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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

04.09.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom 

dia a todos. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 11ª reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – Gestão das Universidades Públicas, criada no ato 32 de 2019 

com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no 

Estado, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. 

Registro a presença dos nobres deputados: deputada Valeria Bolsonaro, deputada 

Carla Morando, deputado Daniel José, deputado Professor Kenny, deputado Arthur do 

Val e este presidente Wellington Moura. Solicito ao secretário a leitura da Ata da última 

reunião. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Requeiro dispensa, Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

regimental pedido de V. Exa., está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Item de número 1 – solicitante a deputada Carla Morando, o requerimento da CPI 

37/2019, requer a realização de vistas, desculpa, de visitas institucionais às diretorias da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, bem como a de Direito da 

Universidade de São Paulo com o objetivo de levantar dados e obter subsídios em prol da 

confecção da sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das 

Universidades Públicas. Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. Aprovado. 

Item de número 2 – deputada Carla Morando, requerimento 55/2019, requer nos 

termos do inciso IV do artigo 3º da lei 1.124 de 2002 e o artigo 34-B, inciso II, do 

Regimento Interno, uma relação de todas as pesquisas realizadas. Caso a verba seja 

proveniente da USP nos últimos oito anos, no Excel, com as seguintes descrições: títulos 

de pesquisas; objeto da pesquisa; valor gasto pelas universidades e por terceiros de forma 

discriminada; responsável pela pesquisa; resultado da pesquisa; qual o benefício para a 

universidade e para a sociedade; em caso de marca patente, quem se tornou o autor deste 

direito, pessoa física ou jurídica. E nas pesquisas em ocorrer – acho que faltou aqui “em 

que ocorreram” – aquisição de bens, com quem ficou a propriedade desses bens; prestação 
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de contas dos valores recebidos; com a finalidade de levantar dados e obter 

esclarecimentos para a confecção de sub-relatórios desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. Em discussão. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu gostaria de sugerir para nós votarmos os 

itens 2, 3 e 4 em bloco, uma vez que são os mesmos itens referentes a universidades 

diferentes.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Este 

presidente concorda. Se houver consenso. Então coloca em discussão os itens de número 

1. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Itens 2, 3 e 4. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desculpa, item de número 2, item de número 3 e de número 4. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovados então o item 2, item 3, e 

o item 4.  

Item de número 5, passo a Presidência à deputada Carla Morando. Que o senhor 

solicitasse água para os deputados, por gentileza. Água, um café, por favor. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia a todos e 

todas. Obrigada, presidente. E seguindo então o item número 5. Requerimento número 

63 de 2019, que requer a convocação do Sr. Reitor da Universidade Estadual Paulista – 

Unesp, professor Dr. Sandro Roberto Valentini, a fim de que prestes as seguintes 

informações – agora: já foi entregue isso para eles? Não. Vai ser entregue um novo texto 

que o deputado presidente Wellington pediu para que fossem substituídos os itens 1 e 2 

dessa pergunta. Eu vou ler o que já está substituído aqui; aí eles vão estar entregando. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Que é o do deputado 

Daniel José, presidente. Só para esclarecimento. Não é isso? Os itens 1 e 2. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Esclarecimento sobre 

as causas que levaram à substancial redução na remuneração das aplicações financeiras, 

conforme demonstrado sobre rubrica remuneração de depósitos bancários e aplicações 

financeiras constante na demonstração de variações patrimoniais dos anos de 2016, 2017 

e 2018. Nesse relatório constam os seguintes valores de remuneração de aplicações 

financeiras: 132.390.378,78 reais de 2016; 21.464.611,32 reais de 2017, e 9.385.609,46 

reais em 2018, representando uma redução de 93% dos rendimentos entre 2016 e 2018. 

Item 2 – detalhamento da rubrica diversas variações patrimoniais diminutivas, 

constante na demonstração das variações patrimoniais de 2016, 2017 e 2018, onde o 

senhor observou um significativo aumento dessas variações diminutivas, a saber, 

24.531.484,52 reais de 2016, 74.481.096,72 em 2017, e 46.709.251,88 reais em 2018. 

Item número 3 – explicações sobre repasses de verbas públicas a diversas pessoas 

físicas identificadas nas despesas de prestação de serviço sem especificações de terceiros, 

licitação nem emissão de notas.  

Gastos, item 4 – gastos excessivos com passagens aéreas e agências de turismo. 

Item 5 – justificar o motivo dos quatro contratos firmados entre universidade e a empresa 

Gabriele Reche Moraes Ada Home Care ME mediante o valor de 303.195,01reais, tendo 

em vista a contratação de clínicas médicas e assistência de saúde. Item número 6 – 

justificar os repasses periódicos com as Fundações em apoio FEU e Fundunesp; 7 demais 

irregularidades e omissões apontadas pela auditoria desta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Aprovados. Passo a Presidência novamente. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Gostaria de convidar – obrigado deputada Carla Morando – então, gostaria de convidar, 

eu não sei se ele veio. O ex-reitor. Cadê o Jorge, por gentileza, peço para que V. Exa. 

possa vir aqui à Mesa. 

Esta reunião também foi convocada para proceder à oitiva do professor Dr. José 

Tadeu Jorge, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, nos termos do 

artigo 13, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34-B, II, do Regimento 

Interno desta Assembleia Legislativa e do artigo 3º, inciso I e II da lei 11.124 de 2002 do 

Estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações sobre os atos de sua gestão 

à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Gestão das Universidades Públicas 

durante o período de 2013 a 2017. 

Quero registrar a presença do nobre do deputado Barros Munhoz, que também se 

encontra aqui nesta CPI. 

Primeiramente então agradeço ao Dr. José Jorge pela sua presença e por trazer os 

esclarecimentos à CPI durante o período da sua gestão. Quero deixar neste momento 

registrado. Posso? Obrigado. Quero deixar registrado como testemunha, com o 

fundamento do artigo 203 de 2018, ambos do Código de Processo Penal, combinando 

com o parágrafo II do artigo 13 da Constituição do Estado, e artigo 3º da lei estadual 

11.124, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à 

espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade não podendo fazer afirmações 

falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer no 

crime previsto no artigo 4º, inciso II da lei federal 15.079 de 18 de março de 1952. 

Passo os termos de qualificação, que peço depois que V. Exa. pudesse, por 

gentileza, preencher, onde tem os nomes, dados. Peço a suspensão dos trabalhos só por 

um minuto, por favor. 

 

* * * 
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- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Retorno aos trabalhos. Aqui o termo, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse ler, 

falar ao microfone, só para deixar registrado em relação ao embasamento legal. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Primeiramente, bom dia. Então leio aqui o que 

me foi colocado: “Sobre minha palavra de honra prometo dizer a verdade do que souber 

e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar 

de Inquérito”. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, o senhor está acompanhado com alguém jurídico ou só o senhor que vai trazer 

os esclarecimentos? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Estou acompanhado da Dra. Fernanda que é da 

Procuradoria Geral da Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Da 

Unicamp, o.k. Peço um minuto para a suspensão dos trabalhos novamente. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Retornamos aos trabalhos. Então passo a palavra ao ex-reitor José Tadeu Jorge, que tem 

o tempo regimental para poder trazer as suas explicações iniciais, o que V. Exa. gostaria 

de falar antes de nós fazermos alguns questionamentos. E coloco já para os deputados que 

querem se inscrever para poderem falar, nós já vamos abrir as inscrições. 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Em primeiro lugar gostaria de dizer que não 

preparei nenhuma apresentação formal porque não sei exatamente quais são os pontos 

que os Srs. e Sras., Deputados e Deputadas, gostariam que eu pudesse aportar os 

esclarecimentos. Eu gostaria de me referir à minha gestão de 2013 a 2017 com base no 

relatório de atividades que publicamos, que é este que eu trago aqui, é público, está na 

página da Universidade, e constam aqui as ações que foram realizadas durante essa gestão 

de 2013 a 2017, com os dados relativos aos indicadores que costumeiramente a 

Universidade utiliza. Eu deixo esta cópia física aqui para a CPI e me coloco à disposição. 

Acho que até para otimizar o andamento dos trabalhos, para eventualmente responder a 

questionamentos, colocações que eu tenha condições de esclarecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então eu passo a palavra à deputada Valeria Bolsonaro para fazer as primeiras perguntas. 

Recebo aqui, este presidente recebe o relatório, e logo em seguida deputado Arthur do 

Val, este presidente Wellington Moura, deputada Carla Morando. Se mais algum 

deputado quiser se inscrever, por gentileza, é só passar o nome para a gente. Obrigado. 

Deputada Valeria Bolsonaro, tem o tempo regimental. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia a todos. Bom dia ao Sr. 

Tadeu Jorge, o meu primeiro questionamento é que através do demonstrativo de 

pagamentos, 61 funcionários da Unicamp tinham dupla matrícula. O Dr. Tadeu Jorge, por 

exemplo, tinha um salário em uma matrícula e outro salário em outra matrícula, tendo, na 

época, o teto, isso em 2016, na época o teto do governador era de 21.631. O que, como 

que acontece essa dupla matrícula? Isso é uma das coisas que eu gostaria que ficasse 

claro. 

A outra pergunta é que muito se fala sobre o acarretamento da folha de pagamento 

em cima da Universidade, que é o que mais causa gastos na Universidade, a folha de 

pagamento, que traz uma carga muito grande. E houve uma mudança em 2013, houve 

uma mudança do regime de CLT para o regime de CLE sem nenhum concurso. Eu 

gostaria também de saber como isso ocorre. 

