresa para
ninguém. Porém, causa espanto que
uma fundação privada “sem fins lucrativos”, isenta de impostos e declarada
como de finalidades filantrópicas, seja
detentora do capital social de uma
empresa legalmente constituída.
Pois esse é exatamente o caso da
Fundação Zerbini, que criou a Fisics Biofísica Aplicada SA, para desenvolver “novos produtos na área
da eletrônica médica e na produção
de fármacos, em estreita colaboração com o Instituto Butantã”, conforme registro do Conselho Curador em 3 de outubro de 1995.
As direções da empresa, da fundação e do InCor misturavam-se. O
balanço de 1994 da Fisics foi apresentado ao Conselho por Paulo Anthero Soares Barbosa, diretor da
empresa e superintendente da FZ.
O professor Adolfo Leirner, presidente da Fisics, era diretor da Divisão de Bioengenharia do InCor.
Os estatutos da FZ permitiam, até
recentemente, o controle acionário
de empresas. Nos estatutos aprovados em novembro de 1997, que receberam o aval do promotor Carlos
Francisco Bandeira Lins, o parágrafo
II do artigo 2º (que trata das finalidades da fundação) determina que a
fundação “poderá celebrar convênios
e contratos com entidades públicas
ou privadas, nacionais e internacionais, bem como participar do capital
de sociedades de qualquer natureza,
destinando os recursos daí advindos à
realização de seus objetivos” (o grifo

98

é nosso). A reforma de junho de 1999
manteve essa redação.
“A Fisics era até motivo de uma
discussão interna no InCor. Nem todos concordavam que existisse uma
empresa. Nós mesmos não éramos
favoráveis a uma empresa que tem
caráter comercial, industrial, vinculada ao nosso sistema”, revela o
diretor-presidente do InCor, professor José Franchini Ramires.
A existência da Fisics sempre incomodou alguns curadores. Já em 19
de dezembro de 1996, o então presidente do Conselho Curador, Fulvio
Pileggi, “deixou claro que independentemente do estudo a ser apresentado, em sua opinião, a Fisics deveria
ser desligada da Fundação Zerbini e
viver sua vida autonomamente”.
Não obstante, a empresa seguiu
em frente. Em setembro de 1999,
informava-se que, após “reestruturação”, a Fisics “apresenta resultados positivos”. Em janeiro de 2001,
novo informe otimista: a empresa
“apresenta-se saneada e equilibrada, mas sua consolidação estratégica depende de seu market share”,
ou seja, de encontrar seu lugar no
mercado.
Foi o atual presidente da FZ, Fernando Menezes, que tomou a iniciativa de propor o fechamento da
Fisics. O encerramento das atividades da Fisics “foi deliberado, por
unanimidade”, na reunião de 27 de
agosto de 2001 do Conselho Curador, que aprovou, igualmente, uma
nova versão dos estatutos.
Quando surgiu, na década de 80,
a Fisics tinha outra razão social:

EBM – Equipamentos Biomédicos.
Em 1988, a fundação recebeu propostas de empresas interessadas em
comprar a EBM, entre elas a de um
grupo francês interessado em vender marcapassos no Brasil.
A EBM quase teve seu controle
acionário transferido para um grupo
chamado, nas atas do Conselho Curador, de “médicos do Norte/Nordeste”.
Na época, 1988, o conselho chegou a
discutir as formas de pagamento: “O
grupo se propõe a comprar 90% em
12 meses e os restantes 10% ao final
deste período”, registra uma ata.
Mas a EBM permaneceu sob comando da FZ. Talvez porque o professor Euryclides de Jesus Zerbini,
na época participante do Conselho
Curador, tenha discordado da venda. Talvez não. O que se sabe é que,
alguns anos depois, a EBM trocaria
de nome. Passava a chamar-se Fisics.
“Foi apenas uma troca de razão
social”, comenta o empresário Paulo Anthero Soares Barbosa, que já
exerceu interinamente a presidência da FZ.
“As universidades têm um grande
problema: elas pesquisam, mas não
têm como industrializar seus produtos”, explica Barbosa, que participou da criação da EBM. “Há duas
saídas: ou vender a uma empresa,
ou criar uma empresa que industrialize. Na época, muita gente quis
que a própria fundação fabricasse.
Mas eu fui contra, argumentei que
era melhor abrir uma empresa, pois,
se a fundação fabricasse, teria isenção de impostos e seria uma concorrência desleal”.
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F RA N C H I N I RA M I R E S

“A USP,

AQUI NO INCOR,
É BEM PEQUENININHA”
Bianca Antunes e Marcio Kameoka
Equipe da Revista Adusp

José Antonio Franchini Ramires é professor-titular
de cardiologia clínica da Faculdade de Medicina
da USP, diretor do InCor, presidente do Conselho
Curador da Fundação Zerbini, membro da CERT.
Nesta entrevista ele discorre sobre o relacionamento
entre USP e InCor e fala sobre o credenciamento
coletivo de docentes em RDIDP para receber
complementação salarial
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Revista Adusp - Que cargos o
sr. ocupa?
Professor Ramires - A nossa filosofia no InCor é de nunca ter médico ocupando cargo de direção na
Fundação Zerbini. Então, entre os
diretores da Fundação Zerbini não
tem nenhum médico. Os membros
do Conselho Diretor do InCor são
membros do Conselho Curador da
Fundação Zerbini. E eu, como diretor do InCor, era vice-presidente
do Conselho Curador. Hoje sou o
presidente do Conselho Curador.
Revista Adusp - Qual a atual situação financeira da Fundação Zerbini?
Professor Ramires - Hoje, ela já
está voltando para situação do azul
de novo. Por um motivo muito simples: quando se observou, primeiro,
o gasto com o prédio novo e, segundo, a necessidade de uma reestruturação do hospital, do complexo de
uma forma geral, foi feito um redirecionamento dos investimentos.

Com isto, vai ser feito o pagamento.
Revista Adusp - Já houve algum
pagamento?
Professor Ramires - A Fundação
Zerbini está renegociando a dívida
para continuar mantendo os pagamentos. Já houve o pagamento
da primeira prestação. No começo,
houve o pagamento dos juros. Porque no período de carência você paga parcela dos juros. Depois, você
começa a pagar o principal.
Revista Adusp- De onde vêm os
recursos da FZ? Na maioria, de
convênios?
Professor Ramires - Em termos
de dinheiro, sim. Em termos de percentual de atendimento não.

Revista Adusp - Foi uma contenção de gastos?
Professor Ramires - É. Um redirecionamento. Foram cortadas várias coisas que antes nós fazíamos e
deixamos de fazer e redirecionamos.

Revista Adusp - Quanto está hoje esse percentual de atendimento?
Professor Ramires - Ele varia historicamente, com 75% SUS e 25%
convênios e privados. Quando nós
temos um volume maior de SUS que
precisamos absorver, nós aumentamos a parcela SUS. Quando aumenta
o volume do lado de cá, aí desvia para
cá. Mas a média dá 75%, 25%. Isso
é histórico, desde que foi implantado
esse sistema. Não foi uma opção.

Revista Adusp - Por causa da construção do Bloco II, a FZ assumiu uma
dívida grande com o BNDES. A fundação vai conseguir pagar?
Professor Ramires - Assumiu,
tem que pagar. Apesar de ser um
patrimônio que é público. O InCor
II não é um patrimônio da Fundação Zerbini, é um patrimônio do
Estado de São Paulo. Ela tem é que
redirecionar, renegociar a dívida.

Revista Adusp - O dr. Menezes
falou que o ideal, para não haver
déficit, seria 60% SUS e 40% convênios. E que isso seria possível
com o novo bloco. Isso está acontecendo ou vai acontecer?
Professor Ramires - Não, não vai.
Uma coisa é o ideal, outra coisa é
o real. Tudo o que nós prestamos de
serviço, que são serviços pagos, 25%
dos convênios dá 65% desses recur-
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sos. Enquanto que 75% do SUS dá
só 35%. Se nós não tivéssemos esse
65%, não existiriam os outros 35%.
Jamais. Tem gente que às vezes diz o
seguinte: mas e se fosse 100% SUS?
Ele não existiria. Como nenhum hospital do Brasil existe 100% SUS.
Revista Adusp - O InCor já funcionou só SUS?
Professor Ramires - Já. E quase
foi enterrado.
Revista Adusp - Não tinha recurso?
Professor Ramires - Não tinha recurso. O grande problema do orçamento público é que ele é fixo. Então,
com aquele dinheiro, você tem de pagar despesa do hospital o ano inteiro.
Não tem condições de expandir. Quando você expande, é um paradoxo: você
aumenta gasto. Vai aumentar fronha,
vai aumentar remédio. Aí não tem dinheiro para comprar tudo isso. Então,
o que mudou, quando começamos a
criar os leitos do convênio? Ele viabilizou os leitos do SUS. Por isso o
serviço SUS não funciona 100%. O
próprio HC tem leitos fechados. Tem
um andar fechado. Se você for ao Heliópolis hoje, você tem dois andares fechados. Vai ao Hospital Ipiranga hoje,
você tem leito fechado.
Revista Adusp - Aqui no HC tem
leito fechado? Onde?
Professor Ramires - Tem, tem leito
desativado. No oitavo andar. Não há
hospital público que consiga, com as
verbas orçamentárias, manter 100%
da capacidade dele. Então, se você
não vai buscar esse financiamento em
uma outra fonte, você não viabiliza
nem aquela fonte e perde a eficiência.

Revista Adusp
Revista Adusp - O senhor é
membro do Conselho Curador da
FFM e também membro da CERT.
Conhece algum convênio entre a
FFM e a USP? Pergunto isso porque alguns professores, ranqueados, recebem complementação salarial. Conversei com a diretora geral, e ela comentou que esse regime
é regulamentado pela CERT.
Professor Ramires - A Faculdade
de Medicina, igual a Ribeirão Preto,
conseguiu junto à USP um, não sei
exatamente o termo, “credenciamento” global, de todos os RDIDPs que
foram selecionados dentro dos critérios da comissão, para receber a complementação. Igualzinho a Ribeirão
Preto, que é um sistema em que, em
vez de credenciar um a um, houve
um credenciamento global para que
todos fossem suplementados dentro
das regras que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto havia estabelecido. Aqui foi mais ou menos
a mesma coisa. Só que, em vez de
fazer indiscriminado para todos, eles
fizeram para aqueles que haviam sido
selecionados dentro dos critérios.
Revista Adusp – Isso acontece
no InCor também?
Professor Ramires - Não, isso não
tem nada a ver com o InCor. O InCor
não tem RDIDP, são todos RTPs ou
RTCs. E todos recebem suplementação pelo período em que não têm
nada a ver com a USP. Agora, em
termos de trabalho, eles fazem para
a USP aquilo que o horário da USP
não cobre. Se eu fosse exigir de um
cirurgião cardíaco que está em RTP
aqui, ele ficaria duas horas aqui. Mas
eles ficam aqui sábado, domingo, à
noite, madrugada, fazendo tudo que
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for necessário. Para tratamento dos
pacientes e para ensino. Então, ele
faz mais coisas para a USP do que
a USP pode exigir dele. Tanto que,
quando vão os currículos das pessoas
do InCor para a CERT, você vê os
currículos dos nossos RTPs. Muito
RDIDP não conseguiria ter aquele
currículo. Mas ele fez porque ele é
RTP? Não, ele fez porque é tempo integral InCor. E por ser tempo integral
InCor, ele consegue uma produção
científica monstruosa, uma atividade

“A Faculdade
conseguiu junto à
USP credenciamento
global dos RDIDP
selecionados para
complementação”
de ensino muito grande, uma atividade
de assistência grande e faz um senhor
currículo. Mas isso é a característica local. Na Faculdade de Medicina, como
existem muitos laboratórios de investigação médica básica, eles têm muito
RDIDP. Os nossos laboratórios nós
mantemos com RTCs ou RTPs — os
poucos que são da universidade. A
USP, aqui dentro do InCor, é pequenininha, bem pequenininha.
Revista Adusp - E comparando
com a Secretaria da Saúde?
Professor Ramires - O resto é tudo Secretaria da Saúde. Alguns são
só InCor e existem aqueles que são