Quais foram as providências que foram tomadas na época, sabendo-se do teto 

salarial do governador e o não cumprimento de alguns funcionários da Unicamp: o que o 

senhor na época, enquanto reitor, tomou de providência para que isso fosse corrigido? O 
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que mais – as duas matrículas e uma coisa que eu também gostaria muito de saber é sobre 

a fonte de recurso do SUS. Considerando que a fonte de recurso do SUS é um contrato 

de prestação de serviço de saúde, ou seja, recurso extraorçamentário destinado às ações 

de saúde: docentes recebem a complementação salarial do repasse do SUS durante, 

receberam, durante a sua gestão? Se sim: por quê? 

Outra questão. Posso perguntar tudo ou o senhor quer responder de três em três? 

Como fica mais fácil? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Pode completar. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Tudo? Sem problema.   

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - E depois eu tento responder. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Conforme o processo da Unicamp, 

o nome do Sr. Cármino Antonio de Souza, ele assumiu a Secretaria Municipal de Saúde 

de Campinas em janeiro de 2013, conjuntamente com a posse do prefeito da época. Como 

que no ano de 2017 ele ainda estaria recebendo pela Universidade? Se ele estava no cargo 

de, na Secretaria da Saúde da Prefeitura. 

E a última é sobre o FVDA. Eu gostaria de saber, conforme o processo da 

Unicamp encontra-se relacionado entre os beneficiários dessa sigla o Dr. Oswaldo da 

Rocha Grassiotto, que em 2013/2017 foi nomeado pelo senhor, na época reitor, como 

vice-reitor executivo de administração da Universidade. Por que ele estava recebendo a 

chamada comissão de valorização de docente assistencial se ele não estava exercendo 

esse cargo e sim o cargo administrativo? Só, obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Passo a palavra ao ex-reitor, por gentileza. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Muito bem, são vários assuntos, então eu vou 

tentar responder um a um, porque eu acho que ganha uma objetividade maior. Vou seguir 

um pouco a ordem aqui e falar primeiro daquilo que a deputada nominou pelo nome 

fantasia, digamos assim, de dupla matrícula. Na verdade, trata-se de acumulação de 

cargos, trata-se de um subsídio por exercício de alguns cargos. E esse assunto tem início 
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praticamente como início da Universidade. Nós, para poder explicar adequadamente esse 

tema, eu preciso voltar a 1970. 

A Unicamp foi criada em 1966, e em 1970 foram criados os cargos da estrutura 

administrativa superior da Universidade. E isso se dá pelo decreto 52.568 do dia 1º de 

dezembro de 1970. Esse decreto do governador, evidentemente, cria os cargos dentre eles 

o de reitor, o de coordenador geral da Universidade, chefe de gabinete e, na época, do 

coordenador das faculdades e do coordenador dos institutos da Universidade, 

especificamente da Unicamp. Esses coordenadores das faculdades e dos institutos mais à 

frente se transformam, com a institucionalização da Universidade, naquilo que atualmente 

nós chamamos de pró-reitores. 

E esse decreto estabelece o cargo de reitor e a referência salarial que esse cargo 

teria na estrutura do Governo do Estado, naquela época referência CD15, que é uma 

daquelas tabelas. Ainda por força desse decreto esses cargos em comissão passaram a 

integrar o anexo 1 do decreto de 9 de novembro de 1970, que se refere à estrutura do 

Governo do Estado e da Unicamp. Nesse momento então se estabeleceu a igualdade de 

vencimentos do cargo de secretário do Estado com o cargo de reitor, então reitor e 

secretário do Estado têm o mesmo nível salarial nessa estrutura de 1970. 

Desde então, final de 1970, a Universidade tem aplicado ao vencimento do reitor 

todos os reajustes concedidos aos vencimentos dos cargos de secretário do Estado, desde 

1970. Há vários momentos em que há publicação nesse sentido, a lei complementar, por 

exemplo, 802 de 1995, fixou esse vencimento mensal no valor à época que era de 

1.593,62, só como um exemplo. Historicamente, portanto, desde então o reitor, além de 

receber o seu salário de professor titular, porque para ser reitor – em 1995 a lei 

complementar 802/1995 –, além do salário de professor titular, porque para ser reitor, 

obrigatoriamente pelos estatutos, é necessário que seja um professor titular e em tempo 

integral no regime RDIDP, portanto, o equivalente à dedicação exclusiva.  

Desde então o reitor recebia o seu vencimento de professor titular e, no mesmo 

holerite, os vencimentos de reitor, vinculados à referência CD15 de secretário de Estado, 

a gratificação de função e a gratificação de representação que são as gratificações da 

estrutura desses cargos. Então essa composição de vencimentos se aplicava ao reitor, ao 

coordenador-geral, aos pró-reitores e chefes de gabinete, exceção ao vencimento do reitor 

que era especificamente apenas do reitor. E eram incorporados à remuneração nos termos 

do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo. 
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Em abril de 2005, mais precisamente 8 de abril de 2005, é promulgada a emenda 

20 à Constituição do Estado de São Paulo, que alterou o inciso V do artigo 20, instituindo 

o subsídio do governador, do vice-governador, do secretário do Estado e dos deputados 

estaduais, cujos valores seriam fixados em Projeto de lei de iniciativa desta Casa aqui da 

Assembleia Legislativa, que o fez em 26 de dezembro de 2006 através da lei 12.473, que 

fixou o subsídio mensal dos secretários do Estado, naquela época, em 11.885,40 reais. 

O artigo 2º dessa lei fixa esses valores para o exercício de 2007 e tem um parágrafo 

único que diz o seguinte – vou ler na íntegra o parágrafo único porque ele é relevante 

nesses esclarecimentos –: “O subsídio de que trata o caput deste artigo absorve os valores 

correspondentes ao vencimento mensal e às vantagens pecuniárias atribuídas a secretários 

do Estado, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, e 3º da lei complementar 802”, por 

isso que eu a aceitei, “de 7 de dezembro de 1995, e do artigo 1º, parágrafo VI, da lei 

complementar 957 de 13 de setembro de 2004”. 

Então desde esse momento, 2006, os secretários do Estado deixaram de receber 

vencimentos e outras vantagens pecuniárias, como a gratificação executiva e a 

gratificação suplementar, e passaram a receber o subsídio que absorveu todas essas 

verbas, tal como previsto no parágrafo IV do artigo 39 da Constituição, portanto, o 

subsídio passa a englobar todos os valores de pagamento e é um pagamento único, que 

não permite que se gratifique, por exemplo, sobre esse vencimento qualquer tipo de 

despesa, então é um vencimento único. 

Muito bem, isso impactou a sistemática da Universidade, aquela sistemática de 

fazer os pagamentos em relação ao CD15, referência CD15, que era a mesma referência 

usada dos secretários. Os reitores e secretários sempre foram considerados na estrutura 

do Estado como CD15. Nesses termos, a modificação dos vencimentos de secretário do 

Estado, transformando em subsídio, extingue esse referencial que a Universidade utilizou 

desde de 1970, tanto para o reitor quanto para aqueles outros cargos a que eu me referi. 

Então, com fundamento nessas transformações, a lei estadual 12.473 de 2006, que 

instituiu esse subsídio de 11.885,40 a Universidade passou também a remunerar o cargo 

de reitor através do subsídio, mantendo essa referência, desde 1970, com a nova 

sistemática que se passou a utilizar no Governo do Estado de São Paulo. Então passou a 

ser um subsídio, e não mais aquele pagamento da CD15 como vencimento do reitor mais 

as gratificações; pagamento do vencimento do reitor mais aquelas duas gratificações que 

eu citei se transformarem em subsídio para manter a referência histórica nos mesmos 

moldes dos secretários do Estado do Governo do Estado. 



Verba Editorial Ltda. 

11 

 

Um parêntesis importante aqui, porque, ao adotar o pagamento do subsídio, 

substituindo a referência CD15 como vencimento desses cargos da Universidade, esses 

valores não podem ser incorporados. Esse subsídio pago ao reitor, nos termos da nova 

sistemática do Estado, ele não é incorporável ao salário, ao contrário do vencimento 

anterior e das gratificações anteriores que eram recebidos. Toda a estrutura de 

gratificações da Universidade, entretanto, tem base na gratificação do reitor. Então a 

gratificação do reitor aparece nas tabelas da Universidade apenas como referência; a partir 

da existência do subsídio deixa-se de pagar ao reitor uma gratificação de representação, 

ele recebe pelo cargo de reitor – e quando eu digo o reitor os outros cargos são similares 

– um subsídio não incorporável. E esse aspecto eu vou voltar nele um pouco mais à frente, 

ele é significativamente importante. 

Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista formal de por que nós pagamos 

o exercício desse segundo quadro, são esses dispositivos legais que desde 1970 criam 

uma sistemática pela qual a Unicamp remunera a ocupação desses cargos. Então, 

resumindo, há um vencimento do meu cargo de professor titular, por exemplo, usando o 

meu exemplo, há um vencimento como professor titular, um cargo que concursei na 

Unicamp, que assumi como professor titular na estrutura da carreira docente universitária 

e, ao ocupar o cargo do reitor, eu ocupo um segundo cargo, é, portanto, uma acumulação 

de cargos. E uma acumulação de cargos, diga-se de passagem, absolutamente legal nos 

termos da Constituição Federal, um cargo de professor com um cargo técnico-

administrativo de gestão de um órgão público. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Me perdoe, só uma interrupção.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Pois não. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A semana passada nós tivemos aqui 

a presença do ex-reitor da USP, e perguntamos para ele se na USP – que também está sob 

o estado de São Paulo e as leis do estado de São Paulo – se havia esse tipo de situação, 

onde apareciam dois vencimentos com o número de matrícula diferente, que é o que eu 

pude ver pelo Google. E lá não ocorre isso, eles falaram que de forma alguma, nunca 

ocorreu dessa forma. A minha pergunta é: isso está vinculado à autonomia da 

Universidade? Cada Universidade pode direcionar ou demandar da forma que quiser? 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Da maneira que eu entendo, não. A USP foi 

criada em 1934, provavelmente os cargos criados na estrutura da USP são outros, eu nem 

saberia dizer quais são, mas certamente foram criados há muitas décadas. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas possui a estrutura mais ou 

menos a mesma, reitor, pró-reitor vice-reitor etc. e tal.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Quem determina a estrutura... 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É a autonomia da universidade. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não, é a lei. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ué? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu me referi, os cargos da Unicamp foram 

criados, como eu disse há pouco, pelo decreto 52.568, decreto do governador.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então, e esse decreto. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Em 1º de dezembro de 1970. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse decreto foi só para a Unicamp 

ou não? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Evidentemente, só para a Unicamp. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, só para a Unicamp. Entendi. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O governador era o Dr. Roberto Costa de Abreu 

Sodré, e há a uma lista no decreto significativa. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Específica para a Unicamp.  
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A Unicamp estava sendo implantada, ela foi 

criada em 1966, estava sendo implantada e para que pudesse funcionar nos seus 

primórdios. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Entendi, consegui entender. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O governador estabeleceu especificamente para 

a Unicamp a criação desses cargos. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu também, estou como funcionária 

pública que sou, no meu holerite consta um número apenas de matrícula. Quando o senhor 

falou que eu falei erroneamente, é que no seu holerite, pelo Google, possui dois números 

de matrícula, por isso que eu questionei. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu vou explicar, é que eu não fui até o fim.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, então está bom. Vamos lá. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então, vou direto para esse ponto só para poder 

respondê-lo de imediato. São dois cargos que não se confundem, um de professor titular, 

onde eu prestei um concurso e adquiri a utilização desse cargo, e o cargo de reitor que é 

absolutamente temporário, dura quatro anos depois de todo o processo que já é bastante 

conhecido e a designação por parte do governador, é um outro cargo. E esses cargos são 

evidentemente diferentes, então um tem uma matrícula no sistema de informática, outro 

tem outra matrícula, porque os cargos não são os mesmos; se eles fossem os mesmos, se 

eu passasse a receber os dois cargos no mesmo holerite, certo, eu teria uma brecha talvez 

de reclamar incorporações – coisas que. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não necessariamente se fosse uma 

gratificação específica do cargo acumulado. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Mas o subsídio não permitiu mais gratificações, 

então a gratificação deixou de ser recebida para o pagamento passar a ser realizado. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Hoje não é mais assim. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O professor Marcelo Knobel entendeu que não 

deveria adotar mais essa sistemática, descontinuou o acúmulo de cargos e retomou o 

pagamento da gratificação, que – pretendia explicar isso um pouco mais para a frente – é 

mais oneroso para a Universidade. Mas ainda posso voltar a esse assunto, que é o segundo 

assunto, como eu estava me manifestando aqui nas explicações, eu estava me referindo 

primeiro à questão formal, à questão legal. Então: por que que são dois cargos? A 

explicação é essa do ponto de vista da estrutura do Estado e de como a Unicamp foi criada. 

As três universidades, embora obviamente sejam universidades, tenham 

princípios muito parecidos, muito semelhantes, não iguais, são criadas em momentos 

diferentes, sistemáticas diferentes, leis diferentes, então, há eventualmente diferenças 

entre elas e essa certamente não é a única, talvez a gente ainda vai falar de outras 

diferenças entre elas ao longo da manhã aqui. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Posso fazer uma indagação exatamente a 

respeito desse assunto ao nobre reitor? Dr. Tadeu, esse procedimento foi adotado para 

todos os reitores de 1970 até agora a mudança proferida pelo Dr. Marcelo ou só no seu 

caso. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não, enquanto vigia a referência CD15, os 

pagamentos eram feitos como um segundo vencimento, e as gratificações equivalentes. 

Então, eram dois cargos ocupados, eram dois vencimentos: vencimento de professor 

titular e o vencimento de reitor ou desses cargos, mais gratificações que existiam em 

decorrência da estrutura da Universidade e do Governo do Estado. Essa sistemática 

passou a ser adotada quando vem a mudança dessa emenda constitucional. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Número 20. 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A que eu me referi, número 20, de 2005; a 

mudança da Constituição, 8 de abril de 2005, a emenda 20, e a lei estabelecendo os valores 

de 26 de dezembro de 2006, que é a lei 12.473, que estabeleceu os valores e, mais do que 

isso, estabeleceu que englobava tudo e era um pagamento único, e daí cai a existência das 

gratificações. Nesse momento, para manter essa paridade que existia, secretários do 

Estado e reitor, a Unicamp passou a adotar essa sistemática que vigeu até a decisão do 

professor Marcelo Knobel.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então o reitor anterior ao senhor não 

tinha as duas matrículas como o senhor? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Tinha. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E o anterior também, tudo até só, o 

reitor Marcelo Knobel que mudou isso daí. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Isso. Digamos de 2007 até 2017 vigeu essa 

sistemática, e que foi descontinuada em abril de 2017. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Tadeu, eu entendo a acumulação de 

cargos, permitida pela Constituição e pela legislação quando podem ser exercidos dois 

cargos simultaneamente. Nesse caso, havia o exercício dos dois cargos? O reitor 

continuava lecionando como professor? No caso da Unicamp. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A partir do momento em que se configurou 

acúmulo de cargos, e nós passamos a submeter à Comissão de Acumulação de Cargos, 

que é uma comissão da Universidade, o acúmulo dos dois cargos. Aqui há decisões 

importantes às quais eu vou me referir para chegar talvez ao único ponto. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente, desculpa, vamos ser 

mais objetivos, por favor. A pergunta do deputado Barros é muito simples. O senhor 

enquanto reitor continuava lecionando? Uma resposta muito simples.  
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - É impossível separar essas duas coisas, 

deputado, e eu iria. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - A resposta é não. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não, é impossível separar. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Enquanto o senhor era reitor, o senhor 

entrava em sala de aula e dava aula? Não. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A atividade docente não é só dar aula. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Para mim ficou claro. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A resposta que eu estou tentando encaminhar é 

no sentido do todo, do conjunto dessas questões. Então, a deputada Valeria Bolsonaro se 

referiu também, na mesma pergunta, a pagamentos acima do teto. Então eu vou começar 

a esclarecer também. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Reitor, eu gostaria só de pedir um esclarecimento. Se a deputada Valéria me permitir. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Lógico. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Constituição Federal, artigo 37. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Inciso XI.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Inciso XVI, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando 

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto do inciso XI, 

a de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, 

a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões 
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regulamentadas, e diz aqui ó: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções 

que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas. Então, a acumulação de cargo, 

diante da Constituição do artigo 37, diz que é proibido, há proibição de acumular quem 

está, que abrange uma autarquia, que é o seu caso. Então esse decreto, de 1970, cai por 

terra depois diante da Constituição. Eu acho claro isso. Então, no momento que você está 

ocupando, na minha concepção, dois cargos, de professor e de reitor, está infringindo a 

Constituição Federal, mas quero ouvir V. Exa. continuando, por favor. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não. Então, o Supremo Tribunal Federal tem 

decisão sobre essa questão da acumulação de cargos, e essa decisão está expressa no 

recurso extraordinário 612.975, foi relator o ministro Marco Aurélio, e a decisão diz que 

o teto remuneratório não soma cargos acumulados. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse 

é de que ano? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Essa decisão final do Supremo é de. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

2017? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não tenho a data aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se é 

de 2017, é antes que V. Exa. já estava. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Sim. No momento que o Supremo decidiu deu 

validade a que isso não fosse aplicado, que os cargos acumulados fossem considerados 

separadamente. A palavra do Supremo é sempre provocada, evidentemente, por um 

recurso, tanto que esse aqui é um recurso que chega ao Supremo para que o Supremo 

discipline a questão de maneira definitiva e coloque o que deve valer, sempre pela 

interpretação da Constituição, que é o papel, um dos papéis importantes do Supremo, e o 

Supremo diz que em acumulação de cargos os montantes de cada cargo constam, contam 

separadamente para efeito da aplicação do teto, a decisão do Supremo é o que vale para 
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o País. O Supremo referendou o que estava sendo feito e a partir daí não cabe mais 

discussão do ponto de vista legal, formal, em virtude da decisão do Supremo Tribunal 

Federal. Então essa questão que estava explicitamente colocada na pergunta é importante 

ser ressaltado aqui. 

Quero dizer também. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria de entender melhor. O.k., a 

decisão do Supremo valida se um cargo é de 20 ou de 15, e o outro é de 15, ambos, a 

pessoa pode receber 30 mil, pela decisão do Supremo, foi isso que eu entendi. Cada cargo 

conta para efeito de teto, mas eu estou me referindo ao exercício de dois cargos não 

ocorrido, ou seja, como diz o nobre Dr. Tadeu, quem é reitor não entra em sala de aula, 

não leciona, então não está ocupando esse cargo. Ele não está exercendo dois cargos, 

melhor dizendo. Ele está exercendo um só, só o de reitor. É correto? Isso viola outro 

dispositivo constitucional, que não é o do teto, que é esse que V. Exa. mencionou, 

deputado Wellington, que é esse de não poder acumular, a não ser no exercício das duas. 