só Fundação Zerbini. Para nós, tanto
faz se o contrato dele original é USP,
se o contrato original é Estado, se o
contrato original é Fundação Zerbini.
Os únicos que são exigência de ser
da USP é o meu cargo e o cargo do
professor Sérgio Oliveira, porque os
titulares são obrigados a ser os diretores do serviço. Na Faculdade de Medicina, por causa dos LIMs, a quantidade de RDIDP era grande. E eles
corriam o risco de perder estas pessoas: por desistirem da vida acadêmica ou, ainda, passar para RTC e ir
embora para o mercado. Qual foi a
lógica? Não vamos perdê-los. O modelo InCor deu certo, conseguiu fixar
os docentes no hospital, fixar os médicos no hospital. Já que esse modelo
deu certo, por que nós não vamos
transferir para a Faculdade de Medicina? E foi o que eles fizeram. Só
que eles tinham que ajustar para o
RDIDP. E existia a barreira de que
não era permitido dar esse credenciamento dessa forma. Depois de uma
negociação do professor Marcello
Marcondes, que era o diretor na época, com o professor Fava, que era o
reitor, explicando qual era o propósito dessa remuneração e fixação desse
pessoal, houve um reconhecimento
por parte da Universidade e uma autorização para que isso fosse feito.
Então, todos os médicos RDIDP da
Faculdade de Medicina que haviam
sido selecionados tiveram condições
de receber a suplementação salarial.
Revista Adusp - E quais os critérios dessa seleção?
Professor Ramires - É um sistema
de pontuação igual ao de Ribeirão
Preto. Cada coisa que você faz, você
soma pontos. Em cada item, tem um
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mínimo de pontos. Quando você atinge esse mínimo, há uma soma de tudo
o que você fez. Se essa soma for superior ao mínimo global, aí você pode
receber a suplementação salarial.
Revista Adusp - São os chamados pontos gregorianos?
Professor Ramires - É. Se ele
está bem colocado, se apresenta.
Se não, vai melhorar e depois se
apresenta. Para deixar de ser um
critério subjetivo.
Revista Adusp - Como esses critérios foram definidos?
Professor Ramires - Foi uma comissão feita especificamente para
isso. Na época, o professor Marcello
Marcondes constituiu uma comissão
na Faculdade, envolvendo diferentes
áreas. Uma comissão específica que
o diretor instituiu para estabelecer
critérios. Eles ficaram durante meses
pensando em uma solução.
Revista Adusp - Isso acontece
só na FFM ou na Zerbini também?
Professor Ramires - A Zerbini é
totalmente distinta. No InCor, dissemos: vamos fazer os médicos serem
tempo integral no InCor. O que nós
queremos primeiro é contratar os médicos que vão produzir recursos. Então, aqui, em 1979, quando se iniciou
a contratação dos médicos em tempo
integral, nós não avaliávamos se ele
era docente, se ele produzia cientificamente ou não. Nós contratamos médicos. Quando os médicos que produziam dinheiro conseguiram fazer
do InCor uma instituição que tinha
recurso suficiente, decidimos: “Agora
vamos pagar os que fazem pesquisa”.
O que o InCor fez? Em 1983, 1984,
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foi a Ribeirão Preto. “Professor Krieger (que era o professor de fisiologia
de Ribeirão), o senhor quer ir para
São Paulo, no InCor, montar um grupo experimental de hipertensão?”.
Ele pediu aposentadoria na USP, se
transferiu para São Paulo e está produzindo até hoje aqui. A USP paga a
aposentadoria dele, mas não perdeu
a produção científica dele. Todos os
nossos pólos de pesquisa foram desenvolvidos com docentes USP que
recebiam suplementação de salário
e puderam transformar seus laboratórios em centros de referência mundial. O professor Jorge Kalil veio
contratado do exterior para ajudar a
desenvolver a parte imunológica do
transplante de todo o complexo. Hoje
ele é o titular de imunologia/alergia
da Faculdade de Medicina. E ele, ao
mesmo tempo, é professor de imunologia do HC, da Faculdade de Medicina, lá no HC. Mas é um médico do
InCor, recebe salário pelo InCor e,
pela Faculdade de Medicina, é professor titular em RTC. Mas ele se dedica até 9 horas da noite todo dia.
Não é pelo salário da USP. Nós temos
uma Comissão de Ensino do InCor.
Cujos membros, hoje, por coincidência, não há nenhum da USP. Eles trazem todas as coisas a serem discutidas para mim uma vez por mês. Mas
quem toca a comissão de graduação
são os médicos que coloquei lá. Um
eu designei para ser responsável pelo
3º, outro pelo 4º, 6º, residência, outro
pelos estágios. Cada um faz um planejamento, nós reunimos, discutimos
o planejamento comum, o que eles
levam para a Comissão de Ensino,
que não tem nada a ver com a USP,
e aplicam isso aos alunos. Qual é a
verba da USP para tudo isso? Zero!

Quanto a USP gastou para a graduação dentro do InCor? Zero! Quanto
a USP desenvolveu nos programas
pedagógicos do InCor? Zero! Quanto a USP precisou gastar para desenvolver nossa biblioteca, todo nosso
sistema de interação via internet? Zero! Quanto a USP gasta para imprimir o material educacional? Zero!
Tudo InCor, Fundação Zerbini. Se
você for olhar o que se gasta em ensino, a USP só tem vantagens. Porque
toda a glória vai para a USP, o que é
óbvio. Nós somos associados à USP.
Mas os recursos não são da USP.
Revista Adusp - Mas esse embricamento é comum, pela própria
natureza do HC.
Professor Ramires - Ainda bem!
Não é ruim! Nem quero o dinheiro da
USP. Imagina se nós, com um complexo destes, chegássemos na USP
para exigir recursos. Seria o caos, porque a USP teria de tirar de alguém. O
que eu quero dizer é que esta simbiose permite alavancar coisas que não
existiriam. E foi o que fez com que a
USP passasse a ter, no Complexo HC,
e no InCor em especial, uma grande
bandeira da área médica. Porque ela
tem três bases que nenhuma universidade no mundo tem: o complexo HC,
o InCor — porque ele conseguiu se
diferenciar dentro do HC — e Ribeirão Preto. Qual é a universidade
do mundo que consegue ter três coisas deste porte vendendo o nome da
universidade? E a universidade não
põe um tostão, mas é a USP que leva
a fama. E é para ela que a gente tem
que fazer essa fama, porque ela é
que foi o berço disso tudo. Mas nós
podemos tirar dela a responsabilidade de gastar.
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MEDICINA E HC
REVELAM-SE “BERÇÁRIOS”

DE FUNDAÇÕES E CENTROS
Almir Teixeira
Jornalista

Em torno das disciplinas da Faculdade de
Medicina da USP gravitam mais de 30
entidades privadas, na sua maioria “centros
de estudos”, alguns das quais oferecem cursos
pagos. Um desses centros, o Cedao, deu origem
à Fundação Otorrinolaringologia, que em
dois anos recebeu do FNDE R$ 11,5 milhões para
uma campanha de combate à surdez

103

O

Revista Adusp

Dezembro 2001

s números do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP são grandiosos. De acordo com
o Relatório de Desempenho de 2000, foram atendidos naquele ano 1.478.597 casos nos ambulatórios, efetuadas 31.000 cirurgias e realizados 6.833.986 exames
laboratoriais. Neste quadro, a enorme diversidade de pesquisas e serviços executados fez florescer uma
série de iniciativas desconhecidas
para quem está do lado de fora.
Nas pontas do sistema estão mais
de 30 entidades privadas, ditas sem
fins lucrativos, captando e administrando recursos, promovendo atividades que vão da aquisição de livros
e revistas para uso dos congregados
à realização de cursos de especialização, com mensalidades pagas.
Geralmente denominadas “centros de estudos”, e organizadas em
torno das diferentes disciplinas médicas existentes na Faculdade de Medicina, tais entidades têm como objetivo principal facilitar a obtenção
de receitas, em tese para beneficiar
as atividades ligadas às respectivas especialidades. Portanto, um caminho
quase natural para elas é sua transformação em fundações de apoio.
O presidente da Associação dos
Médicos do HC, Antônio Foronda,
considera que as grandes fundações
presentes no complexo — a Fundação Faculdade de Medicina (FFM)
e a Fundação Zerbini — provaram
que podem “trazer benefícios tanto
aos doentes como ao hospital”, e
que isso está fazendo com que as
clínicas acordem para a possibilidade de criar suas próprias fundações,
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como já aconteceu na Otorrinolaringologia e na Ortopedia.
Já o presidente do Centro de Estudos Dermatológicos Aguiar Pupo,
professor Evandro Rivitti, afirma que
o surgimento das pequenas fundações e a própria existência dos centros (que em muitos casos são bastante antigos) somente são necessários
porque as grandes fundações ainda
não deram respostas aos problemas
locais de médicos e docentes. Mas
Rivitti acredita que, com o passar do
tempo, estas carências devem ser sa-

Quase todos os
centros promovem
cursos pagos. Seus
diretores consideram
a atividade benéfica
para a USP
nadas e os centros terão menor importância na estrutura do complexo.
O surgimento dos centros confunde-se com a própria história do
HC. O Centro de Estudos Godoy
Moreira (Cegom), por exemplo, começou a nascer com a criação do
Instituto de Ortopedia e Traumatologia, em 1952. Também o Centro de
Estudos Dermatológicos Aguiar Pupo, fundado em setembro de 1979,
como uma sociedade civil de caráter
científico e cultural sem fins lucrativos, teve gestação parecida com a
do Cegom. Seus objetivos: realização de pesquisas, jornadas científicas, congressos, cursos de aprimo-

ramento e publicações.
Outro exemplo: o Centro de Estudos Avançados em Otorrinolaringologia (Cedao), criado para auxiliar os médicos, adquirindo publicações e equipamentos e financiando
viagens a congressos.
Inicialmente, todos sustentavamse cobrando anualidades, mensalidades ou semestralidades de seus
congregados. À medida que se desenvolveram, as receitas dos centros
se diversificaram. Alguns continuaram a cobrança, como o Cedao e
o Cegom, outros se abstiveram de
cobrar, sobrevivendo com novas receitas, como o Aguiar Pupo.
Entre as fontes de recursos, em
quase todos os centros, está a realização de cursos pagos. O Centro de
Estudos em Psicologia da Saúde (Cepsic), por exemplo, iniciará, em março
de 2002, cursos de especialização com
duração de 500 horas nas áreas de Psicologia Hospitalar e Neuropsicologia,
com mensalidades de R$ 320,00.
Questionados sobre a possibilidade
de a realização de cursos pagos vir a
chocar-se com os interesses da USP,
os presidentes do Cedao, Cegom e
Aguiar Pupo coincidem na argumentação de que tais atividades somente
enriquecem a comunidade acadêmica.
O Cegom, explica seu presidente, professor Alberto Tesconi Croci,
realiza anualmente 24 cursos de dois
dias, seguindo uma agenda bem elaborada. “A agenda tem de ser cuidadosa para que não surjam divergências entre as especialidades, pois
os médicos se interessam muito em
dar os cursos, uma vez que o dinheiro arrecadado é revertido para a especialidade do grupo que ministrou
as aulas”.
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Faculdade de Medicina abriga mais de 30 instituições privadas

Em nenhum dos três centros en- são também fontes para algumas
trevistados os médicos são remune- fundações, como a Otorrinolaringorados por realizarem cursos. Todos logia. As fundações possuem maior
os cursos do Cedao são curtos, du- facilidade de gerenciamento dos rerando três ou quatro dias. No caso cursos, por não terem necessidade
do Aguiar Pupo, os cursos são sem- de reverter todo o dinheiro em
pre de um único
prol da especiadia e ocorrem folidade ou do Dera do Hospital,
partamento, coEm 2000, a Fundação
sendo que a prómo acontece com
pria sede do cenos centros.
Otorrinolaringologia
tro, desde sua
Outra receita
criação, não se
difícil de adminisgeriu R$ 6,5 milhões
encontra no comtrar pelos centros
do FNDE, usados em
plexo. Quanto à
são as doações,
situação dos doseja de pessoas fícampanha escolar
centes da USP, no
sicas ou jurídicas.
Cedao não existe
Este seria um dos
nenhum em RDImotivos do nasciDP. No Aguiar Pupo, o único do- mento de fundações do HC.
cente em RDIDP é diretor de um
As questões administrativas dos
laboratório e não ministra cursos.
centros podem suscitar controvérOutras fontes de recursos de al- sia. Há alguns centros no HC, como
guns centros são pesquisas enco- é o caso do Aguiar Pupo, nos quais
mendadas por laboratórios. Estas consta nos estatutos que os presi-

dentes das entidades devem ser os
professores titulares das disciplinas
a que eles estão agregados. Isso gera uma crítica do presidente da Associação dos Médicos, que considera necessário que a administração
dos centros e fundações seja independente, para que os mecanismos
de fiscalização sejam mais efetivos.
As fundações Otorrinolaringologia e Ortopedia foram criadas a
partir dos centros Cedao e Cegom,
respectivamente. Seus dirigentes alegam que as fundações permitem
maior autonomia no gerenciamento
de recursos, maior facilidade de associar as entidades a empresas e órgãos governamentais e maior facilidade de receber doações.
No caso da Fundação Ortopedia,
por exemplo, no ano 2000 as doações totalizaram R$ 226.776,00, o
que representou 69% da receita de
R$ 325.260,00. A grande facilidade,
no caso das fundações, é que os doadores podem descontar suas doações do Imposto de Renda.
Já o presidente da Fundação
Otorrinolaringologia, professor Edgar Rezende de Almeida, aponta
que outro forte motivo de se criar
fundações é a facilidade de se ligar
a empresas públicas e privadas. É
o caso dos cursos pagos, nos quais
as empresas doam equipamentos ou
patrocinam eventos. Mas, ao que
parece, a presença do poder público
é mais intensa.
A Fundação Otorrinolaringologia
teve uma receita de R$ 6,6 milhões
em 2000, em números redondos. A
maior parte dos recursos, R$ 6,5 milhões, veio do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE). No entanto, segundo informa-
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ções da sua tesouraria, a entidade
encarrega-se somente de administrar as verbas do FNDE, destinadas
à campanha “Quem ouve bem, estuda melhor”. Desse modo, todo o
dinheiro do convênio teria sido aplicado na própria campanha.
Trata-se de um raro procedimento, pois o usual, em se tratando de
convênios com órgãos públicos estaduais e federais para realização de
projetos, é que as fundações privadas recolham um determinado percentual pela gestão dos recursos.
Nos anos 1999 e 2000, a Fundação Otorrinolaringologia administrou R$ 11,5 milhões oriundos do
FNDE. Porém, apesar de canalizar
toda essa verba, a fundação apresentou um déficit de R$ 4.725,00
em 1999, seguido do superávit de
R$ 12.000,00 no ano seguinte.
O Centro Aguiar Pupo, por seu
turno, considera que passou a ter na
FFM uma aliada, como nas questões
de gerenciamento de verbas, e não
planeja criar nova fundação. “O ideal
é a FFM crescer em recursos e melhorar sua administração para que não
haja necessidade de as especialidades
procurarem soluções autônomas”, entende o professor Rivitti, para quem a
fiscalização seria mais fácil se o número de entidades fosse menor.
Já o presidente da Associação de
Médicos pensa que a proliferação
não é fruto das insuficiências das
grandes fundações, mas de seus bons
exemplos: “Antigamente, desde outubro até fevereiro, o hospital praticamente parava devido à estrutura
de verbas do próprio governo, pois
era uma época de inflação muito alta
e ficava dificílimo de administrar o
dinheiro”, diz Antonio Foronda.
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Receitas da Fundação Otorrinolaringologia
ANO
Convênio FNDE
Gastos FNDE
Outras fontes*
Total das receitas
Gastos totais
Resultado

1999
4.969.000,00
4.969.000,00
86.652,00
5.055.652,00
5.059.927,00
- 4.275,00

2000
6.531.000,00
6.531.000,00
106.792,00
6.637.792,00
6.625.792,00
+ 12.000,00

*Doações, cursos, patrocínios. Fonte: Fundação Otorrinolaringologia

Os centros não repassam verbas pelo então presidente da Fundação,
para a USP. Isso ocorre porque, co- Ivan Dieb Miziara.
mo geralmente consta nos próprios
Desse modo, o convênio contraria
estatutos, os centros têm de aplicar o artigo 10 do Regimento da USP,
todas as verbas diretamente na espe- modificado pela Resolução 4135/94,
cialidade onde elas foram geradas.
que determina que entidades privaTambém a Fundação Otorrino- das podem associar-se à universidade
laringologia e a Fundação Ortope- para fins didáticos e científicos, desde
dia deixam de repassar verbas para que preenchidos, entre outros requia USP. O presidente da Fundação sitos, os seguintes: “exame dos aspecOtorrinolaringotos jurídicos” pela
logia argumenta
Comissão de LeNenhuma
das
que ela não usa
gislação e Recurrecursos do HC.
sos (CLR) e de
entidades
privadas
Mas a entidade limérito pela Coga-se à Faculdade
missão de Atividavinculadas
às
de Medicina por
des Acadêmicas
meio do Departa(CAA) e “aprovaespecialidades da
mento de Oftalção da proposta
mologia e Otorpelo voto de dois
Medicina repassa
rinolaringologia,
terços dos memligação essa que
bros do Conselho
verbas para a USP
determina muitas
Universitário”.
das atividades da
No convênio
fundação.
em exame, houve conflito de interesO convênio realizado em 1998 ses: o professor Miniti, que assinou
entre a Fundação Otorrinolaringo- o convênio como chefe de Departalogia e o Departamento de Oftalmo- mento, era também, na mesma época,
logia e Otorrinolaringologia da Fa- presidente do Conselho Curador da
culdade de Medicina pode ser ques- Fundação Otorrinolaringologia.
tionado em alguns pontos. O primeiO presidente da entidade privada,
ro diz respeito à própria validade professor Almeida, procura minimido convênio, uma vez que somente zar: “O que há é uma soma de esforfoi assinado pelo chefe do Departa- ços, porque as entidades se propõem à
mento, professor Aroldo Miniti, e mesma finalidade”.
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MAPA DAS PEQUENAS FUNDAÇÕES
E CENTROS DE ESTUDOS DA FMUSP

Departamento de Cárdio-Pneumologia
• Centro de Formação e Aperfeiçoamento
em Ciência da Saúde – Cefacs
• Centro de Estudos de Pneumologia Clínica e
Experimental de São Paulo
• Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica
– SBEB
Departamento de Cirurgia
• Fundação do Fígado
• Ass. Pós-Grad. Da Disc. Cirurgia de Cabeça e
Pescoço – Pegeusp
• Centro de Estudos Anísio Costa Toledo
• Centro de Estudos Professor Gilberto Menezes
de Goes
• Centro de Estudos de Anestesiologia e
Reanimação – Cedar
• Liga de Controle do Câncer da Cavidade Oral
Departamento de Clínica Médica
• Fundação para o Desenvolvimento
da Reumatologia
• Centro de Estudos de Nefrologia e Hipertensão
Arterial
• Soc. Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia – Reg. São Paulo – Sbemosp
• Sociedade Brasileira para o Estudo do
Metabolismo Ósseo e Mineral – Sobebom
Departamento de Dermatologia
• Centro de Estudos Dermatológicos Aguiar
Pupo – Cedap
Departamento de Gastroenterologia
• Centro de Estudos e Desenvolvimento de
Gastroenterologia
• Instituto Doenças e Transplante de Órgãos do
Aparelho Digestivo – Fungastro
Departamento de Medicina Legal, Ética
Médica e Med. Social e do Trabalho
• Centro de Estudos do Instituto Oscar Freire –
Ceiof

Departamento de Neurologia
• Fund. Tenuto p/ Progresso da Neurocirurgia e
Neuro-radiologia – Funproneuro
• Centro de Estudos de Neurologia Prof. Antônio
Branco Lefévre
Departamento de Obstetricia e
Ginecologia
• Fundação para Assistência Integral à Saúde da
Mulher – Faism
• Centro de Estudos Avançados em Ginecologia
• Centro de Estudos e Pesquisas da Clínica
Obstétrica da FMUSP
• Centro de Estudos e Pesquisas da Clínica
Obstétrica
Departamento de Oftalmologia e
Otorrinolaringologia
• Fundação Otorrinolaringologia
• Seminário Oftalmológico J. Brito
Departamento de Ortopedia e
Traumatologia
• Fundação Ortopedia
• Ass. dos Ex-Estagiários do Departamento de
Ortopedia e Traumatologia – AEOT
• Centro de Estudos Godoy Moreira – Cegom
Departamento de Pediatria
• Fundação Criança
• Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
• Centro de Estudos Professor Pedro
de Alcântara
Departamento de Psiquiatria
• Centro de Estudos de Psiquiatria Infantil - Cepi
• Centro de Estudos do IPq – CEIP
• Centro de Pesquisa em Fisiologia Cerebral
Humana – Ceneps
Departamento de Radiologia
• Centro de Estudos Radiológicos Raphael de
Barros
Fonte: Superintendência do HC
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FAEPA CONTROLA HC
DE RIBEIRÃO PRETO
E VERBAS DO SUS
José Chrispiniano
Jornalista

Fundação privada, a Faepa gere toda a verba extraorçamentária do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, que no ano de 2000
chegou a R$ 71,9 milhões. A introdução da “segunda
porta” no hospital inclui o atendimento a convênios
— e a Clínica Civil permite a docentes da USP ofertar
atendimento médico a particulares. A Faepa emprega
parte das verbas do SUS para contratar docentes para
a Faculdade, vinculados à Faepa e não à USP
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riada em agosto de
1988, a Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do
Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Faepa) é
uma fundação de direito privado
gerida por docentes da área clínica
da USP, mas não tem, como função
principal, o apoio à Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto
(FMRP). Seu diretor-executivo,
professor Benedito Carlos Maciel,
argumenta que a entidade tem vinculação “indireta” à USP. Sua
principal relação seria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
(HCRP), o qual, em caso de extinção da Faepa, ficaria com todo o
seu patrimônio.
Um convênio assinado com a Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo permite à Faepa gerir parte
das verbas do HCRP, além de administrar a Clínica Civil do hospital,
onde são prestados exclusivamente
serviços médicos remunerados. Outro convênio, este da Faepa com a
USP, permite aos docentes da universidade prestarem serviços na Clínica Civil.
Difícil é determinar as fronteiras
entre as instituições envolvidas: Faculdade de Medicina, HCRP e Faepa sobrepõem-se constantemente.
“Cada uma delas tem a sua independência”, sustenta Maciel, admitindo porém que “a relação funcional é muito grande”.
A sobreposição se dá também na
direção das três instituições. Dois
outros professores da USP ocuparam anteriormente o principal cargo da fundação, hoje exercido pelo
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professor Maciel. O primeiro foi
Ayrton Custódio Moreira, atual diretor da Faculdade de Medicina,
presidente do Conselho Deliberativo do HCRP e membro do Conselho Curador da Faepa. O outro,
Marcos Felipe Silva de Sá, diretorexecutivo da fundação quando da
assinatura do contrato de cessão da
Clínica Civil, desde o início do primeiro mandato do governador Mário Covas, em 1995, é o superintendente do HCRP.
A interação entre as três entidades é tamanha, que é a Faepa que

A Faepa contratou 14
docentes para a USP,
pagos com verbas do
SUS e vinculados
à Faepa
faz o repasse de 95% da renda dos
aluguéis das lanchonetes que existem dentro do hospital para o Centro Acadêmico Rocha Lima, dos estudantes da FMRP. A atividade está
descrita no relatório da fundação
como “apoio ao Centro Acadêmico
Rocha Lima”.
A Faepa responde pela gestão
dos recursos extra-orçamentários do
HCRP, ou seja, por todas as verbas
que não sejam as previstas no Orçamento do Estado e repassadas pela
Secretaria de Saúde para a Superintendência do hospital. São somas
elevadas. Em 2000, esse valor representou R$ 71,931 milhões, segundo

a prestação de contas da entidade
feita à Promotoria das Fundações do
Ministério Público Estadual.
Apesar de serem receitas extraorçamentárias, a origem da maior
parte deste dinheiro também é pública. A principal fonte são os pagamentos realizados pelo governo federal por atendimentos feitos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), que
desde 1993 são repassados à Faepa
e não ao HCRP. No ano passado,
R$ 59,843 milhões, que representaram 83% da receita da fundação, tiveram origem nesse reembolso pelo
atendimento público.
Outros R$ 5,029 milhões vieram
do próprio governo estadual, em
verbas destinadas a programas específicos como o de medicamentos
de alto custo. Ou seja, são públicas
90% das verbas extra-orçamentárias
do HCRP que a Faepa gere. Além
disso, em novembro de 2000 foi assinado um novo convênio, com a
Prefeitura de Ribeirão Preto.
Como justificativa deste modelo,
que transfere a uma fundação privada a gestão de recursos públicos
de um órgão estatal, o diretor da
Faepa cita a maior agilidade que a
fundação daria ao processo administrativo e também a precaução contra a dispersão dos recursos gerados
dentro da Secretaria da Saúde.
O papel da Faepa no gerenciamento das verbas do SUS é contestado, no entanto, em carta enviada
à Promotoria das Fundações pelo
Centro Médico de Ribeirão Preto,
assinada por Maria Terezinha Infantosi Vannuchi, presidenta da entidade, e por Juvenal Setolin, presidente
do Fórum de Defesa Profissional.
O Centro Médico é uma entidade
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de representação profissional extrasindical, existente desde 1934. Os
signatários questionam por quê o
HCRP se privou do acesso direto às
verbas do SUS. “Por que uma verba
pública não pode ser recebida diretamente por uma outra instituição
pública? Por que houve necessidade
de um intermediário?”
De acordo com os representantes do Centro Médico, “a intermediação dessa fração orçamentária
ocorreu através de ações que visavam contornar dispositivos legais
que impediam uma desejável maleabilidade na aplicação destas verbas. Estranha atitude porque disposições legais não se justificam se
contrariam o interesse público. Se
este era o caso deviam ser modificadas, até revogadas, mas não contornadas”, criticam.
“Preferiram criar uma outra instituição para administrar a verba;
uma fundação, a Faepa. Criou-se
um absurdo: uma relação de dependência, ainda que em pequeno grau,
do HCRP a ela, fundação.”
Outra polêmica explosiva está
na aplicação de verbas do SUS em
projetos de ensino e pesquisa. Dos
recursos do SUS, 2% são destinados a um programa chamado “Atividades Acadêmicas da Presidência
do Conselho Deliberativo”. No ano
de 2000 isso resultou numa verba
de R$ 1,2 milhão, colocada sob controle do diretor da FMRP.
Os recursos foram utilizados principalmente para a contratação de
quatorze “docentes-colaboradores”
(foram abertas dezoito vagas, mas
quatro não foram preenchidas) para
a área clínica da FMRP. No Relatório
de Atividades da Faepa no Ano 2000,
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Fotos Júlio Sian

Centro de Convenções construído pela Faepa em área do HCRP

p. 45, lê-se: “Desse modo, a FMRP
pode amenizar as dificuldades de
reposição de docentes enfrentadas
pela Universidade de São Paulo”.
Embora contratados com a finalidade de dar aulas, esse professores não
são ligados à USP nem respondem a
ela, mas sim à Faepa.
Quem explica é o diretor-executivo da Faepa: “São docentes contratados pela Faepa, para atuar nas
áreas clínicas do hospital. Então estamos incrementando com isso o
número de docentes da Faculdade
de Medicina. Só que eles não são
vinculados à Faculdade. São vinculados à Faepa, mas exercem atividades como se fossem docentes da
Faculdade”.
Este não é o único caso de destinação de parcelas das verbas do
SUS a outros fins que não a remuneração pelo atendimento médicohospitalar no HCRP. Até 2000, 5%
das verbas do SUS (aproximadamente R$ 3 milhões naquele ano)
eram retidas pela direção da Faepa
a título de remuneração dos custos
da sua estrutura administrativa e

apoio a projetos de docentes, alunos ou médicos ligados ao HCRP
ou à FMRP.
A pedido da Superintendência do
hospital, em 2001 o valor dessa taxa
de gestão caiu para 2,5% das verbas
do SUS. Para suprir a diferença, a
diretoria da Faepa conta com o aumento de receitas provenientes de
outras fontes. Em texto publicado
no Relatório de Gestão 1996-2000,
a ampliação de fontes de receita é
considerada necessária para tornar a
instituição “mais sólida”.
Uma das iniciativas para diversificar as fontes de recurso da Faepa
foi a criação de um centro de convenções, dentro de um terreno pertencente ao HCRP, na área central
de Ribeirão Preto, com vários auditórios e capacidade de receber até
2500 participantes. Na mesma área
funciona um estacionamento terceirizado, onde 72,3% da renda são
destinados à Faepa. O objetivo, segundo o professor Maciel, é que o
centro de convenções sirva como
um “investimento” que gere receitas para serem reaplicadas, pela Fa-

Revista Adusp

Dezembro 2001

Receitas Faepa 1996-2000 (em R$)
Origem

1996

SUS
29.435.352
Clínica Particular e convênios
822.964
Subvenção Secret. de Saúde
Prefeitura de Ribeirão Preto
Financeira
3.500.000
Outras
192.058
Total
33.950.374

1997

41.884.073
1.099.994
1.654.225
2.656.421
431.581
47.686.294

1998

44.906.743
929.645
58.700
418.211
2.939.318
804.783
50.057.400

1999

50.235.189
1.012.249
916.735
801.527
2.898.733
1.730.620
57.595.053

2000

59.029.784
1.438.581
5.029.748
5.618.893*
71.931.008

Fonte: Relatório de Gestão da Faepa 1996-2000
*Prestação de contas da Faepa do ano de 2000 ao Ministério Público. Neste ano as receitas financeiras foram incluídas dentro do item “Outras”

epa, no hospital.
Outras áreas do hospital estão
passando para o controle da fundação. A Central de Esterilização
teve seu gerenciamento cedido pelo
HCRP em 1999. O objetivo seria,
uma vez mais, “otimizar a utilização
daquele setor e ampliar as fontes de
arrecadação do hospital” (Relatório
de Atividades 2000, p. 41). Isso seria
obtido com a utilização da Central
na prestação de serviços pagos a empresas de saúde.
A Faepa também obtém recursos
com o atendimento de particulares e
clientes de convênios feito na Clínica
Civil. Trata-se da “segunda porta”
do hospital, aquela pela qual passam
os pacientes que pagam pelo atendimento. Desde 1989, quando foi cedida gratuitamente à Faepa, a segunda porta vem ganhando importância
naquele complexo hospitalar.
Os únicos médicos autorizados
a atender dentro da Clínica Civil
são os docentes da área clínica da
FMRP. São 129 docentes em regime de dedicação integral (RDIDP)
cadastrados para atuar na Clínica
Civil. Como já cedem 5 horas, das 8
horas do RDIDP, para atividades no
hospital, onde recebem da Secreta-

ria de Saúde, eles dispõem, em tese,
de apenas 3 horas para atender na
Clínica Civil. Usando o espaço, o
nome e a infra-estrutura do HCRP,
cobram honorários e atuam como
num consultório privado.
A USP recolhe 10% do valor
destas consultas. Até 1998 recolhia
30%, dos quais 5% iam para a Rei-