Essa é a minha pergunta, porque, para mim. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente. O próprio artigo 

especifica a carga horária. Como que você pode ser reitor e professor ao mesmo tempo, 

se os horários são incompatíveis? A própria Constituição, como o senhor trouxe aqui, diz 

que não é permitido. Então o que eu entendo é que houve, sim, a irregularidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E a 

dedicação exclusiva de reitor. Quando ele está de reitor é dedicação exclusiva. Quero 

saber como ele vai ser reitor com dedicação exclusiva e ao mesmo tempo ser professor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputada Bebel, e registrando a presença de Vossa Excelência. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. Eu quero entender o 

seguinte, o fato de um servidor público, dentro da constitucionalidade, na Constituição 

isso é permitido, sim, a gente sabe, eu tenho caso de diretor de escola; vou pegar no meu 

caso. É, um diretor de escola e professor. Eu posso acumular até 64 horas, tem que ver o 

número de horas. Qual é o número de horas acumuláveis, por exemplo, nesse cargo? Na 

lei que rege a Educação básica é 64 horas.  É 40, com licença Sra. Deputada, é 40 num 

cargo e 24 no outro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Exato, não tem dedicação exclusiva. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

cargo de reitor é dedicação exclusiva, deputada Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas eu também sei, eu conheço.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - E aqui nós temos mais um agravante. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então vamos para regime de 

escola tempo integral. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - A gente tem mais um agravante aqui, 

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Com licença, porque eu estou 

com a palavra. O senhor quer me garantir a palavra, por favor? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

com a palavra, deputada Bebel. 

 



Verba Editorial Ltda. 

20 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada. Veja bem, 

tempo integral, escolas de tempo integral e o professor pode, deputado Valeria, pode. E 

ele pega aula para completar até 64 horas aulas. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Em horário diferente. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

deputada está com a palavra. (Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu sei, aliás, se tem alguém que 

vive administrativamente até por conta das ações judiciais e o arcabouço todo legal, vive, 

sou eu, por várias razões, N razões, essa de acumulação de cargo, a questão referente a 

um cargo de regime de dedicação integral, no caso das escolas de tempo integral, mais 24 

horas aulas que vir a exercer em outra escola, isso acontece, isso está acontecendo 

professora. Sabe por quê? É aquela questão, eu quero entender o seguinte, aonde a senhora 

quer chegar com a pergunta, porque aí quem sabe eu vou entender melhor a explicitação 

do deputado. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu posso explicar? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu gostaria de ouvir da senhora, 

por favor. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A minha pessoa. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

senhora está dando um aparte para ela ou a senhora está encerrando?  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu estou dando um aparte, 

ela responde, não tem problema. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A minha pergunta é a seguinte. Eu 

também acumulei cargo, eu dava aula de manhã, de tarde, à noite, mas eu dava aula de 

manhã, de tarde e à noite, em períodos diferentes, com cargas suplementares. Nós estamos 

falando aqui de uma universidade onde o reitor recebia como professor docente, sem 

entrar em nenhuma sala de aula, porque o trabalho de reitor não permitia que ele fizesse 

isso. É essa a minha questão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Em resumo, ele exercia um cargo apenas e 

recebia por dois. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Recebia por dois: essa é minha 

pergunta. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas ele respondeu dessa forma?  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não. É isso que eu quero ouvir 

do reitor agora. Agora eu quero ouvir 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Professora Bebel, com todo o respeito. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Aqui não tem “Professora Bebel, 

com todo o respeito”, e não dê risada das minhas, porque se for dar risada, eu morro de 

rir da de vocês; absurdos em cima de absurdos. Eu quero ouvir do reitor, não me ficou 

claro isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

senhora. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu estou pedindo para o reitor, 

se V. Exa., Sr. Presidente, no bom exercício da função que está, me permitir que eu ouça 

o reitor, ou os dois aqui, os dois não, o deputado Arthur do Val vai monopolizar ao ponto 

de levar a uma resposta que ele quer ouvir, mas eu quero ouvir a resposta do reitor 

claramente, é isto. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Quem interrompeu a palavra do reitor foi 

justamente a senhora, que inclusive chegou atrasada a esta reunião. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

palavra está com o deputado Arthur do Val, gostaria, deputada Bebel, que, assim como 

eu dou o respeito à senhora para que os deputados não falassem, eu gostaria do respeito 

da senhora, para que quando um deputado falar ele possa expressar o que ele pensa, o que 

ele acha, ele tem direito disso. Por favor, deputado Arthur. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom, novamente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

palavra está com o deputado Arthur do Val. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Questão de ordem. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu gostaria que essa mesma 

rigidez que o senhor garante na palavra do Arthur do Val, do Sr. Daniel José, da doutora, 
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da Sra. Valeria Bolsonaro e todos, fosse também para mim. E não é assim que V. Exa. se 

posta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência tem que dar o respeito a todos os deputados, como estou dando o 

respeito para a senhora, e nunca deixei de faltar respeito com mulher, com qualquer outro 

deputado, quando o deputado está com a palavra eu tenho que garantir o respeito da 

palavra daquele deputado. Quando V. Exa. pediu questão de ordem eu parei e dei a 

questão de ordem de Vossa Excelência. Então, se algum outro deputado me pedir uma 

questão de ordem, eu vou parar o que outro deputado está falando para dar. 

Agora, o que eu não quero é um deputado falando e o outro cruzando, que 

infelizmente – aqui não vai ter confusão nesta CPI, vai ter respeito e vamos garantir a 

palavra tanto aos deputados quanto ao reitor, ao ex-reitor, para que ele possa se explicar. 

Ele está aqui para trazer explicação. Eu estou aqui eu tiro até o meu relógio, estou sem 

hora para sair daqui, eu quero é a verdade, e quero sair daqui com as todas as respostas 

de todos os deputados aqui ditas, respondidas, aliás. 

Deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Obrigado. Só respondendo à deputada 

Bebel, muito obrigado por me corrigir. Realmente, eu não devo lhe chamar de professora, 

já que a senhora acho que não pisa numa sala de aula há mais de década, não é? Como 

sindicalista, logo não trabalha, está acostumada inclusive a não cumprir horários. Não 

chegou no horário desta reunião, portanto, não entendeu a pergunta muito simples da 

deputada Valeria e complementada pelo deputado Barros Munhoz.  

A pergunta é extremamente simples. Se um cargo de reitor, que exige dedicação 

total, é exercido por este senhor, como que ele pode ao mesmo tempo ser professor e 

também receber por isso? E com um agravante: extrapolando o teto constitucional. Então 

nós temos um problema muito grave aqui, viu, professora, desculpa, deputada. Então 

vamos, por favor, ouvir a resposta do reitor, e eu espero que ele seja suscinto dessa vez, 

porque o que eu estou entendendo, com todo o respeito, é que está havendo assim uma 

morosidade na resposta, uma lentidão e vamos contar história desde 1970, e não sei o que 

lá, e a pergunta é objetiva. Se o senhor foi reitor, e se exigiu dedicação exclusiva durante 

o exercício de sua função, como que o senhor era professor e recebia acima do teto pelas 

duas funções? A pergunta é muito simples. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Com 

a palavra. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu compreendo a ansiedade pelas respostas, mas 

o meu objetivo aqui é tentar esclarecer as dúvidas e não estou fazendo aqui nenhuma 

atitude protelatória, estou procurando esclarecer exatamente nos detalhes das questões 

que estão sendo colocadas. Embora a pergunta possa ser considerada simples, a 

explicação que tem que ser dada para suportar a resposta, nem sempre pode ser tão 

simples assim.  

Primeiro, eu já disse aqui, para ser reitor, obrigatoriamente, tem que ser professor 

titular em regime de dedicação integral à docência e pesquisa RDIDP. Então, não pode 

ser reitor alguém que não seja professor titular e não esteja em RDIDP. Segundo fato 

importante, os estatutos da Unicamp permitem que reitor e cargos da administração 

superior sejam dispensados de aulas para exercer o cargo de reitor e da administração 

superior. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

estatuto da Universidade está acima da Constituição Federal? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Certamente não, mas o estatuto da Universidade 

tem que ser obedecido naquilo que diz respeito à própria Universidade. Ele o estatuto diz 

dessa forma, e é dessa forma que a Universidade sempre procedeu. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

autonomia. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então é isso que eu preciso dizer isso porque 

senão eu não consigo explicar a questão da acumulação. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Daniel. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - No mesmo artigo mencionado pelo Sr. 

Presidente, artigo 37, inciso XI, prevê três casos em que a acumulação faria sentido dentro 

do contexto da Constituição. O primeiro caso é de dois cargos de professor, o segundo 

cargo, a segunda opção é de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a 

terceira opção são dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Então, 

não existe previsto na Constituição a acumulação de cargo de professor e administrativo, 

então isso eu queria deixar muito claro, porque a Constituição, nem a sentença do 

Supremo Tribunal Federal preveem acumulação de cargos de uma função de professor e 

uma função administrativa ao mesmo tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E a 

proibição de acumular as autarquias, que abrange as autarquias. As universidades são uma 

autarquia. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Posso continuar? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

favor. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então, essa acumulação é uma acumulação de 

um cargo de professor com o cargo técnico-administrativo. Isso não vale só na 

universidade, isso vale para um monte de coisas. Isso vale para cargos de secretarias de 

Estado, de municípios etc., são cargos de professor com cargo técnico-administrativo isso 

existe em muitos lugares e é nessa condição que é entendido pela Universidade esse 

acúmulo. 