Os 129 docentes em
RDIDP repassam à
Faculdade somente
5% do que ganham
na Clínica Civil
toria e 25% para a unidade. O que
mudou foi que a unidade, que pode
escolher uma porcentagem de recolhimento entre 5% e 45%, e que até
então cobrava 25%, optou naquele
ano pela porcentagem mínima. Isso
se refletiu em uma redução do valor total repassado para a USP, de
R$ 445.534,00 em 1997, para R$
232.274,00 em 1998 (Relatório de

atividades 2000, p. 33), quando a
universidade deveria ter recebido,
se mantidas as porcentagens anteriores, o triplo deste valor.
Essa simples alteração significou
uma perda de recursos para a FMRP,
apenas entre 1998 e 2000, de R$
1.073.766,00. Diferença esta que foi
apropriada pelos professores que
atendem na Clínica Civil.
Além disso, o dinheiro correspondente aos 5% da unidade é gerenciado pela Faepa. Os recursos,
encaminhados para uma conta específica, atendem a FMRP, mas são
controlados pela fundação.
Para Edmundo Raspanti, médico,
ex-docente da USP, um dos articuladores de ação pública contra a Clínica Civil, a razão de ser do esquema
é incrementar o salário dos docentes
da área clínica da FMRP. “Todo esse
aparato é montado para beneficiar
uma casta de professores. Com razão, porque eles ganham muito mal.
Mas não transformando a clínica pública em clínica particular.”
Do restante da receita arrecadada com a segunda porta, 30%
são destinados a projetos da Faepa
e os demais 70% a programas da
Superintendência do HCRP, nos
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quais se incluem empréstimos a
servidores do hospital. Em 2000,
segundo os dados oficiais da fundação, a arrecadação da Clínica Civil, excluidos os honorários médicos, ficou em R$ 954.400,00. Verba
extra-orçamentária, gerida inteiramente pela fundação.
Quando a Faepa utiliza equipamentos do HCRP, tem de remunerálo por esse uso. A remuneração, contudo, pode ser feita na forma de materiais ou medicamentos. E, afinal de
contas, é uma operação meramente
contábil, pois a fundação realiza o
pagamento para si mesma.
Os estudos para a implementação de atendimento a convênios privados no HCRP tiveram início em
1997. Os primeiros atendimentos
ocorreram em 2000, sob uma série
de regras definidas pelo Conselho
Curador da Faepa. O primeiro contrato foi fechado com o Ministério
do Exército. Na mesma época em
que iniciava o atendimento aos pacientes de convênios, a recepção
dos pacientes SUS no HCRP foi alterada, num desmentido cabal da
afirmação dos defensores da “dupla
porta” de que ela não prejudica a
vida dos usuários comuns.
De acordo com as novas regras,
as consultas só poderiam ser feitas se
marcadas previamente em um posto
de saúde. As novas medidas exigiam
que até os casos de urgência e emergência teriam que de ser triados, inicialmente, num posto de saúde, e
que somente autorizados poderiam
ter acesso ao HCRP. A mudança foi
implantada no dia 17 de janeiro de
2000. Vinte dias depois começou o
atendimento do primeiro convênio.
Em 2000 os convênios privados,

112

RETALIAÇÃO
Professor titular aposentado, ex-diretor clínico do HCRP, José Carlos
Manço foi desligado em setembro de 1999 da Comissão de Ética do
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na qual estava no segundo
mandato.
Seu desligamento da Comissão foi pedido pelo representante do
Conselho Regional de Medicina, o professor Nelson Okano. Ele alegou
que Manço não tinha vínculo com o HCRP, condição exigida para fazer
parte da Comissão.
Okano baseou-se em informações obtidas no setor de recursos
humanos do hospital. Entretanto, o professor Manço continuava ministrando aulas na pós-graduação, realizando pesquisas clínicas no
hospital. Além disso, foi indicado para a Comissão de Ética pelo próprio
Departamento de Medicina Clínica da FMRP.
O desligamento ocorreu pouco após o professor Manço ter solicitado que o diretor-executivo da Faepa e o superintendente do HCRP
comparecessem à Comissão de Ética, para fornecer informações sobre a
implantação da “segunda porta”, estudada na época.
O convite foi noticiado pelo jornal Folha de S. Paulo. “Por conta
disso a reunião foi mais para me atacar do que para eles explicarem
os convênios”, relata Manço. “Eu estava preocupado com os aspectos
éticos, que é a função da comissão, não econômicos, nem legais. E foi
isso que desencadeou todo esse processo, a acusação de que eu havia
vazado informações para a Folha, informações que não eram sigilosas,
mas de qualquer forma não fui eu que repassei.”
como os da Bradesco Seguros e da
Caixa Econômica Federal, geraram
para a fundação a receita total de
R$ 235.130,00. A baixa arrecadação
se explica pelo fato de que o atendimento aos pacientes de convênios
ainda dava os primeiros passos. Seis
das nove empresas que firmaram
contratos com a Faepa começaram
a ser atendidas somente no último
trimestre de 2000. Porém, como observa o relatório de atividades da
fundação, o número de consultas
cresce progressivamente.
Os atendimentos aos convênios e
à Clínica Civil renderam R$ 1,18 milhão naquele ano. Acrescentando-

se outras receitas de serviços prestados pelo HCRP, a remuneração
total em serviços privados atingiu
R$ 1,43 milhão, de acordo com a
prestação de contas feitas à Promotoria das Fundações (veja tabela).
O valor equivale a menos de 1%
dos R$ 149 milhões em verbas públicas de vários níveis governamentais investidas no hospital. Apesar
disso o atendimento privado já ocupa, segundo o professor Maciel, 2%
de sua capacidade. Mas a justificativa do atendimento privado é justamente a busca de alternativas de
recursos para aperfeiçoar e ampliar
o atendimento público.
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Flagrante da dupla porta no HC de Ribeirão Preto

Financiar o atendimento público
através do privado é impossível, no
entender do médico Juvenal Setolin.
Ele argumenta que a única maneira
de hospitais privados obterem algum
lucro com convênios é estabelecer
uma série de restrições e um rígido
controle de custos (como tempo limitado de permanência na unidade de
tratamento intensivo e terceirização)
que um hospital público, ainda mais
universitário, não pode estabelecer.
Quando, nos hospitais particulares, seus gastos superam os valores
previstos no convênio, o paciente vêse obrigado a pagar o tratamento diretamente para o hospital. No HCRP,
público, o paciente passaria do convênio para o SUS, só que através de
um atalho privilegiado, já que o hospital, pela própria universalidade do
SUS, não poderia rejeitá-lo. Dessa
forma, para o presidente do Fórum
de Defesa Profissional o que ocorre
é justamente o contrário: o público
subsidiando e cobrindo as áreas de
atuação do privado.
“Eles dizem, por exemplo, que
10% dos pacientes são de convênios e
geram 20% das receitas. Agora, essa não é a questão. A questão é:
quanto da receita esses 10% dos pacientes consumiram? Porque eles
podem ter consumido 25% da re-

ceita”, comenta Setolin.
Parecer de Henrique Carlos Gonçalves, do Conselho Regional de
Medicina de São Paulo (Cremesp),
datado de abril de 1999, define que
não há problema em uma fundação
ou instituição receber pagamentos
de planos de saúde e seguradoras,
desde que todos os pacientes sejam
atendidos em fila única, sem qual-

O HCRP restringiu
o acesso ao SUS
em 17/1/2000. Vinte
dias depois passou a
atender convênios
quer discriminação.
O parecer conclui que, embora a
ética médica não se oponha à cobrança de serviços prestados, não pode
admitir que o médico participe de discriminações em instituições destinadas à prestação de serviços públicos,
mantidas pelo conjunto da sociedade.
Por iniciativa do Centro Médico
de Ribeirão Preto, em 1996 a discussão sobre o atendimento privado na

Clínica Civil foi parar na Promotoria
das Fundações. Em janeiro de 2000
firmou-se um acordo entre a Faepa,
o HCRP e o promotor de fundações
em Ribeirão Preto, Sebastião Sérgio
da Silveira, do qual resultou um Termo de Ajuste de Conduta para o atendimento privado no hospital.
O documento estabelece que a
prestação de serviços a clientes privados não pode prejudicar os pacientes
SUS, proíbe tratamento privilegiado
e estabelece 6% da capacidade do
hospital como teto ao atendimento
da Clínica Civil, além de proibir a esta
o uso de funcionários públicos. Uma
comissão foi criada para acompanhar
a aplicação do Termo de Ajuste.
O acerto ainda está em tramitação dentro do Conselho Superior
do Ministério Público Estadual. O
Centro Médico não concordou com
o Termo de Ajuste. Na carta enviada ao promotor, condena in totum o
atendimento privado em um hospital público. “Por que este cidadão,
arrenegado, pôde se tornar fonte de
lucro, numa relação intermediada
pelas empresas de plano de saúde
e não pôde ser aceito, antes, numa
relação direta com o HCRP, como
contribuinte? Que contorcionismo
contábil e legal será capaz de esconder estas contradições?”

113

Revista Adusp

Dezembro 2001

BENEDITO MACIEL

“A

REGULAMENTAÇÃO
NÃO MUDA NADA
PARA NÓS”

O professor Benedito Carlos Maciel, diretor-executivo
da Faepa, rebate a acusação de que falta
transparência às atividades e finanças das fundações:
“Nosso relatório de atividades está na Internet”.
Publicamos aqui os trechos principais da entrevista
concedida à Revista Adusp, em que ele explica a
intrincada relação entre Faepa, HCRP e FMRP e
declara que a proposta de regulamentação em poder
do Conselho Universitário da USP não mudaria nada
para a fundação que dirige
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Revista Adusp- Qual o papel da
Faepa?
Maciel - Como o próprio nome
dela já diz, a vinculação principal
é com o Hospital das Clínicas. E
considerando que o HCRP tem
uma vinculação intrínseca, acaba
tendo uma interação com a FMRP,
que é da Universidade de São Paulo. Então, no sentido rigoroso, se
você fosse ver, embora a Faepa
seja citada como uma fundação
vinculada à USP, esta vinculação é
por via indireta.
Revista Adusp- Mas os membros da Faepa são todos docentes
da USP.
Maciel - Veja bem, os diretores
sim. A Faepa, do ponto de vista da
estrutura organizacional, tem uma
diretoria que é formada por dois
diretores, um diretor executivo e
um diretor científico, que são docentes da USP. Ela tem entre os
seus outros órgãos diretivos o Conselho Curador e um Conselho Consultivo. O Conselho Curador é presidido pelo diretor da FMRP, também presidente do Conselho Deliberativo do HCRP. Tem todos os
membros do Conselho Deliberativo do HCRP, e também outros
membros de departamentos clínicos da Faculdade.
Revista Adusp- E a fonte de receitas?
Maciel - A Fundação gerencia
os recursos extra-orçamentários do
HCRP, o que inclui todos os recursos de serviços prestados ao SUS.
Ela gerencia os recursos gerados
pelo atendimento de pacientes particulares ou de convênio. Gerencia

Professor Benedito Maciel

recursos de outras atividades do
Hospital que de alguma forma
tem algum tipo de pagamento. Por
exemplo: estágio de médicos adidos, que vêm fazer estágios especializados. O que é importante, eu
vi a reportagem de vocês, é que todos os recursos são aplicados integralmente no hospital ou na FMRP.
A fundação não tem nenhum caráter lucrativo, ela é sem fins lucrativos e os recursos que ela aufere
são aplicados na instituição.
Revista Adusp- Qual a fonte
dos recursos orçamentários do
hospital?
Maciel- Do Governo do Estado,
do Orçamento, o HC é uma autarquia. Negociado todo ano.
Revista Adusp- Qual a porcentagem da receita vinculada ao SUS?
Maciel- Vou ter que checar, mas
me parece que o Orçamento do Estado para o ano passado era da ordem de R$ 85 milhões. O que a Faepa gerenciou era R$ 64 milhões.

Revista Adusp- Desses 64 milhões quanto era verba do SUS?
Maciel- Do SUS, R$ 58 milhões.
Varia muito ano a ano. Este ano por
exemplo temos vários programas
com o Ministério da Saúde, que não
tínhamos no ano passado. Inclusive
o programa Saúde da Família, um
programa da Faculdade de Medicina para a implantação de um pólo
regional, que a fundação se envolveu para viabilizar isso, porque era
a única maneira de o Ministério repassar dinheiro para esse programa.
Revista Adusp- O Ministério
não poderia repassar direto para a
Faculdade?
Maciel - Pelo que eu saiba ela
não é uma estrutura que tenha os
mecanismos. Ela não poderia contratar pessoal, por exemplo, e isso
envolve a contratação de médicos,
de agentes da saúde, que são pessoas daquela área de atuação. A fundação entra aí para viabilizar isso. A
Faculdade entra como partícipe. Na
verdade é um convênio tripartíte,
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e envolve contratação de médicos,
agentes de saúde, a Prefeitura, a
Secretaria de Saúde estadual, que
é através de quem o Ministério faz
a transferência dos recursos. Então
ele passa via HCRP. Este convênio
que permite à Faepa gerenciar os recursos do hospital é um convênio Faepa-HCRP-Secretaria de Saúde, autorizado pelo governador. Do mesmo modo que nossa vinculação com
a USP, embora exista esta “regulamentação” que está sendo proposta, independentemente disto, a nossa relação com a USP sempre foi
formalizada. Desde o momento em
que os docentes da universidade foram autorizados a prestar as assessorias com a [resolução] 3533, de
1989, desde o momento em que a
Faepa passou a gerenciar a Clínica
Civil, onde os docentes atendem pacientes particulares, e passou a fazer a gestão desses recursos, isso foi
feito com a maior transparência. Há
um convênio assinado entre as três
partes, a Faepa e FMRP, que está
em fase de renovação na Consultoria Jurídica da universidade, mas é
uma coisa que já vem. Para nós não
muda nada essa regulamentação,
porque já temos os convênios de
longa data, repassamos os recursos
diariamente para a universidade e
prestamos conta para a Diretoria da
FMRP destes recursos, mensalmente e de maneira detalhada.
Revista Adusp- Então o sr. não
tem posição sobre a regulamentação?
Maciel - Não, acho que a universidade precisa regulamentar. Para nós,
aquela regulamentação, tal qual como
proposta, ela vai representar nosso
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credenciamento, o que é uma das parte principais da proposta. Agora, prestação de contas, relatório de atividades, isso tudo nós fazemos. Nosso relatório está na internet, www.Faepa.br.
Por isso, quando vocês falam que não
tem transparência, não entendo. Mais
transparência que isso?
Revista Adusp- Qual a importância da Faepa para a manutenção dos docentes dentro da USP?
Maciel - A única coisa que ela repassa são os honorários para os docentes na Clínica Civil. Na verdade,