Voltando então ao ponto em que eu parei, tem que ser professor em tempo integral 

para ser reitor, o estatuto da Universidade permite a dispensa de aulas por parte do reitor, 

e, portanto, o entendimento da Universidade é que o cargo, ao ser acumulado o cargo de 

reitor com o cargo de professor, há uma série de outras atividades que o reitor continua 

fazendo e que são características do regime de tempo integral que a Universidade adota 

desde sempre. Professor orienta, professor atende eventualmente alunos, professor 

escreve, professor publica textos, todas essas atividades são atividades de docente. 
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A questão do horário, sinto muito, o reitor é reitor 24 horas. Quando me telefonam 

às duas horas da manhã, quatro horas da manhã, cinco, porque aconteceu alguma coisa 

na Universidade, eu estou sendo reitor até de madrugada. As atividades docentes, 

entendida como docente universitário com a dispensa da sala de aula, como está nos 

estatutos da Universidade, permitem que eu consiga fazer outras coisas, é comum eu estar 

escrevendo um texto no meu gabinete como reitor e aproveitei um tempinho de agenda 

em que eu posso escrever o texto que não é um texto que será publicado pelo reitor, será 

publicado como docente.  

Então, esse tipo de atividade dos docentes da Universidade é que eu entendo que 

exista dificuldade em às vezes entender como isso funciona, mas essas coisas são 

inseparáveis no dia a dia na Universidade, ocupar esses cargos na administração central 

e, mesmo durante o exercício desses cargos, fazer o exercício da atividade docente. E aí. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Tadeu, eu queria dizer aqui o seguinte, 

eu me sinto obrigado até a dizer isso. Eu tenho uma consideração enorme pelo senhor, o 

senhor foi reitor em uma época em que eu já era deputado, eu fui prefeito de Itapira, eu 

tenho uma ligação fantástica com a Unicamp, sou grato, sou fã incondicional da Unicamp, 

mas está evidentemente errado e é indefensável a posição que o senhor sustenta. Não 

existe isso, a pessoa não pode ser reitor e professor, não pode ocupar um só conteúdo com 

duas coisas absolutamente diferentes. É claro, é óbvio que seria correto se, ele sendo 

professor, ele passasse a exercer também a função de reitor, e ele ganhasse um plus por 

isso, mas não se pode justificar que ele está exercendo dois cargos. Ele não está, ele não 

é docente enquanto é reitor, isso é evidentemente óbvio.  

Eu queria dizer que tenho a maior consideração, o maior respeito pelo senhor, pela 

Unicamp, mas nós estamos aqui discutindo assuntos específicos, e nesse particular eu 

acho que de forma alguma os argumentos do senhor podem prevalecer. Não existe, é 

errado, é condenável, não é correto a pessoa que exerce um só cargo, porque não cabe, 

exatamente como o senhor falou: quem é reitor é 24 horas por dia reitor. Não cabe a 

acumulação nesse caso. É evidentemente proibido pela Constituição Federal e nada pode 
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estar acima da Constituição Federal, mesmo alguns julgamentos absurdos e indefensáveis 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que se nós ficarmos aqui, nós não vamos sair do lugar. Eu acho que está bem 

mostrado aí que infelizmente não há. Nós não vamos ouvir que – ele não vai assumir isso, 

está demonstrado isso, que não vai assumir, e nós vamos ficar aqui, vai ficar contando, 

me desculpa, história para boi dormir. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Para dar continuidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputada, por gentileza, acho que seria importante entrar nos outros questionamentos 

porque esse questionamento, nós vamos ficar ouvindo aqui sabonete. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu acho que seria importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

com a palavra a deputada, já passo. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A afirmação, a explicação, que seria 

minha segunda pergunta, do que foi feito uma vez que o senhor também na época ganhava 

acima do teto constitucional que já estava vigente na época, o senhor e mais outros tantos 

funcionários o que foi feito pelo senhor para que isso fosse corrigido e a lei fosse 

cumprida, do teto constitucional.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu pretendo responder todas as perguntas que 

foram feitas e eventualmente outras que ainda fizerem, mas eu preciso terminar minha 

resposta dessa primeira pergunta que não está concluída, e vou dizer, o mais 

objetivamente possível, duas coisas. A primeira delas é que se nós levarmos em 

consideração rigidamente essas colocações feitas pelo deputado Barros Munhoz nós 

vamos estar com uma incongruência. Se eu deixei de ser professor, eu não posso ser reitor, 
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mas, se eu deixei de ser professor em tempo integral, eu não posso ocupar o cargo de 

reitor porque essa é a prerrogativa para ocupa-lo, o cargo de reitor tem que ser ocupado 

por um professor em tempo integral, se eu não posso ser professor em tempo integral, eu 

não posso ocupar o cargo de reitor. E aí nós vamos ter uma incongruência que eu não sei 

como seria resolvida. 

O paralelo que existe a isso, já comentou-se aqui que a USP é diferente, a Unesp 

é diferente, o sistema federal não é diferente, no sistema federal os reitores têm os dois 

salários acumulados, os reitores federais servem no regime de dedicação exclusiva, que é 

o regime federal, e continuam sendo também professores titulares para poder exercer o 

cargo de reitor. Então, no sistema federal funciona de maneira muito similar, digamos, 

àquilo que a Unicamp implementou nesse período de dez anos a que eu me referi. 

E o último comentário que me parece importante, é que toda essa questão foi 

objeto de análise do Tribunal de Contas do Estado nas contas da Unicamp. O Tribunal de 

Contas aceitou a acumulação de cargos, a decisão do Supremo resolve a questão de não 

somar os valores para aplicação de teto – que é um questionamento que também tinha 

siso feito pelo Tribunal de Contas –, e o que resta pendente no Tribunal de Contas é o 

exame exatamente da questão da possibilidade ou não dessa acumulação ser feita nos 

termos em que a Unicamp propôs. Isso não está definido pelo Tribunal de Contas do 

Estado, nós temos argumentado junto ao Tribunal de Contas do Estado, nas diversas 

contas em que isso foi levantado, que essa sistemática da Unicamp se dá dessa forma e 

tentamos explicar ao TCE por que que é assim, um pouco isso ao que eu me referi aqui 

também na resposta à pergunta que foi feita. Então, não existe ainda uma decisão do TCE 

final em relação a isso, mas a possibilidade da acumulação por parte do Tribunal de 

Contas está o.k. Só para terminar essa questão. 

Vou me referir agora então, não mais seguindo a ordem, até por sugestão da 

deputada Valeria Bolsonaro, a questão do teto. De novo, não é uma questão que eu 

consiga responder em três minutos. O teto é uma questão de certa forma polêmica, mas 

não vou contar a história, a história em relação ao teto é bem mais recente, porque as 

questões são determinadas em 2014 quando o Tribunal de Contas do Estado determina à 

Unicamp que aplique o teto e, mais do que determinar como aplica o teto, o Tribunal de 

Contas diz como a Unicamp deve aplicar o teto nessa decisão de 2014. O que diz o 

Tribunal de Contas ao determinar à Unicamp que aplique o teto? Diz o seguinte, vou ler 

trechos muito curtos aqui só para mostrar qual foi a determinação do Tribunal de Contas 

do Estado: “A correção que ora determino”, essa é a sentença do Tribunal de Contas, 
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“qual seja: congelamento da importância excedente ao teto considerado subsídio do 

governador, caracterizada como redutor e que será incorporada gradativamente quando 

de eventual alteração do limite sem prejuízo da atribuição de novas vantagens a serem 

creditadas a essa rubrica não atribuindo efeito retroativo. Por fim, determino ao atual 

reitor”, que era eu, “a adoção das providências necessárias objetivando ajustar a 

remuneração dos servidores e dirigentes ao teto constitucional”. Então aqui começa a 

origem da pergunta que a deputada formula. 

Recebido isso, imediatamente, como reitor, eu determinei que se cumprisse a 

decisão do Tribunal de Contas do Estado exatamente como ele propôs aqui. E há um 

despacho meu como reitor, e determino o levantamento pelo órgão competente da 

Universidade, que é a Diretoria Geral de Recursos Humanos, de todos os servidores ativos 

e inativos que estão recebendo acima do valor do subsídio do governador, na época 

20.662 reais. Determine também congelamento dos vencimentos e proventos pagos acima 

desse valor a partir de abril de 2014, com a indicação de que a diferença paga a maior é 

denominada parcela extrateto, que será incorporada gradativamente quando de eventual 

alteração do valor do teto remuneratório aplicável, exatamente o que o voto do TCE, mais 

do que o voto, a sentença do TCE determinava à Unicamp, foi extraído daqui. 

Ainda de acordo com aquilo que estava sendo pedido, as novas vantagens a serem 

creditadas aos servidores – esse é um ponto importante. Há vantagens que são adquiridas 

pela pessoa, pelo funcionário, pelo professor, depois de aplicado o teto, essas vantagens 

não desaparecem, elas têm obrigatoriamente que ser concedidas, por exemplo, um 

quinquênio completado depois de atingir o teto, ou a sexta parte, ou garantias 

constitucionais. As novas vantagens a serem creditadas aos servidores que já ultrapassa o 

teto remuneratório ou aos que passarão a ultrapassá-lo, devem ser nominalmente 

concedidas, mas sem possibilidade de pagamento efetivo, constando do holerite como 

redutor constitucional na parte dos descontos. Algo que em holerite é o seguinte: você 

tem isso, mas não tem, está descontado aqui, concedemos, mas você não vai receber. E 

determinava também o envio de comunicado individual para cada servidor ativo e inativo 

afetado informando da sistemática que será adotada pela Universidade a partir da folha 

de abril. Esse foi o meu despacho, portanto, tomando as providências como mandava o 

Tribunal de Contas do Estado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada, a senhora permite que 

eu faça uma pergunta nesse assunto? 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Agora eu vou pedir para que ele 

termine, deputada, só um minutinho.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É sobre o adicional de tempo de 

serviço.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só um minutinho, deixa que ele 

transcorra.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas a gente pode continuar no 

assunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputada, a deputada fez o questionamento, deputada. Quando chegar a vez da senhora 

pode fazer, não há problema. Por gentileza, Sr. Reitor 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Imediatamente a Associação Docente da 

Unicamp foi à Justiça, questionando a minha determinação. Para ser bem objetivo, tem 

toda uma tramitação na Justiça, não conseguiu sucesso em primeira instância, mas 

conseguiu num agravo ao Tribunal de Justiça do Estado uma liminar. Essa liminar foi 

concedida em junho de 2014, depois confirmada na 6ª Câmara de Direito Público do TJ 

de São Paulo em setembro. E a Unicamp recebeu a intimação a fim de que a Unicamp se 

abstenha de alterar os vencimentos dos sindicalizados que se filiaram agravante e o qual 

perdurará até o julgamento do recurso – 14 meses depois. A determinação do TCE foi, a 

decisão do TSE foi de outubro 2013, tem sempre os agravos, os esclarecimentos etc., o 

meu despacho é de março para que pegasse a folha de abril. Imediatamente houve as 

tentativas da ADunicamp na Justiça, e conseguiu essa liminar.  

Essa liminar durou até 1º de setembro, desculpe, durou até agosto. Em agosto a 6ª 

Câmara do TJ julgou o mérito e a ementa do julgamento traz o seguinte – aí já estamos 

em 2015, demorou um ano. O recurso da ADunicamp: “desprovido de rigor”, a ementa 

eu estou lendo “regular”, regular no sentido de que está certo, “regular o congelamento 

do valor nominal dos vencimentos com absorção do excesso por meio de futuras revisões 

remuneratórias”. Então o julgamento do mérito por parte do TJ São Paulo, um ano depois, 
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diz o que? Que aquilo que o TCE pediu, que é exatamente aquilo que a Unicamp aplicou, 

estava correto, portanto, validou o congelamento dos salários. 

Com relação ao congelamento de vencimentos e proventos regular a medida, essa 

é a definição da sentença, do acórdão do Tribunal. Destaco aqui uma frase da sentença 

que acho importante, que diz o seguinte: “Embora acolhida a possibilidade de existência 

de teto remuneratório, necessário ter-se em conta que esse teto encontra-se limitado por 

garantias constitucionais que asseguram ao servidor, apenas e ao menos, o direito de não 

sofrer redução nominal dos seus vencimentos”; isso quem diz é o TJ. Muito bem, isso em 

agosto de 2015. Então, derrubada a liminar existente, a Unicamp aplica o teto. Então a 

partir de agosto nós aplicamos exatamente aquilo que o TCE pediu que nós fizéssemos, 

inclusive uma equipe da Unicamp foi ao TCE para entender exatamente a sistemática e 

poder aplicar lá na Unicamp. 

 Bom, eu tenho que prosseguir o relato porque os argumentos que vão surgir vão 

surgir depois disso aqui. E há vários argumentos, mas há um especial que é 

constantemente lembrado para dizer que isso que o TCE pediu, isso que é exatamente o 

que a Unicamp fez não está certo. Qual é esse argumento? Em novembro de 2015 há uma 

famosa decisão do Supremo, que quase ganhou como marca o nome da ministra Rosa 

Weber, que diz que computa-se, para a observância do teto, tudo que tinha antes não se 

sobrepõe à mudança constitucional, restabelece uma outra sistemática, prevalece 

aplicação do teto etc. e tal. É aquela que diz que os valores recebidos até 18 de novembro 

de 2015 foram recebidos de boa-fé e, portanto, daqui para a frente é o que o Supremo 

decidiu. 

Então, todo mundo que critica a sistemática adotada para a aplicação do teto 

recorre a essa decisão do Supremo que é obviamente inquestionável como decisão do 

Supremo. O que ocorre? Quando é publicada a decisão desse recurso extraordinário 

606.358, que é o que recebeu o nome da ministra Rosa Weber, ele só é publicado meses 

depois. Depois que ele é publicado, o próprio TJ São Paulo, através do desembargador 

Ricardo Dip, que é o presidente da seção de direito público do TJ São Paulo, o próprio 

presidente do TJ remete à 6ª Câmara, a mesma que havia julgado e dado esse acórdão que 

eu li alguns trechos aqui, e diz o seguinte: “Olha, tem isso, o Supremo decidiu isso, 

reanalise o processo ADunicamp e Unicamp à luz do que foi decidido pelo Supremo”. 

Então existe o encaminhamento, já em 2016 existe o encaminhamento para a 6ª 

Câmara, de volta, reanalisar: “Considerando o julgamento do mérito do recurso 

extraordinário 606.358”, o da Rosa Weber, “em cumprimento ao disposto no artigo” tal, 
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Código do Processo Civil, “devolvo esses autos à turma julgadora  para eventual 

adequação da fundamentação e ou manutenção da decisão”. Ou seja, o próprio TJ reviu à 

luz da decisão do Supremo, da Rosa Weber, o caso Unicamp-ADunicamp e a aplicação 

do teto como a Unicamp faz. 

Muito bem, evidentemente a 6ª Câmara reanalisou e, em 6 de fevereiro de 2017, 

emitiu o acórdão de revisão, que diz o seguinte: em sede de juízo de retratação, 

mantiveram o acórdão nos termos em que lançado, de conformidade com o voto do relator 

que integra este acórdão. Então, em 6 de fevereiro de 2017, a ementa diz o seguinte: 

“acórdão pretérito da Câmara que não contraria o recurso extraordinário 606.358 e 

portanto desnecessária a retratação”. Mais à frente: “tampouco é de ser alterado o acordo 

no tocante ao congelamento nominal dos vencimentos dos servidores”. Esse é o acórdão 

provocado pelo próprio TJ para rever frente à decisão que recebeu a referência da ministra 

Rosa Weber. O relatório do relator, aprovado por unanimidade na 6ª Câmara do TJ diz o 

seguinte: “Destarte nada há que se retratar no acórdão recorrido, e portanto mantidos 

integralmente os seus termos, 6 de fevereiro de 2017”.  

Portanto, respondendo à pergunta da deputada Valeria, esses são os atos que eu 

pratiquei em relação a providências do teto. A determinação do TCE, o cumprimento pela 

Unicamp da determinação do TCE, os recursos na Justiça, e a decisão do TJ São Paulo 

de que o que a Unicamp faz e a forma como ela aplica o teto é correta. 

Então, eu concluí o meu mandato como reitor tendo, porque ela vige até hoje, essa 

decisão do TJ, tendo uma decisão judicial do TJ São Paulo dizendo que o que a Unicamp 

aplicou está correto. Há outros entendimentos? Há muitos outros entendimentos. Mas 

qual é o princípio que a Universidade, na minha visão, adotou: a Justiça decide. E diante 

de um acórdão do TJ São Paulo, confirmado pela 6ª Câmara, de que o que a Unicamp 

aplicou é correto, eu não vou desrespeitar a decisão do TJ, e ela foi respeitada até o último 

dia em que eu fui reitor, e até hoje é respeitada. Uma decisão do TJ, ela pode ser revista? 

Lógico que ela pode ser revista, o TJ pode dizer: “Olha, mudamos, não pensamos mais 

assim”; mas para o bem da Nação, primeiro derruba essa decisão do TJ e aí aplica outra 

sistemática. Enquanto ela existir, é isso que precisa ser seguido. Se a Justiça não for 

respeitada então a coisa vai ficar muito complicada. 

Então, em relação ao teto, providências que tomei durante a gestão, é isso que eu 

gostaria de dizer, mas, não posso deixar de dizer também que, infelizmente, São Paulo, 

talvez – talvez, não, acho que certamente – o estado mais rico do País, tem o segundo 

menor teto de remuneração. São Paulo só perde para o Espírito Santo por 48,59 reais. 
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O sistema federal, onde estão as universidades federais, possui como teto o teto 

pleno do sistema federal: 39.293 reais e centavos. As universidades federais podem 

chegar a 39.293 reais, as estaduais paulistas só podem chegar a 23.048,59 reais. Eu 

também não posso deixar de dizer até porque estou aqui na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo que eu tenho absoluta certeza que essa situação não é a que esta Casa 

quer. Porque se há alguém sendo desrespeitado nessa situação do teto é esta Casa aqui. 

Por quê? Porque esta Casa aprovou a emenda constitucional 46 por 67 votos a 4, que 

mudava a sistemática do teto no estado de São Paulo para igualá-lo a 22 estados. O 

importante não é o Judiciário, igualá-la ao teto em 22 estados do País, se não falho, não 

erro a conta aqui. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Ou 21 mais o Distrito Federal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só para a gente não fugir do tema. A gente 

já conhece isso, a gente tem um pacto federativo que é um absurdo, que tira dinheiro 

daqui para jogar para governador do Maranhão fazer populismo com professor lá, 

Sindicato lá apoiando esse tipo de coisa e a gente sabe disso. Eu acho que a gente deve 

ser até a pauta. Infelizmente, acho que a sua resposta esclarece bem que a tragédia das 

universidades é muito maior do que a gente imagina. A gente tem um Tribunal de Contas 

que chancela esse tipo de decisão absurda e essa história de autonomia da universidade é: 

“Escolhe aí o que é mais conveniente para vocês”. Bem, eu sou reitor, o que é mais 

conveniente para mim? Receber duas vezes e acima do teto ou... 

Não, é óbvio que é receber. Então basicamente é isso que todos esses minutos de 

explicação para mim só mostraram como o nosso buraco é muito mais fundo do que a 

gente imagina. Agora se possível acatar uma sugestão, presidente, para a gente dar 

andamento, senão a gente vai ficar aqui eternamente. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só terminando aqui a outra questão 

que para mim é muito importante é a parte de ter – isso foi feito na sua gestão – de ter a 

mudança de regime de celetista para estatutário, sem concurso.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Muito bem, pretendo responder todas, deputada. 