“Os docentes têm
benefícios indiretos,
não é dinheiro,
são ajudas pequenas
em projetos”
ela nem recebe esse dinheiro, ele nem
entra na Faepa. Como ela gerencia,
ela pega o dinheiro do paciente e deposita em uma conta dos docentes.
E retira daí os 10% regimentais, e
isso vai para a USP, em todo tipo de
honorário médico. Agora, a Faepa
indiretamente beneficia não só os docentes, mas todo aqueles que trabalham no hospital. Ela tem um programa de auxílio bastante amplo, que
envolve aprimoramento de recursos
humanos, participação em congressos, cursos de aprimoramento técnico. Isso não é só para docentes, isso
também é para funcionários, e mesmo os docentes de área básica que

não têm envolvimento direto no atendimento se beneficiam deste programa da mesma maneira. Temos o programa de bolsas de estudo, como de
auxílio de projeto de pesquisa. Claro
que nossa atividade no auxílio a projetos de pesquisa, ela é muito restrita,
nós não temos recursos em grande
escala, mas para ajudas pequenas em
projetos, os docentes podem se beneficiar, tanto os da área clínica quanto
os da área básica, que não tem relação direta com as atividades do hospital. Os docentes tem benefícios indiretos, não é salário, não é dinheiro,
são benefícios que melhoram as condições de trabalho e aprimoramento
de docentes e funcionários. Só para
você ter uma idéia, esse programa,
de auxílio a projetos de 1996 a 2000,
começou com 732, no ano passado
foi 1550.
Revista Adusp- O incremento
salarial se dá então através da Clínica Civil, dentro das 8 horas?
Maciel - Veja bem. Eles não gastam as oito horas. Existe um convênio
entre o HCRP e a USP. Não envolve
a fundação. Ela não tem nada a ver
com isso. Os docentes gerenciam atividades do hospital. São coordenadores
de laboratórios, da residência médica
etc. São definidas 5 horas semanais
que não têm nada a ver com a fundação. Nisso, eles recebem um recurso
da Secretaria de Saúde que vai direto
para a USP, recurso orçamentário do
hospital. Então, complementação salarial eles têm através deste programa
regulado pela 3533, e a universidade
retém 10% deste valor, na participação dela nesse valor. Na Clínica Civil o
docente tem de duas a três horas por
semana para atender.
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ACUSADA

DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL,
FIPAI VENCE EM
DUAS INSTÂNCIAS
José Chrispiniano
Jornalista

Ligada à Escola de Engenharia de São Carlos
(EESC), a Fipai, Fundação para o Incremento da
Pesquisa e Aperfeiçoamento Industrial, enfrentou na
justiça ação movida por uma empresa por ter obtido,
sem licitação, um contrato com a Prefeitura de
Ribeirão Preto, mas venceu na primeira e segunda
instâncias. Em 2000 a Fipai teve receita de R$ 3,7
milhões, superávit de R$ 586 mil e repassou à EESC
o valor de R$ 103.112,48 ou 3,5%
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Fundação para o Incremento da Pesquisa e
Aperfeiçoamento Industrial (Fipai), ligada à Escola de Engenharia de
São Carlos (EESC), atua
de duas formas diferentes. De um lado, fecha convênios em nome da escola com instituições públicas de fomento à pesquisa: a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). De outro
lado, presta serviços de consultoria na
área de engenharia e arquitetura para
empresas privadas e órgãos públicos.
São duas as justificativas para
que os convênios sejam firmados
com a fundação, ao invés de com a
USP. Uma é a agilidade na captação
e gestão dos recursos pela fundação. Outra, os problemas da relação
burocrática entre a universidade e o
governo federal.
“A USP tem que entregar muitas
prestações de contas, e qualquer coisa
que atrasa, às vezes por causa de um
docente que atrasa uma prestação de
contas, já a torna irregular perante as
agências de financiamento. Eu mesmo
ia fazer um projeto e fechá-lo pela
USP, mas o próprio órgão financiador
pediu para pôr a fundação”, explica
Eugênio Foresti, diretor da EESC.
No outro lado da atuação da Fipai, as consultorias, a entidade enfrentou e venceu, por ora, uma acusação de concorrência desleal. O
questionamento surgiu do engenheiro e empresário Ivens Benedito Bloch Telles. Em 1998, Telles esperava
participar de uma concorrência para
a Prefeitura de Ribeirão Preto, onde
possui uma empresa de engenharia
ambiental que elabora relatórios de
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impacto ambiental (Rima). Acabou
sabendo, pela leitura do Diário Oficial do município, que a Fipai havia
sido contratada para o serviço com
dispensa de licitação, baseada na sua
ligação com a USP e no inciso XIII
do artigo 24 da lei de licitações.
Para barrar a contratação, Telles
impetrou ação judicial, argumentando que a dispensa de licitação retirou de sua empresa o direito de participar da concorrência: “Enquanto
uma empresa privada tem que pagar impostos e obter uma certidão

CEF contratou Fipai
por R$ 1,76 milhão,
para desenvolver
metódo de avaliar
programas do FGTS
de que não está devendo nada para
participar de licitações, uma fundação sequer tem que pagar impostos,
e ainda pode escapar da licitação.”
Telles perdeu a ação em primeira
e segunda instância. “Para nós, isso
é uma profissão. Para eles (a Fipai)
é bico. Eles cobraram muito mais
caro do que o mercado. Eu teria cobrado muito mais barato. Tiraram
o meu direito de participar da concorrência”, declara. O engenheiro
afirma que seria capaz de prestar
o mesmo serviço por cerca de metade do preço de R$ 85.200,00 que o
município pagou à fundação.
Além da ação na justiça comum,
o engenheiro também apresentou

reclamação ao CREA sobre o registro e a habilitação da entidade para
a prestação de serviços de engenharia. Para o presidente da Fipai, professor Odilson Coimbra Fernandes,
não há por que a Fipai ser registrada no CREA da mesma forma
que uma empresa, apesar de prestar
serviços de engenharia.
“O CREA quer tratar a Fipai
como uma empresa de engenharia,
com um responsável técnico pela
entidade. Só que a Fipai não é uma
empresa de engenharia, é uma fundação”, argumenta o professor Fernandes. “Cada contrato tem um professor, que é o coordenador, como
seu responsável técnico. Eu sou engenheiro mecânico. Não posso ser
o responsável por um projeto de
engenharia química.”
A ausência da Fipai nos registros do CREA também foi citada na
ação judicial. Mas, no voto em que
o desembargador Lineu Peinado,
relator do processo no Tribunal de
Justiça, nega o recurso apresentado
por Telles, ele afirma que “a inexistência de registro do CREA da Fundação pode ser suprida pela existência de registro dos profissionais
por ela indicados para a realização
do trabalho preterido”.
Para o professor Fernandes, tampouco a Fipai pratica concorrência
desleal, apesar de oferecer ao setor
público serviços também prestados
por empresas privadas, já que a fundação, “por princípio”, não participa
de licitações. “Quando eles pedem
carta-convite, a gente nem entra,
porque somos dispensados de licitação. Justamente para evitar isso. A
gente não pode concorrer com empresas legalmente estabelecidas.”
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O nicho mais forte de consultorias para a Fipai está, segundo seu
presidente, nas áreas de saneamento
básico e transportes, e grande parte
dos contratos são firmados com prefeituras ou serviços autônomos de
água e esgoto. Os contratos que envolvem verbas mais volumosas são
aqueles firmados com o setor público. O maior deles é um projeto para a
Caixa Econômica Federal (CEF), fechado em 1999, com duração de um
ano e no valor de R$ 1.769.940,00.
O objetivo do projeto está descrito
da seguinte forma: “prestação de serviços pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da EESC da USP,
através da Fipai, de desenvolvimento
de Metodologia de Avaliação dos Programas dos Recursos do FGTS, conforme determinado pelo Conselho
Curador do FGTS” (ata da 64ª reunião ordinária do Conselho Curador
da Fipai, 28 de agosto de 1999).
É comum nos contratos da fundação a descrição dos seus projetos, tanto para o setor público quanto para
o privado, como serviços prestados
por um determinado departamento
da EESC, mas “através da Fipai”.
Os documentos foram obtidos
junto ao cartório da comarca de São
Carlos, após o diretor-presidente da
Fipai ter indicado que só o diretor
da EESC poderia fornecer os valores dos repasses e os relatórios
de atividades à Revista Adusp. “A
gente não tem repassado, porque
são assuntos pertinentes ao campus.
O diretor da escola recebe esse relatório, é a ele que você deve pedir.”
O diretor da EESC, por sua vez,
não respondeu ao pedido de entrega
dos documentos, encaminhado por
escrito. O promotor de Fundações de
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São Carlos, Luiz
Carlos Santos
Oliveira, também não quis
disponibilizar a
prestação
de
contas, e insistiu
que antes de ver
qualquer documento seria recomendável a
reportagem consultar a Fipai.
Os
documentos obtidos Documento do CREA sobre a Fipai
não permitem constatar com exa- a adiantamentos, que consta no balantidão o nível de remuneração dos ço que foi analisado, o Presidente do
docentes envolvido nos projetos da Conselho colocou em discussão esse
Fipai. Com pequeno quadro fixo de assunto. Após acalorada discussão,
funcionários, a fundação contrata o Conselho decidiu que, a partir do
prestadores de serviços de acordo próximo 01/04/2001, o valor máximo
com os projetos apresentados. Na para adiantamentos aos docentes que
prestação de contas, o pagamento prestam serviços dentro dos diversos
aos docentes é incluído junto ao dos projetos que são desenvolvidos pela
demais trabalhadores contratados Fipai será de 100 salários mínimos e
por projeto pela fundação, no item o prazo para prestação de contas do
“Serviços de Terceiros”. Em 1999, mesmo será em 60 dias. Novo adiantapor exemplo, a Fipai gastou em paga- mento só poderá ser concedido após
mentos a terceiros R$ 1.820.792,67.
liquidação do adiantamento anterior.”
Outra cifra capaz de dar uma
O convênio firmado entre a Fiidéia de quanto os docentes ganham pai e a EESC permite que qualquer
por meio da Fipai vem de um deba- professor ligado à escola coordene
te sobre adiantamento de pagamen- projetos da fundação. Esta apenas
tos referentes a projetos, ocorrido gerencia e fornece infra-estrutura
na reunião do Conselho Curador da administrativa.
Fipai de 22 de março de 2001. O
Segundo o professor Fernandes,
assunto provocou uma “acalorada o Conselho Curador da Fipai é o pródiscussão”, mencionada na ata, de- prio Conselho Técnico-Administrapois da qual ficou acertado um valor tivo (CTA) da escola. “O Conselho
máximo de adiantamento para cada Curador é o CTA. O que o Conselho
docente que presta serviço à Fipai.
Curador tem a mais é uma represenO teto foi definido em 100 salários tação discente e uma de funcionários.
mínimos, ou R$ 18.000,00, a cada dois Mas é praticamente o CTA, porque
meses: “Tendo em vista o valor eleva- a maioria absoluta do CTA está no
do (mais de R$ 600.000,00) referente Conselho Curador da Fipai.”
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Trata-se de uma situação típica
de conflito de interesses, pois o CTA
é o órgão encarregado de fixar os
valores que a fundação deve pagar
à unidade, no caso da utilização de
prédios e equipamentos desta, bem
como o percentual a ser recolhido
pelos docentes relativamente à Resolução 4543. No entanto, na opinião do diretor da EESC o controle
da unidade sobre a fundação é “relativamente grande”.
“Eu gostaria de que fosse maior,
mas aí a gente teria que ter um acordo de mudança no arcabouço institucional da fundação”. Embora a
unidade e a Fipai tenham se negado
a fornecer dados financeiros para
a reportagem, o professor Foresti
declarou-se favorável à ampla divulgação das contas da instituição privada. “Eu gostaria que a secretaria
financeira da EESC controlasse as
contas da Fipai. E sou favorável a
que se abrisse à comunidade toda,
os estudantes têm que ver.”
Para ele, a fundação funciona como fonte de recursos emergenciais,
para uma captação de recursos externos cada vez mais necessária diante do aumento da demanda sobre o
ensino público, e esse papel das fundações deveria ser mais destacado.
Há diferenças gritantes nos valores dos repasses feitos pela Fipai,
quando são comparados, aos números que constam nas prestações de
contas à Promotoria das Fundações,
aqueles apresentados pela Codage
no Conselho Universitário. Os números apresentados pelo órgão da
Reitoria na tabela “Recolhimento
das fundações de apoio à USP para
unidades de ensino e HCAC” foram
fornecidos pela EESC.
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RECEITAS DA FIPAI E REPASSES
À EESC (EM R$) 1997-2000
1997
1998
1999
2000
Receita
2.605.197 5.783.541 3.869.385 3.708.206
Superávit
327.211 -54.298
524.984
586.846
Repasses
9.789
7.763
48.188
93.422
Contribuições 16.652
12.956
14.260
9.689
Fonte: prestação de contas à Promotoria das Fundações do MPE. Obs.: os valores decimais
foram suprimidos

Segundo os dados da unidade, em rencia uma série de convênios com
1999 a Fipai teria repassado à EESC a Finep e o CNPq, e cada vez que
R$ 604.060,00, valor que corresponde um convênio termina a gente pede
a 15,5% da receita da fundação na- doação do equipamento. Se ele for
quele ano. Já nos números apresenta- repassado, a gente repassa para a
dos à Promotoria o total que a escola escola, e isso pode ter entrado asrecebeu, entre repasses e contribui- sim”, diz o professor Fernandes.
ções, é de R$ 62.449,47, equivalente
O professor Foresti, por sua vez,
a 1,6% da receita
explica que a Fipai
naquele ano.
atua apenas como
Dados
apresentados
O mesmo prointermediária nos
blema ocorre com
convênios ou pesà Promotoria
as contas de 2000.
quisas financiadas
Naquele ano, conpelo Finep ou peindicam que a Fipai
forme os dados
lo CNPq. Os consubmetidos à Protratos com a Funrepassou à EESC
motoria, a Fipai
dação de Apoio a
obteve receita de
Pesquisa no Esta1,6% da receita
R$ 3,7 milhões, redo de São Paulo
em 1999
passando à EESC
(Fapesp) seguem
a quantia de R$
outro modelo, pois
103.112,48
ou
são feitos direta3,5% do montante auferido. São cifras mente com o docente.
muito inferiores aos R$ 431.927,00
De acordo com essa explicação, a
anunciados pela unidade e divulgados maior parte do que foi apresentado
pela Codage, que corresponderiam a como repasses da Fipai pela Codage
quase 12% da receita.
não foram taxas recolhidas sobre serA razão para a superestimativa viços prestados pela Fipai, mas sim
estaria em outra importante fonte verbas de órgãos públicos de pesquisa
de contratos para a fundação. A ver- repassadas para a universidade, interba considerada como repasse viria mediadas e geridas pela fundação, que
das entidades federais de financia- recolheu uma taxa administrativa somento à pesquisa. “A fundação ge- bre elas para sua própria manutenção.
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FDTE GERA TOTAL DE
R$ 10 MILHÕES PARA
DOCENTES EM 2000
Fernanda Franklin
Equipe Adusp