A mudança de regime. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deixar só claro, Dr. Tadeu Jorge, o senhor não precisa ler para a gente não. De ler a gente 

está bem, é só falar o artigo, porque senão, se o senhor for ler todas as leis aqui realmente 

nós vamos demorar nesta CPI, e eu acho que não tem essa necessidade. Deixando claro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só um aparte, que eu também 

gostaria de saber. Nós, enquanto CPI, já fizemos requerimento dos – como fizemos para 

a USP – dos salários dos funcionários da Unicamp. Como nós fizemos o da USP para 

saber tudo direitinho? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Sobre a questão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Dos salários.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

vou fazer você esse levantamento aqui e já passo. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Já fez o requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Já 

fizemos. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, então, está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Agora só essa parte realmente dessa 

mudança de regime celetista para estatutário sem a realização de concurso. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Há um período na história da Unicamp que é 

bastante polêmico, que é bastante discutido, que é o período que vai 1º de janeiro de 1985 

a 5 de outubro de 1988. O 5 de outubro de 1988 é fácil de entender por que é o da 

Constituição Federal que vige atualmente. E o 1º de janeiro de 1985 é porque quando a 

Universidade foi institucionalizada e foi aprovado o estatuto dos servidores da Unicamp, 

essa data foi uma data, digamos, de corte das ações de institucionalização da 

Universidade. 

Nesse período de janeiro de 1985 a outubro de 1988 a Unicamp fez vários 

concursos, a quase totalidade deles nos editais dizia que o regime seria o regime 

estatutário. No entanto, em muitas dessas oportunidades, à medida que os funcionários 

foram sendo convocados, eles foram não contratados como dizia o edital e estatutário e 

foram contratados no regime CLT. Isso gerou posteriormente uma grande demanda para 

que isso fosse corrigido. E o que nós fizemos em 2013 foi propor ao Conselho 

Universitário que efetuasse essa correção. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então todos esses funcionários que 

passaram de CLT para estatutários, todos tinham prestado concurso? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu não saberia dizer com segurança: todos, mas 

a razão de se fazer a proposta era essa confusão que ocorreu na Universidade nesse 

período, mas acredito que isso possa ser checado pela Universidade e essa informação 

possa ser dada pontualmente caso a caso. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Seria bom fazer esse requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria que V. Exa. pudesse, por gentileza, fazer, nós já protocolamos, colocaremos em 

pauta na próxima reunião.  
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Muito bem, esse assunto foi feito, há uma 

arguição de inconstitucionalidade e o assunto se encontra pendente no Supremo Federal, 

não existe, que eu saiba, julgamento dessa questão. E acho que há ainda uma última 

pergunta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Em cima disso, me perdoe, o senhor 

acha que foi uma decisão, já que essa decisão foi sua, o senhor acha que essa decisão 

ajudou a Universidade enquanto o aumento, porque quando você passa de CLT para 

estatutário: isso causou um impacto financeiro positivo para a Universidade? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Impacto no sentido de que a Universidade tenha 

gastado menos não. Muito bem, a questão dos recursos SUS. Primeiro, tentando ser 

objetivo, essa pergunta inicial de usar recursos SUS para pagar a complementação salarial 

foi objeto de inquérito do Ministério Público. O Ministério Público já analisou isso num 

inquérito civil para verificar essas condições. E isso aqui não é lei, então, data venia, eu 

vou ler o que o Ministério Público decidiu: “Após análise das informações apresentadas 

pela Unicamp vislumbra-se que não houve violação à legislação atinente ao Sistema de 

Saúde pública. Diante do exposto”, estou pulando, “e pela ausência de proibição legal em 

contrário, conclui-se que os recursos do SUS podem ser aplicados em recursos humanos 

em seu amplo sentido e em especial no tocante à área hospitalar”. Isso foi de 9 de março 

de 2016, portanto, durante a minha gestão, e foi homologado no mês seguinte em abril 

pelo Ministério Público.  

Então, quanto à possibilidade legal, formal, desses pagamentos, e num período se 

chamou FUCS e hoje se chama FVDA, que a deputada mencionou, esse pagamento é 

legal, autorizado. Esse. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Desculpa, autorizado por quem? Me 

perdoa, Ministério Público. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente, 

quanto tempo a deputada está com a palavra?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

tempo dela já se encerrou, só está respondendo. 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O Ministério Público foi provocado, houve um 

inquérito civil público e o Ministério Público se manifestou dizendo que não há razões 

que proíbam esse pagamento, esse tipo de complementação. Resta dizer que a 

administração desse fundo de complementação é feita pela Faculdade de Ciências 

Médicas. Então a Faculdade de Ciências Médicas, através da congregação, tem um 

regulamento que prevê uma série de questões. 

Então, respondendo objetivamente se durante a minha gestão houve pagamentos 

de complementação salarial com recursos SUS a resposta é sim, e amparado por essa 

análise aqui, também amparado por essa análise do Ministério Público.  

Os dois casos citados nominalmente, o do professor Oswaldo Grassiotto, que 

ocupou a vice-reitoria executiva de administração e manteve o exercício da vice-reitoria 

executiva de administração com as suas atuações no Caism, inclusive com o atendimento 

dos pacientes no Caism, então ele não se afastou do atendimento pelo SUS no nosso 

Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher. O Dr. Cármino se afastou até onde eu 

imagino porque ele saiu para ocupar o cargo antes de começar a minha gestão, mas é um 

caso, eu diria, clássico, nós termos algum professor convidado para assumir secretarias 

tanto de Município, quanto de Estado. Então é concedido um afastamento, em geral – 

como é o interesse público e nós somos um órgão de Estado –, em geral a Universidade 

consegue o afastamento sem prejuízo dos vencimentos. E a pessoa ocupa esse cargo em 

outros locais, no Governo do Estado, Prefeitura.  

E no caso específico do Fundo de complementação salarial, eu não sei dizer, mas 

é possível que o Fundo tenha se baseado no seu regimento para resolver se ele devesse 

ou não continuar recebendo. Eu não saberia efetivamente dizer sobre isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Passo a palavra ao deputado Arthur do Val. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A Dra. Fernanda está me lembrando aqui, me 

informando que a atual reitoria encaminhou ofício respondendo a essa questão.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pode ir? Eu acho que, eu vou resumir, eu 

tinha várias perguntas, mas eu vou pular várias. A gente vê que, infelizmente, esta CPI 

está sendo extraordinária, eu acho que ela mostra justamente que o problema das 
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universidades não está somente na figura da reitoria. Ela mostra ali acho que um problema 

sistêmico: “Olha, nós fizemos essa cagada aqui, mas não, aqui o Tribunal de Contas 

chancelou. Nós fizemos outra coisa aqui, não, mas o MP falou que está tudo certo”. Até 

a Valeria Bolsonaro me apontou uma coisa muito boa, o MP está legislando aqui então, 

basicamente é isso que a gente tem no nosso País. 

Então a minha pergunta, eu espero que o senhor responda de maneira muito 

objetiva, não tem legalismo nenhum nisso, mesmo porque eu não vou te dizer algo que 

pareça ilegal. Eu gostaria que o senhor justificasse porque que em 2014 o senhor decidiu 

que a fazenda Argentina, com 143 hectares, que custou 157 milhões de reais, foi uma boa 

compra, uma vez que precisou de mais de quatro anos para ter um projeto de ocupação. 

Então a gestão comprou uma fazenda de 143 hectares, pagou 157 milhões e só depois de 

quatro anos vem um plano do que fazer com aquilo ali. Eu gostaria de saber se: o senhor 

acha que foi uma boa compra, um exemplo de gestão? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Bem, mais uma vez eu tenho que pedir paciência 

ao deputado, mas tenho que contar todos os procedimentos que foram adotados para 

comprar a fazenda Argentina. Então é uma história que começa em 2012, quer dizer, em 

2012 é submetido ao Conselho Universitário da Unicamp a compra da fazenda Argentina, 

e o Conselho Universitário aprova em junho de 2012 a compra da fazenda Argentina, que 

era a última área contígua à Unicamp disponível para qualquer ampliação. A Unicamp já 

está rodeada pelos bairros, pelos loteamentos e a única área que fazia limite com a 

Unicamp que permitiria uma ampliação foi proposta a contratação, a compra da fazenda 

em junho de 2012, e o conselho Universitário aprovou. 

Isso foi comunicado ao Governo do Estado, o Governo do Estado entende que a 

oportunidade é adequada para a compra e o governador publica, em decorrência disso e 

a pedido da Unicamp, um decreto declarando de utilidade pública a área da fazenda 

Argentina, para que a Unicamp pudesse comprar. Bom, nesse momento, é uma reitoria 

anterior à minha, eu assumo em abril de 2013 e prossigo com as tratativas que vinham 

sendo feitas, até com decisão do Conselho Universitário, e em maio de 2013 é esse decreto 

do governador, infelizmente – ah, tenho o número aqui sim – 58.978, decreto onde o 

governador declara de utilidade pública para fins de desapropriação e como pressupunha-

se uma desapropriação amigável, a autorização para que a Universidade realizasse as 

negociações com os proprietários.  
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Isso foi avante, há uma avaliação por parte da Caixa Econômica Federal, o 

Ministério Público também participa da análise desses procedimentos e, finalmente, eu 

novamente submeti isso ao Conselho Universitário, até por prudência, submeti ao 

Conselho Universitário em dezembro de 2013, se eu não estou equivocado, para que a 

Universidade pudesse comprar com todas essas documentações analisadas e para 

conhecimento dos conselheiros. O Conselho ratifica, diz que a Unicamp realmente deve 

comprar e autoriza a reitoria a concluir as negociações para fechamento da compra. Isso 

foi feito em março de 2014 e o preço pago foi que já explicou o deputado 157 milhões, 

sendo que a avaliação da Caixa Econômica Federal era de que o terreno valia 182 milhões. 