Uma das mais antigas fundações privadas, criada
em 1972, a Fundação para o Desenvolvimento
Tecnológico da Engenharia (FDTE) mantém
atualmente 36 diferentes projetos. Em 2000,
atividades remuneradas realizadas pela fundação
geraram uma remuneração total de R$ 10,6 milhões
para os docentes em RDIDP. A FDTE — que tem
entre seus dirigentes o professor Antonio Massola,
diretor da Politécnica — negou-se a fornecer seus
dados financeiros para a reportagem
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arefa difícil é achar dados sobre o demonstrativo financeiro da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da
Engenharia (FDTE),
criada em 1972. Desde sua origem,
a fundação contabiliza 816 projetos
(36 ativos atualmente), não só em
parceria com a Escola Politécnica
da USP, mas também com empresas estatais, como os Correios, e
privadas, como Ericsson, Nokia,
Compaq e outras.
A alegação do presidente da
FDTE, Nelson Zuanella, para não
fornecer os dados é de que “como
instituição privada, que mantém
contratos com empresas privadas e
estatais contendo as habituais cláusulas de confidencialidade, a FDTE
não divulga os dados econômicofinanceiros solicitados”. Tampouco
esses dados são registrados em cartório pela entidade.
Segundo informações da Diretoria da Escola Politécnica, entre
janeiro de 1998 e abril de 2001 a
fundação teria repassado à Reitoria R$ 452.860,22, além de R$
204.229,30 para a Diretoria e R$
1.962.705,25 para departamentos
da Politécnica, totalizando R$

Daniel Garcia

Professor Antonio Massola

2.619.794,77 (veja tabela).
Como a Polítécnica fixou em
13% o valor total do repasse devido pelos docentes em RDIDP que
atuam nas fundações a ela vinculadas, podemos estimar que o montante declarado das atividades remuneradas desenvolvidas por esses
docentes na FTDE, no período
1998 a abril de 2001, foi de R$
20.152.261. Em 2000, o repasse total foi de R$ 1.379.509,34, o que
permite calcular em R$ 10,61 milhões o montante apurado pelos
docentes, antes dos repasses.
Conclui-se, desse modo, que a receita da FDTE em 2000 situou-se
acima desse patamar, pois os repasses efetuados à USP jamais corres-

pondem proporcionalmente à totalidade das receitas das fundações. A
busca por números para tentar traçar um perfil das fundações atuantes
na USP é condenada pela professora
Edith Ranzini, que ocupa o cargo de
diretora-tesoureira na FDTE.
“O pessoal fala ‘ah, transferiu
pouco’, mas a grande transferência
[da fundação para a universidade]
não foi monetária, para a Poli eu
acho que não foi monetária, foi os
professores se manterem atualizados, você ter chance de fazer dissertações diferentes, teses diferentes”,
afirma a professora Ranzini.
Outro ponto contestado por ela
é o argumento de que os docentes
dão aulas ruins por terem sua ener-

Repasses da FDTE conforme a Resolução 4533
Ano
1988
1999
2000
2001*
TOTAL

Reitoria
54.616,75
94.554,65
196.706,92
106.981,90
452.860,22

Fonte: Escola Politécnica. * Até abril
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Diretoria
32.770,05
36.024,99
105.435,94
29.998,32
204.229,30

Departamento
395.461,72
336.959,22
1.077.366,48
152.917,83
1.962.705,25

Total
482.848,52
467.538,86
1.379.509,34
289.898,05
2.619.794,77
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gia consumida em atividades desenvolvidas através das fundações. “Na
realidade quem gerou isso foi a própria USP, que ao avaliar o docente
não dá a mínima importância para
as atividades de graduação. Só servem os artigos, os papers, as pesquisas, foi isso o que afastou muito o
professor da graduação”, diz.
Atualmente os maiores projetos
da FDTE, segundo a professora Edith, são parcerias com empresas privadas, que desde meados da década
de 90 passaram a investir em pesquisas por conta da Lei de Incentivo
à Informática, regulamentada pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia.
A FTDE também gere, regularmente, recursos do Pece, o Programa de Educação Continuada em
Engenharia da Politécnica, que oferece cursos pagos, tem milhares de
alunos e arrecadou mais de R$ 3
milhões em 2000 (veja texto nesta
página).
A coordenação geral do Pece cabe ao diretor da Politécnica, professor Antonio Marcos de Aguirra
Massola, e ao coordenador geral do
programa, professor José Roberto
Cardoso, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação
Elétricas, o que caracteriza conflito
de interesses.
Consultando a composição atual
dos órgãos diretivos da FDTE, encontramos o professor Massola como
presidente do Conselho Curador e
o professor Cardoso como diretorsecretário da fundação. O coordenador geral do Pece é remunerado
por essa função. No demonstrativo
financeiro do Pece relativo ao ano de
2000, à rubrica “coord. geral do Pece”
corresponde o valor de R$ 70.028.
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PECE

ARRECADA R$ 3 MILHÕES
EM CURSOS PAGOS NA POLI

O Programa de Educação Continuada em Engenharia (Pece), instituído pela Escola Politécnica, é
gerenciado por meio de convênios
com a FUSP e a FDTE. Dos cerca
de 500 docentes da Politécnica,
aproximadamente 40% atuam no
programa, que oferece cursos de
atualização, especialização e MBA,
a um custo médio de R$ 600, segundo sua coordenação.
Nesse caso, portanto, a privatização do ensino envolve uma iniciativa da própria unidade. O número de bolsas integrais concedidas, 380 no ano de 2000, corresponde a cerca de 10% do número
total de alunos, em torno de 4.000.
Os números financeiros do Pece são expressivos: em 1999, sua
receita alcançou R$ 2.137.833.
No ano seguinte sua receita cresceu quase 50%, chegando a R$
3.051.000, dos quais R$ 907.000
foram destinados à remuneração
de docentes (nem todos pertencentes aos quadros da USP).
“Quando o professor Romeu
Landi foi diretor da Escola e eu
vice-diretor, criamos o Pece. Ele é
um programa da Escola, gerido pela Diretoria da Escola Politécnica
e tem um coordenador eleito por
indicação do diretor da Escola Politécnica”, define o professor Antonio Massola, diretor da unidade.
O professor José Roberto Cardoso, coordenador geral do Pece, explica que os cursos do programa são
submetidos à aprovação das instân-

cias acadêmicas: “Departamento, depois a Comissão de Cultura e Extensão da Escola Politécnica (CCEx/
EP), constituída por um representante de cada departamento, e dentro
dessa comissão existe uma subcomissão de cursos. Pega uma parte da
CCEx, são cinco professores, esses
professores fazem um pente fino sobre aquele curso e emitem um parecer, aprovando ou não o curso. Uma
vez aprovado o curso, o Pece vai lá e
implementa esse curso”.
O professor Vahan Agopyan, que
também integra a coordenação do
Pece, frisa que são cursos oficiais da
USP. “O diploma é USP, quer dizer,
Pece é Poli, curso é USP, ou seja,
o aluno que fizer o curso, assistir
às aulas, tirar as notas, recebe um
diploma de USP. Se fizer a disciplina de um curso de especialização
ele sai especialista da USP, portanto
cada disciplina passa por toda essa
rotina porque é como se fosse uma
disciplina da USP. Formalmente isso
tudo vai para o Conselho de Cultura
e Extensão, passa pelo Conselho de
Cultura e Extensão.”
Ainda de acordo com o professor
Agopyan, a Politécnica tem atualmente “quase o mesmo número de
alunos de graduação, de pós-graduação strictu senso e de pós-graduação latu senso”, ou seja, “quase 4.500
alunos de graduação, mais de 4.000
alunos de pós-graduação e mais de
4.000 profissionais, principalmente
engenheiros, fazendo educação continuada”. Na opinião do professor, a
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educação continuada “é a área que
nós julgamos importante expandir
muito mais, porque há uma demanda reprimida muito grande”.
O coordenador geral do Pece afirma que o programa foi criado com a
premissa de não onerar a Politécnica. “Esse ‘não onerar’ significa, por
exemplo, não usar laboratório sem
remuneração desses laboratórios;
não usar os funcionários da Escola
para gerenciamento desse programa,
é um pessoal contratado para isso;
então ele foi gerado assim. Então Os professores Agopyan (em pé) e Cardoso com a repórter
entram recursos no Pece, mas como
o Pece não é juridicamente constituDemonstrativo financeiro do PECE - 2000
ído, ele lança mão de fundações paRECEITA
3.051.000,00
ra nos auxiliarem no gerenciamento DESPESAS
desses recursos”.
Fundação
258.528,00
O excedente financeiro resultante Coordenadores subprogramas
246.000,00
907.000,00
do Pece é dividido no final do curso: Professores
Livros
91.960,00
40% para a Politécnica e 60% para
95.124,00
o departamento. “É feita uma conso- Apostilas – xerox
DESPESAS INDIRETAS
lidação anual na qual eu, como coorCoord. Geral do PECE
70.028,00
denador geral, faço um resumo, um Pessoal – PECE
240.000,00
balanço detalhando todos os itens em Pessoal – órgãos centraois – diretoria
172.327,00
que foram utilizados esses recursos Outras despesas – diretoria
4.600,00
auferidos aqui e submeto isso à apro- Material Permanente (mesas/carteiras/micros/etc.)106.517,00
24.580,00
vação do CTA da Escola Politécnica. Manutenção material permanente
Telefone
4.480,00
Faço uma apresentação de como foi a
Correio
34.000,00
evolução do Pece naquele ano, sobre- Taxi/ônibus/kilometragem
4.400,00
tudo sobre os recursos financeiros”, Material de escritório – transparências
19.480,00
diz o professor Cardoso.
Outras
9.500,00
172.000,00
Ele garante que há limites para Publicidade
50.503,00
a remuneração dos docentes em Coffee break/encerram. cursos/almoço alunos
CPMF
8.748,00
RDIDP engajados no Pece. “NorLimpeza
8.100,00
malmente, num curso de 30 horas,
RUSP
82.335,00
o professor pode receber de R$ 3 Diretoria
62.092,00
mil a R$ 5 mil. Um curso nosso Departamentos
113.784,00
normalmente custa em torno de R$
600, nossa média é de 20 alunos, dar curso continuamente. O profes- mestre, ganha R$ 5 mil, mas R$ 5
então daria R$ 12 mil, uns 40% sor em RDIDP só pode dar 36 horas mil no semestre. Ele não pode dar
ficam para o professor”, informa.
de curso de extensão por semestre. cursos à vontade, ele é limitado e
“Mas ele é limitado, ele não pode Quer dizer: ele dá um curso por se- nós temos esse controle aqui”.
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CPI INVESTIGA ATUAÇÃO DA
FIPECAFI NA PRIVATIZAÇÃO
DO BANESPA
Katia Abreu e Pedro Estevam da Rocha Pomar
Equipe da Revista Adusp

Suspeita de fraudes no processo de privatização do
Banespa expôs Fipecafi a investigação na Câmara
Federal: a fundação privada sem fins lucrativos foi
contratada sem licitação como “empresa de notória
especialização”, mas subcontratou uma consultoria.
Além disso, coordenou reuniões entre os avaliadores do
banco, influenciando a definição do preço de venda
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Fipecafi, que se notabilizou publicamente
quando noticiado que
obtivera do Ministério da Educação permissão para abrir uma
faculdade particular, está sob investigação, por motivos outros.
Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada na Câmara Federal em agosto de 2001
para investigar irregularidades no
processo de venda do Banespa colocou a Fipecafi sob suspeita de
prática de fraudes na operação.
Seu relator, deputado Robson Tuma (PFL -SP), anunciou, em dezembro, que pediria a quebra do
sigilo bancário da fundação, para
apurar se a entidade recebeu vantagens financeiras indevidas.
São duas as acusações de fraude. Uma diz respeito à contratação
da Fipecafi pelo Banco Central.
A outra tem a ver com o papel desempenhado pela fundação num
suposto esquema para subavaliar
o preço de venda do banco e favorecer a União, em detrimento do
Tesouro Estadual.
A Fipecafi foi contratada pelo
Banco Central, em 1998, sem licitação, para “estabelecer um plano
de ação para viabilizar o processo
de privatização do Banespa”, por
R$ 2,9 milhões.
No extrato de inexigibilidade de
licitação, mandado publicar pelo
Banco Central no Diário Oficial da
União de 28.4.98, consta a seguinte
justificativa: “serviços técnicos de
natureza singular realizados por
empresa de notória especialização” (inciso II do artigo 25 da
Lei 8.666/93). Porém, a fundação
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terceirizou seu trabalho, subcontratando a empresa BDO Directa
Consultores S/C Ltda.
Um dos sócios da BDO Directa
é o professor Ernesto Rubens Gelbke, do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA. Instituidor e ex-diretor da Fipecafi, o professor Gelbke atuou intensamente
no processo de avaliação do Banespa, como demonstram relatórios
da própria Fipecafi.
Figuravam entre as tarefas da
fundação, previstas na cláusula 1ª
do contrato com o Banco Central:
“sugerir a metodologia de trabalho a ser utilizada no processo de
avaliação do Banespa”, “definir
os parâmetros a serem obedecidos
para a avaliação do preço de venda”, “elaborar edital para seleção
de empresa avaliadora”, “exercer
a coordenação do processo de
avaliação do Banespa” (Contrato
Secre/Direm 001/98, p. 1-2). Note-se que o contrato permite, em
sua cláusula 21ª, “a subcontratação
dos trabalhos a critério da Fundação, desde que necessários à consecução do objeto”.
O contrato entre o Banco Central e a Fipecafi tem outras particularidades. Uma delas é que não
somente a fundação está obrigada
a manter sigilo em relação a assuntos confidenciais do banco. Também
o Banco Central compromete-se a
“manter em sigilo todas as informações de que venha a tomar conhecimento em razão da execução deste
contrato, nada divulgando sem a
aprovação da Fundação, por escrito, e fazendo essa exigência a seus
servidores, às empresas contratadas
ou subcontratadas pelo Banco Cen-

tral, exceto no que se refere a informações das quais dependa a execução do objeto deste contrato” (cláusula quinta, parágrafo d).
A privatização do Banespa foi
precedida por uma avaliação do
patrimônio do banco, a cargo de
dois consórcios independentes, um
contratado pela União (e liderado
pelo Banco Fator), o outro contratado pelo Estado de São Paulo
(consultorias Booz Allen Hamilton do Brasil Consultores Ltda e
Deloitte Touche Thomatsu Consultores S/C Ltda).
As avaliações deveriam ser inteiramente estanques. Entretanto, a Fipecafi, na condição de coordenadora do processo, promoveu troca de informações entre
os avaliadores, o que pode ter influenciado o preço final da venda
do Banespa. Um relatório encaminhado pela Fipecafi ao Banco
Central, em março de 2000, relaciona reuniões realizadas entre
representantes do Banco Fator,
do consórcio Booz Allen-Deloitte, do Banco Central e da própria
Fipecafi, entre janeiro de 1999 e
fevereiro de 2000.
Sobre reunião realizada em
5.3.99 entre representantes do
Booz Allen-Deloitte, do Banespa
e da Fipecafi, diz o relatório: “O
objetivo maior consistia em que,
respeitados os critérios e ponderações individuais de cada avaliador, o processo de avaliação
pudesse ser culminado com resultados finais que sinalizassem o
valor mínimo de avaliação econômica do Banespa, para ser levado
a leilão, com divergência não superior a 10% entre os avaliado-
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Fac-símile de relatório da Fipecafi

res”. E explica: “Ocorrendo divergência nas avaliações em montante superior a esse limite, os
termos do contrato entre a União
e o Estado de São Paulo requerem
um terceiro avaliador, na qualidade de árbitro ou partidor”.
Mais adiante, o relatório, ao tratar de reunião ocorrida em 26.3.99,
menciona “o início da troca de informações entre os avaliadores”. No
dia 16.4.99, houve reunião em São
Paulo entre representantes do Banco Central e da Fipecafi, para “troca de informações entre os consórcios”. No dia 30.9.99, o “Banco Fator apresentou a versão preliminar
de sua avaliação do Banespa, bem
como encaminhou ao Booz Allen
certas informações”, com as quais
“este poderia atualizar sua avaliação, para a mesma data-base”.
No dia 4.11.99, houve reunião
“na Fipecafi, em São Paulo, entre
os representantes do Banco Fator,
do Booz Allen e da Fipecafi, onde
se discutiu e clarificou (sic) alguns
pontos de divergência na interpretação de certos fatos entre os dois

consórcios”.
A rodada de reuniões prosseguiu e, no dia 18.11, houve novo
encontro, desta vez na sede do
Banco Fator, “entre representantes do Banco Fator, do Booz Allen, da Fazenda-SP, do Banespa

Relatório da Fipecafi
é assinado por dois
professores da FGV,
um deles sócio da
BDO Directa

e da Fipecafi, onde foram clarificadas e discutidas as metodologias, critérios, premissas e hipóteses praticadas pelos dois consórcios avaliadores, do que resultou
(sic) valores cujo distanciamento
foi inferior a 10%. Dessa forma, as
partes (União e Governo do Esta-

do de São Paulo) poderiam concluir suas tratativas e definir o valor final da transferência do controle acionário do Banespa sem
que houvesse necessidade de convocar um terceiro avaliador”.
O relatório da Fipecafi, em papel timbrado da fundação, é assinado por dois especialistas que
não integram o quadro de docentes da FEA: Ary Oswaldo Mattos
Filho, ex-presidente da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), e
Arthemio Bertholini, ambos professores da Fundação Getúlio Vargas. Bertholini é um dos sócios da
BDO Directa.
“A comissão ficou surpresa com
o relatório, em que se confessa
explicitamente que o objetivo da
fundação era garantir que a diferença nas avaliações não ultrapassasse 10%, o que acarretaria a
contratação de uma terceira empresa”, conta o deputado Ricado
Berzoini (PT-SP).
Ao final do processo, o Banespa
foi avaliado em cerca de R$ 2 bilhões e vendido ao banco espanhol
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Fac-símile da página 6 do contrato entre o Banco Central e a Fipecafi

Santander por R$ 7,050 bilhões.
Mas o Estado de São Paulo somente
recebeu R$ 2,074 milhões. A União
ficou com R$ 4,975 bilhões.
Isso ocorreu porque foram modificados os termos originais do
contrato entre Estado e União, previstos no “Aditivo ao Contrato de
Promessa de Compra e Venda de
Ações do Capital Social” do Banespa, de 23 de dezembro de 1997.
Nesse aditivo, definia-se que “o
preço definitivo da venda e compra
ora pactuada será obtido pela alienação das ações do Banespa, no
leilão de privatização”.
O acordo foi reformulado em 30
de novembro de 1999, pelo “Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato”, o qual
fixou em R$ 1,522 bilhão o preço do
chamado bloco principal de ações
do Banespa (9,547 bilhões de ações
ordinárias, representando 51% do
capital votante e 25,5% do capital total) e em R$ 0,552 bilhão o preço do
chamado bloco complementar (2,932
bilhões de ações ordinárias, representando 15,67% do capital votante
e 7,83% do capital total).
De acordo com o “Terceiro Termo Aditivo”, o “preço total ajustado para a compra e venda” de ambos os blocos “corresponde proporcionalmente ao resultado da média
aritmética das avaliações”. É onde
entra a contestada atuação da Fi-
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pecafi, coordenadora do processo
de avaliação, uma vez que foi da
“média aritmética das avaliações”
e não mais da “alienação das ações
no leilão de privatização” que resultou o preço final do Banespa.
Graças à mudança, o valor a ser
pago pela União ao Estado foi prédefinido em R$ 2,074 bilhões, independentemente do valor que viesse a
ser obtido no leilão de privatização
do Banespa. Por considerarem que
o Tesouro Estadual sofreu prejuízo,
parlamentares do PT e PSB entraram
com ação popular em que requerem
o pagamento ao Estado, pela União,
dos R$ 4,975 bilhões restantes.
“Até que ponto a atuação da Fipecafi não influenciou nesse valor?”,
questiona o deputado Marcelo Barbieri (PMDB-SP). O presidente da
CPI, deputado Luiz Antonio Fleury
Filho (PTB-SP), também indaga:
“Se eram dois consórcios independentes para fazer a avaliação, por
que eles se reuniram para chegar a
um acordo sobre ela?”
Berzoini acredita que a subcontratação “é uma porta aberta para o
desvio de dinheiro público e a falta
de transparência na gestão pública”.
Na sua opinião, o argumento de que
as fundações privadas desempenham
importante papel no fortalecimento
das universidades serve como desculpa para que sejam garantidos in-

teresses de grupos econômicos. “É
conveniente para o Banco Central
contratar pessoas de sua confiança, e
usam a fundação para fazer isso sem
licitação”, acrescenta.
A CPI ouviu representantes dos
consórcios envolvidos, bem como
membros da Fipecafi, entre eles o
professor Eliseu Martins, hoje diretor da FEA e membro do Conselho
Curador da Fipecafi. O professor presidia a Fipecafi quando da contratação pelo Banco Central e foi um
dos quatro coordenadores da equipe
da fundação, participando de quase
todas as reuniões citadas no relatório.
O prazo da CPI foi prorrogado
por 60 dias. Para esclarecer essas
questões, além de pedir a quebra de
sigilo bancário da Fipecafi, a CPI
pretende convocar os depoentes para prestarem novos esclarecimentos.
Os parlamentares também anunciaram a disposição de requerer à fundação a relação de contratos firmados com a União e de contratos de
terceirização deles derivados, para
que se investiguem eventuais irregularidades em outros processos.
Solicitamos à assessoria de imprensa da Fipecafi um contato com
os professores Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbke, para que comentassem as acusações da CPI.
Não houve resposta até o fechamento desta edição.
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CPI

DE LIMEIRA VÊ
IRREGULARIDADES
EM CONTRATO ENTRE
FIA E PREFEITURA
José Chrispiniano
Jornalista

Contratada sem licitação por R$ 449 mil, para
elaborar projeto de reforma administrativa, a
fundação defende-se com base na Lei de Licitações.
A “CPI da FIA-USP” encontra seis irregularidades no
contrato e decide enviar a documentação ao TCE e
ao Ministério Público
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uito pouca gente
soube, mas o nome da USP batizou uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) na Câmara Municipal de Limeira, a apenas 150 Km da capital.
O nome da instituição apareceu colado ao da Fundação Instituto de
Administração, FIA. Ou FIA-USP
para os vereadores locais.
A “CPI da FIA-USP”, que encerrou seus trabalhos no dia 17 de
outubro de 2001, considerou irregular, por seis razões diferentes,
a contratação da FIA pelo prefeito Pedro Khül (PSDB) por R$
449.648,00, para a realização de
um projeto de reforma administrativa, conduzido pelo professor
Isaías Custódio, do Departamento
de Administração.
“Antes de instaurar a CPI, eu
fui de moto próprio lá, explicar o
que era o contrato e o que era a
FIA”, relata o professor Custódio.
“Naquele dia eu deixei claro para
eles, porque já estavam os jornalistas chamando de FIA-USP, que
não foi a USP que foi contratada,
mas a fundação. Disse isso aos jornalistas. O tempo inteiro nós fizemos questão de dizer e está gravado isso. Foi a fundação, não a
USP. Mas nos honra muito o vínculo com a USP, e nos causa muito
prazer por conta deste contrato reverter recursos para a USP.”
A comissão foi proposta pelo
vereador Paulo Sérgio de Oliveira
(PTN). Seu pedido de abertura de
inquérito citava a recusa da Prefeitura em enviar o contrato para
o legislativo, chamando a atenção
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para como um município que sempre alegava falta de recursos para
a saúde e a educação fechava um
contrato de alto custo com dispensa de licitação.
Cassado por falta de decoro
parlamentar, por razões alheias à
CPI, Paulo Sérgio de Oliveira foi
substituído na presidência dos trabalhos pela vereadora Elza Tank
(PTB). O relatório final elaborado
pelo vereador José Joaquim Raposo (PV), que considerou irregular o contrato firmado, foi aprovado por quatro votos a um (veja
quadro). A documentação reunida
foi enviada pela CPI ao Tribunal
de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual.
Uma das questões centrais da
CPI é se houve ou não pesquisa de
preços por parte da Prefeitura. Por
essa razão, além do professor Custódio, outro docente da USP depôs no
inquérito. O professor Edson Castilho foi a Limeira representando a
Fipecafi. A fundação envolveu-se
no caso porque a Prefeitura informou à CPI ter realizado pesquisa
de preços consultando outras duas
instituições, a Fipecafi e o Instituto
Municipal de Ensino Superior de
São Caetano (Imesc).
Tais propostas, entretanto, jamais foram registradas oficialmente. No seu depoimento, o professor
Castilho confirmou o contato com a
Prefeitura e afirmou que a proposta
da Fipecafi para o serviço nunca
foi protocolada por uma falha do
motoboy contratado pela fundação
para levar o projeto a Limeira.
De qualquer forma, as alegadas
consultas à Fipecafi e ao Imesc
só foram citadas pela primeira vez

quatro meses após o encerramento
do processo administrativo que
contratou a FIA. Em depoimento
à CPI, Fernando Luís de Camargo,
superintendente técnico legislativo
da Prefeitura, admitiu a possibilidade de “a própria FIA-USP ter
obtido as outras duas propostas”.
Após o depoimento, Camargo
enviou carta para a CPI retificando suas declarações, declarando
que a Prefeitura realizou a pesquisa de preços. A carta, registrada
em cartório, foi, segundo o professor Custódio, resposta a um pedido da FIA.
“Nós exigimos dele, ligamos para ele, pedimos para ele. Falamos:
a partir do momento que a Prefeitura tem alguma dúvida da seriedade da coisa, a primeira ação é
suspender o contrato. Imediatamente. Ao tomarem consciência
de que aquilo podia dar problema
até para eles, essa mesma pessoa
que fez o depoimento fez uma carta de retificação”. Porém, a CPI
não aceitou a carta e a alteração
no depoimento.
O professor Custódio argumenta que a declaração de Camargo
perante a comissão foi induzida, já
que a pergunta foi formulada em
forma de hipótese. “A presidenta
da CPI me fez exatamente a mesma
pergunta. Eu disse a ela o seguinte:
no campo da possibilidade, tudo é
possível. Agora, é provável? Não,
não é provável e não houve.”
Para o coordenador da FIA, não
cabe à fundação saber se a Prefeitura fez ou não fez pesquisa de preço com outras instituições. Até por
considerar a própria pesquisa desnecessária de acordo com a lei.
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Grande parte do debate sobre
as fundações privadas gira em torno da lei 8666/93, que trata das licitações. Esta é a lei que, na argumentação dos defensores das fundações, retira agilidade à administração pública. As fundações privadas de apoio teriam sido criadas
justamente para driblá-la, flexibilizando a gestão de recursos.
Segundo o próprio professor Custódio, “essa lei não impede a corrupção, ela é tão complicada que
só aumenta o preço da corrupção”.
“E nenhum órgão público consegue
contratar em menos de seis meses
o que quer que seja. Comprar lápis,
caneta, quanto mais um prédio ou
uma consultoria. Não consegue”.
Entretanto há um dispositivo desta lei que é sempre invocado, inclusive pelo coordenador da FIA. É o
inciso XIII do artigo 24, que diz que
podem ser contratadas com dispensa
de licitação instituições brasileiras
incumbidas de pesquisa, de ensino
ou de desenvolvimento institucional,
desde que não tenham fins lucrativos
e detenham inquestionável reputação ético-profissional. Esse artigo foi
citado como justificativa na declaração de voto do vereador Jurandir
Pereira (PSDB), o único da CPI a
votar contra o relatório final.
A FIA enviou à comissão documentação de vários outros contratos
feitos com dispensa de concorrência, bem como parecer do advogado
Eros Grau, professor da Faculdade
de Direito do Largo São Francisco.
Nas palavras do parecer, a consultante “está jungida à Faculdade de
Economia e Administração da USP
em razão do convênio com ela celebrado, valendo-se do concurso e
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“A justificativa de preços exigida pela Lei de Licitações (artigo 26,
parágrafo único, inciso III da lei 8666/93) não foi realizada a contento,
uma vez que sequer foi feita uma contra-oferta à fundação contratada
ou às empresas supostamente pesquisadas”.
“A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Município, sendo certo que, dado o valor do contrato, tal dispensa deveria ter
sido publicada no Diário Oficial do Estado, para maior publicidade da
mesma e possível questionamento por outras empresas interessadas”.
“Não foi elaborado o documento de impacto orçamentário e financeiro, conforme determina o artigo 16, inciso I, da Lei Complementar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”.
“Não foi feita a declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme exigido pelo artigo 16, inciso II, da mesma lei acima citada”.
“Não foi enviado à Câmara Municipal o contrato firmado com a
FIA-USP, consoante o que determina a Lei Municipal número 2820/97”.
“Causa estranheza o fato de uma fundação sem fins lucrativos, ligada
a uma universidade estadual bancada com dinheiro público, cobrar valores
tão altos (quase meio milhão de reais) para a realização do projeto, e
exagerar na apresentação de documentos que se propõem a legitimar a
contratação com dispensa de licitação, se a dita fundação não visa lucro”.
apoio intelectual e técnico da unidade universitária”. Conclui que a
FIA é apta à dispensa de concorrência, de acordo com a lei 8666/93.
É justamente a “inquestionável
reputação ético-profissional” da FIA
que a CPI de Limeira colocou em
risco, na avaliação do professor que
coordenou o projeto. Segundo Custódio, o prejuízo do contrato de Limeira supera muito seu valor. “Porque nos coloca diante de uma circunstância de outros possíveis contratantes de serviços nossos, como
saiu na imprensa, como a Adusp publicou, de se perguntarem se há realmente alguma coisa. E aí, o estrago você não desfaz mais.”
Preocupada com os desdobra-

mentos da CPI, a FIA designou um
assessor de imprensa com a função
específica de cuidar do caso de Limeira. E o professor Custódio fez
questão de apresentar à Revista
Adusp uma declaração solicitada pela fundação ao promotor de fundações da capital, Paulo José de Palma, registrada em cartório e datada
de 8 de outubro de 2001, na qual ele
declara não ter proposto qualquer
ação judicial em desfavor da FIA,
bem como não ter notícia de proposição anterior.
O contrato investigado pela CPI
não é o único da FIA com a Prefeitura de Limeira. Em 1998, a fundação recebeu R$ 392 mil para realizar um concurso público.
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GOTA D’ÁGUA
NO OCEANO
Pedro Estevam da Rocha Pomar
Editor da Revista Adusp

Dados oficiais divulgados pela Coordenadoria de
Administração Geral demonstram que as
contribuições das fundações privadas foram irrisórias
nos anos 1999 e 2000: somados, os repasses de 21
delas não superam 1,5% do orçamento da USP. Foi
a primeira vez que o Conselho Universitário teve
acesso, ainda que parcial, aos números das fundações
privadas. Foram omitidas as cifras relativas a 1998,
ano em que entrou em vigor a Resolução 4543

O

dia 9 de outubro de
2001 passará à história da USP como
aquele em que os
membros do Conselho Universitário puderam tomar conhecimento, pela
primeira vez, dos dados oficiais relativos aos recolhimentos efetuados
pelas fundações privadas por força
da Resolução 4543/98. Os números
foram apresentados, sem alarde, pela Coordenadoria de Administração
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Geral (Codage). Os dados também
foram enviados à Revista Adusp, que
os solicitara no dia 5 de julho.
Constata-se, inicialmente, que
somente repassam verbas à USP
vinte e uma fundações privadas, das
trinta listadas pela Reitoria no Jornal da USP (27 de agosto a 2 de
setembro de 2001, p. 10-11). Também são computados os repasses
feitos pela Fundação para o Vestibular (Fuvest), que é pública.
Outra omissão crucial nos dados

fornecidos pela Codage diz respeito
à cronologia dos repasses. Não há
dados a respeito de 1998, ano em
que deveriam ter início os repasses
sistemáticos. Na circular Codage
099/98, lê-se claramente: “Devem
ser recolhidos à Reitoria e às Unidades os percentuais sobre convênios/
contratos em vigor desde a edição
da Resolução 4543, em 20 de março
de 1998, que ainda não o tenham
sido. Todos os recolhimentos ainda
pendentes devem ser regularizados

Revista Adusp
até a data limite de 30 de novembro
de 1998”.
Essa circular é assinada pelo professor Hélio Nogueira da Cruz, que
era o coordenador da Codage à época — e ainda é. Paira no ar a pergunta: se houve os recolhimentos
devidos, por que as cifras não são
divulgadas pela Codage?
Foram dadas a conhecer pela Codage duas tabelas, correspondentes
às contas “Recolhimentos das fundações de apoio à USP no Fundo
de Taxas de Convênio (overhead)”
e “Recolhimentos das Fundações
de Apoio à USP para Unidades
de Ensino e HCAC”, ambas referentes somente ao período janeiro
de 1999-julho de 2001.
As cifras da Codage confirmam:
os repasses das fundações privadas
são irrisórios seja quando comparados às dotações orçamentárias da
USP, seja quando comparados à receita das entidades. De acordo com
os dados da Codage, em 1999 as vinte e uma fundações privadas teriam
repassado à USP um total de R$
9,106 milhões; em 2000, R$ 13,248
milhões; e em 2001, até julho, R$
6,614 milhões. O total no período
soma R$ 28,96 milhões.
O orçamento da USP foi de R$
918 milhões em 1999 e R$ 1,173 bilhão em 2000. Os repasses das vinte e uma fundações privadas equivalem a, respectivamente, apenas
1% e 1,5% do total do orçamento
da universidade.
O valor dos repasses também se
mostra bastante modesto quando se
tomam as receitas das fundações como parâmetro. Os repasses da FIA,
por exemplo, são de R$ 1,925 milhão em 1999 e R$ 2,851 milhões
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REPASSES DAS FUNDAÇÕES PRIVADAS (em R$)
ANO

Taxas de
convênios

1999
2000
2001*
Totais do período
Fonte: Codage

1.129.744
3.223.971
1.886.894
6.240.609

Repasses para
unidades

Totais
anuais

7.976.042
10.024.542
4.727.188
22.727.772

9.105.786
13.248.513
6.614.082
28.968.381

* Até julho

em 2000, anos em que a fundação
arrecadou respectivamente R$ 49,7
milhões e R$ 50,3 milhões. A contribuição dessa fundação para a
USP ficou, assim, em 3,87% e 5,6%
respectivamente.
Outro dado interessante é que
o montante dos repasses à USP no
período dado (janeiro de 1999 a julho de 2001), de R$ 28,96 milhões,
é inferior por exemplo à receita obtida pela Fipecafi em um único ano,
o de 2000, quando arrecadou R$
29,75 milhões.
Embora seja estimulante constatar que a Codage viu-se levada a
divulgar os números dos repasses,
deve-se atentar para o fato de que
existem não poucas discrepâncias
entre esses números e os declarados
oficialmente pelas fundações privadas. Em vários casos, a Codage forneceu cifras mais alentadas do que
as encontradas na documentação do
Ministério Público Estadual ou indicadas pelas diferentes unidades.
Retornemos ao caso da FIA. A
Codage, como vimos acima, informa que a FIA recolheu R$ 2,851
milhões à USP em 2000, entre taxas
de convênios e repasses à FEA. Mas
a informação oficial da própria fundação, disponível em ofício enviado
pelo professor Eduardo Vasconce-

los, então presidente da entidade,
ao estudante Pedro Barros, representante discente no CO, é de que
esse valor foi de R$ 2,3 milhões.
Ou seja, uma diferença de R$ 0,5
milhão a menos.
Também estão incorretos os valores atribuídos aos repasses da Fundação Vanzolini no ano 2000. Enquanto a Escola Politécnica informa
que o total dos repasses realizados
pela fundação naquele ano foi de
R$ 728.472, a Codage menciona R$
906.828. O contraste torna-se gritante quando este valor é cotejado
com os dados da própria Fundação
Vanzolini, registrados na Promotoria das Fundações da capital, que
indicam cifra ainda menor que a
citada pela Politécnica: R$ 468.000.
Outro caso de repasses superestimados pela Codage é o da Fipai
(leia texto na p. 117). A origem das cifras inflacionadas estaria na Escola de
Engenharia de São Carlos (EESC),
unidade à qual a fundação é vinculada. A Fipai teria repassado à EESC
R$ 604.060 em 1999 e R$ 431.927 em
2000, informa a Codage com base nos
dados da unidade. À Promotoria das
Fundações de São Carlos, porém, a
Fipai declarou ter transferido à EESC
somente R$ 62.449 e R$ 103.112,
respectivamente.
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RECOLHIMENTOS DAS FUNDAÇÕES DE APOIO À USP NO FUNDO DE TAXAS DE CONVÊNIO (OVERHEAD) (em R$)
FUNDAÇÕES
FIERP
FIPAI
FCAV
FDTE
FEALQ
FUPAM
FUNDEFARP
FAFE
FIA
FIPE
FIPECAFI
FUNDACE
FAEPA
FUMVET
FUNDECTO
FUNBEO
FUNORP
FUNCRAF
FAFQ
FUNDESPA
FUSP
FUVEST
TOTAL ANO

NOME DAS FUNDAÇÕES
UNIDADES
Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto
EERP
Fundação Para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial
EESC
Fundação Carlos Alberto Vanzolini
EP
Fundação Para o Desenvolvimento Tecnológico Da Engenharia
EP
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz
ESALQ
Fundação Para Pesquisa Ambiental
FAU
Fundação Para o Ensino E Pesquisa Em Ciências Farmacêuticas De Ribeirão Preto
FCFRP
Fundação De Apoio À Faculdade De Educação
FE
Fundação Instituto De Administração
FEA
Fundação Instituto De Pesquisas Econômicas
FEA
Fundação Instituto De Pesquisas Contábeis, Atuariais E Financeiras
FEA
Fundação Para Pesquisa E Desenvolvimento Da Administração. Contabilidade E Economia FEARP
Fundação De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Assistência Do Hc Da Fmrp
FMRP
Fundação De Medicina Veterinária
FMVZ
Fundação Para O Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da Odontologia
FO
Fundação Bauruense De Estudos Odontológicos
FOB
Fundação Odontológica De Ribeirão Preto
FORP
Fundação Para Estudos E Tratamento Das Deformidades Craniofaciais
HRAC
Fundação de Apoio À Física E Química
IFSC.IQSC
Fundação de Estudos E Pesquisas Aquáticas
IO
Fundação de Apoio À Universidade De São Paulo
RUSP
Fundação Universitária Para O Vestibular

FONTE : Contabilidade Geral da USP

1999
2.104
5.838
76.584
95.877

2001 (1)
2.029
12.088
55.289
158.447
7.936
5.428
1.367
60.839
1.175.207
51.000
211.778
68.384
66.073

5.500

2000
3.163
38.489
249.436
140.664
28.387
23.781
4.165
35.076
1.075.053
660.372
616.836
208.876
66.072
20.417
10.051

500

7.296
56.415
381.308
394.988
36.323
41.710
5.532
95.915
2.608.205
875.772
1.166.670
335.275
132.145
20.417
16.051

12.926

37.469

9.671

60.066

4.018
1.644

189
669

4.207
2.313
701.727
6.942.336

12.501
357.944
164.400
338.056
58.015

359.325
342.402
1.489.069 3.566.373

1.886.894

1) Posição em JULHO/2001

RECOLHIMENTOS DAS FUNDAÇÕES DE APOIO À USP PARA UNIDADES DE ENSINO E HCAC (em R$)
FUNDAÇÕES NOME DAS FUNDAÇÕES
UNIDADES 1999
2000 2001 (1)
FIERP
Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto
EERP
1.100
6.566
6.763
FIPAI
Fundação Para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial
EESC
604.060
431.927 200.642
FCAV
Fundação Carlos Alberto Vanzolini
EP
452.550
657.392 31.230
FDTE
Fundação Para o Desenvolvimento Tecnológico Da Engenharia
EP
6.963
809.407 190.499
FEALQ
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz
ESALQ
439.215
557.673 467.814
FUPAM
Fundação Para Pesquisa Ambiental
FAU
67.239
85.218 52.752
FUNDEFARP Fundação Para o Ensino E Pesquisa Em Ciências Farmacêuticas De Ribeirão Preto
FCFRP
3.633
6.050
FAFE
Fundação De Apoio À Faculdade De Educação
FE
FIA
Fundação Instituto De Administração
FEA
1.567.775 1.776.070 988.625
FIPE
Fundação Instituto De Pesquisas Econômicas
FEA
1.748.454 1.692.180 697.854
FIPECAFI
Fundação Instituto De Pesquisas Contábeis, Atuariais E Financeiras
FEA
878.517
891.654 559.747
FUNDACE Fundação Para Pesquisa E Desenvolvimento Da Administração. Contabilidade E Economia FEARP
237.204
211.398 178.360
FAEPA
Fundação De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Assistência Do Hc Da Fmrp
FMRP
448.725
538.310 316.291
FUMVET
Fundação De Medicina Veterinária
FMVZ
FUNDECTO Fundação Para O Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da Odontologia
FO
234.837
358.672 521.174
FUNBEO
Fundação Bauruense De Estudos Odontológicos
FOB
170.637
12.252
FUNORP
Fundação Odontológica De Ribeirão Preto
FORP
55.865 28.125
FUNCRAF Fundação Para Estudos E Tratamento Das Deformidades Craniofaciais
HRAC
817.891
806.728 206.576
FAFQ
Fundação De Apoio À Física E Química
IFSC.IQSC
37.430
53.459 20.380
FUNDESPA Fundação De Estudos E Pesquisas Aquáticas
IO
64.056
23.396 17.106
FUSP
Fundação De Apoio À Universidade De São Paulo
RUSP
199.389 1.052.742 237.200
FUVEST
Fundação Universitária Para O Vestibular
TOTAL ANO
7.976.042 10.024.542 4.727.188
FONTE : Informações fornecidas pelas Unidades
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TOTAL
14.429
1.236.629
1.141.172
1.006.869
1.464.702
205.209
9.683
4.332.470
4.138.488
2.329.918
626.962
1.303.326
1.114.683
182.889
83.990
1.831.195
111.269
104.558
1.489.331
22.727.772