Então, a aquisição em termos financeiros, tomada como base a avaliação da Caixa 

Econômica Federal, tomado como base o decreto do governador, a participação do 

Ministério Público e o fato da Unicamp poder contar com uma possibilidade de 

ampliação, eu tenderia responder que acho que foi uma boa aquisição por parte da 

Unicamp. A área tem 1,4 milhão de metros quadrados e o total da área da Unicamp antes 

dessa compra era de 2,4 milhões de metros quadrados, portanto, uma ampliação bastante 

considerável que permite à Unicamp expansões fora do atual campus que é bastante 

compacto e bastante já adensado em termos de construções e circulação. 

Em relação à demora para se ocupar a área. Infelizmente, a partir de 2015 a 

situação do ponto de vista econômico complica-se consideravelmente e a Universidade 

tem seu orçamento vinculado ao ICMS que cai muito significativamente nos anos de 2015 

e, principalmente, 2016, retrai os seus investimentos, praticamente para de fazer 

investimentos em virtude da queda da arrecadação e, portanto, não havia como investir 

na ocupação dessa área, mas acredito que ela ainda vai ser muito importante para as 

expansões da Universidade.  

Eu acho que o professor Marcelo Knobel deve ter apresentado aqui o projeto do 

HUB que pode ser uma inovação, pode ser um modelo, pode ser uma grande contribuição 

da Universidade nessa questão. E sem essa área não seria possível fazer uma ação desse 

tipo, a área que a Unicamp disporia para poder executar um projeto com essa dimensão 

que está sendo proposta. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria então de fazer algumas perguntas a Vossa Excelência. 
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Primeira: qual foi o comprometimento com os gastos da folha no período da sua 

gestão? O senhor tomou alguma medida para conter gastos com a folha de pagamento? 

Foram realizadas contratações na sua gestão? Se foram, quantos funcionários 

administrativos e quantos professores?  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Bem, vamos ver se tenho todos esses dados aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Aqui 

eu estou pedindo números para Vossa Excelência. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então, estou buscando exatamente números 

aqui. Vamos considerar aqui – 2013, comprometimento de folha com liberação financeira 

92,29, em 2014 sobe para 96,45, em 2015 cai um pouquinho para 95,24, e em 2016, que 

é o ano crítico por causa da arrecadação de ICMS, tivermos 101,49. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor tomou alguma medida para conter os gastos com a folha?  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Medidas para conter os gastos com a folha são 

de contingenciamento, diminuição da velocidade de tramitação das contratações tanto 

docentes quanto de funcionários. E isso tem uma inércia, evidentemente, porque há editais 

publicados em andamento, não é possível demitirmos pessoas, então não há como reduzir 

folha através de demissões, uma vez que as pessoas são concursadas com emprego 

público, cargos públicos, então a Universidade sempre teve limitações em fazer ajustes 

dessa natureza. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E o 

senhor contratou pessoas na sua gestão? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Claro, na minha gestão foram contratadas 

pessoas, até porque a Universidade tem que funcionar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor sabe quantos funcionários administrativos e quantos professores? 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Talvez aqui tenha os dados do número. Não, 

não tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Depois vou pedir para que a Universidade possa me fornecer, por gentileza.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O que eu acho. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se o 

senhor contingenciou, e o senhor mesmo disse que tinha professores com contrato fixo, 

sabendo que a arrecadação caiu: por que o senhor contratou novos professores nesse 

período? Já que V. Exa. disse que deve ter havido concurso público. Qual a razão? Por 

gentileza, é possível demonstrar? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Claro que é possível. A Universidade tem que 

funcionar, numa universidade a capacidade de tirar um professor de um lugar para cobrir 

outro ela é muito reduzida, eu só consigo fazer isso dentro de uma área de especialidade. 

Então, dependendo de onde eu tenho a necessidade de professor, eu só consigo resolver 

por contratação. Senão não consigo atender as necessidades e administrar aquelas 

disciplinas que são necessárias. 

Então, o contingenciamento é sempre feito dessa forma, você faz o 

contingenciamento, digamos entre aspas, geral, e aí examina as especificidades dentro da 

Universidade uma a uma para verificar se essas necessidades são efetivamente prementes 

ou não. Então, não há como zerar totalmente as contratações, elas continuam sendo 

necessárias em áreas pontuais e específicas, e essa análise geralmente é feita por uma 

comissão que existe na Universidade, do Conselho Universitário, que é a Comissão de 

Vagas Docentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Havia procuradores comissionados na sua gestão? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A Dra. Fernanda me lembra aqui das resoluções 

de contingenciamento, elas foram feitas em três, em dois eu tenho certeza, em dois ou 
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três anos dos quatros da gestão, acho que só não foi feito em 2013. A Dra. Fernanda me 

lembra aqui de uma dessas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Depois ela pode passar para a gente. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - De uma dessas que eliminou vagas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

havia procuradores comissionados na sua gestão? Se houve, quantos?  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu não sei responder o número. Eu sei que 

tivemos concursos sendo realizados, tinha concurso sub judice, e acredito que essa 

solução deva ter se resolvido porque os concursos estavam abertos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O.k. 

Quantas obras foram iniciadas na sua gestão e quantas foram concluídas? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Iniciadas eu não sei.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Desculpa, só, enquanto ele procura, deixar 

um pensamento que me ocorreu aqui. Os reitores que vieram aqui anteriormente, eu 

realmente saí admirando a gestão deles, todos eles trouxeram apresentações com gráficos, 

com números, todos, todos. Antes de falar: “Pessoal, bom dia. Aqui ó, minha gestão 

começou assim, foi assado, veio aqui, pra cá, o resultado foi esse. O que eu não consegui 

fazer eu não consegui fazer por causa disso, disso e daquilo”.  

Então eu sinceramente sinto falta dessa gestão de apresentações mais sucintas, 

objetivas e claras para todos nós aqui. Eu acho que todo mundo que acompanha as 

comissões aqui viu que os outros reitores trouxeram apresentações, materiais impressos, 

que você batia o olho e você já na hora. Por exemplo, essa pergunta por exemplo. Quantas 

obras que iniciaram e quantas não foram concluídas? Tinha uma página, já tinha X obras, 

só que Y eu não consegui concluir porque foram iniciadas na gestão anterior, teve uma 

arrecadação de ICMS menor etc. de uma maneira muito mais rápida e suscinta. Então 

deixo a sugestão, para que essa gestão que inclusive pegou justamente esse aumento na 
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porcentagem de gasto com folha em relação à arrecadação, que teve – a gente apontou 

aqui vários problemas, de supersalários etc. –, eu deixo a sugestão para que se faça uma 

apresentação justificando todas essas nossas dúvidas para ficar um pouco mais claro para 

todos nós. Só isso, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

registrado. Pois não, Dr. Reitor. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - As obras, eu não saberia dizer quantas obras 

começaram na minha gestão, a questão de obras no serviço público em geral a 

Universidade não é diferente, elas em geral transpõem gestões, muitas vezes não são 

iniciadas numa gestão e são finalizadas em outra, porque as coisas demandam muito 

tempo e há sempre uma série problemas até mesmo de relação jurídica nas contratações 

de obras. 

Então, o que eu poderia dizer é que há obra na Unicamp que demoram muito 

tempo, outras obras são feitas mais rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

o senhor teve obras iniciadas no período. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Tive, das obras iniciadas no meu período eu 

acredito que existam ainda em andamento cinco, se não me engano, sujeito a alguma 

imprecisão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E o 

valor dos gastos dessas obras, o senhor tem? Aproximadamente. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Não, aqui não tenho. No relatório que eu 

entreguei tem as obras concluídas na gestão, não necessariamente elas se iniciaram na 

minha gestão, mas concluídas na minha gestão, e tem os valores investidos, isso consta 

do relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Penúltima pergunta. A lei 8.958 de 1994, que regulamenta as Fundações de 
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Apoio às universidades, veda expressamente em seu artigo 1º, parágrafo 3º, inciso I, o 

enquadramento da Fundação em atividades como manutenção predial ou infraestrutural, 

conservação, limpeza, vigilância, reparo, recepção, secretariado, serviços administrativos 

na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades 

administrativas de rotina. Em análise às documentações enviadas a esta CPI foram 

indicados contratos com a Fundação para execução de serviço administrativo, de obras, 

de almoxarifado, ou seja, prestação de serviços proibida por lei. Explique esses contratos 

que, além do objeto ser vedado por lei, ainda foram firmados com dispensa de licitação.  

Eu tenho aqui alguns contratos, posso entregar a Vossa Excelência. Número do 

contrato de 2014, depois se a advogada quiser anotar, a contratada foi a Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp, contratação de serviço de administração de almoxarifado 

do hemocentro Unicamp, um milhão e 71 mil, dispensa de licitação. Outro contrato, 74 

de 2014, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, o objetivo foi prestação de serviço 

de distribuição de refeições a serem servidas no Caism: valor do contrato 280 mil, 

dispensa de licitação; número do contrato, 361 de 2013, a contratada foi a Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp, prestação de serviços de manutenção predial no campus 

da Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA da Unicamp 818 mil, dispensa de licitação. 

E a última, o número de contrato 432 de 2013, em contrato com a Fundação 

também, serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva para o 

campus, o valor do contrato 482 mil, e também com dispensa de licitação. Por favor, 

explique. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - O entendimento da Unicamp em relação à 

Funcamp, desde que ela foi criada, há muitos anos, era de que a Fundação deveria 

trabalhar no sentido de auxiliar a Universidade nas questões que ela necessitasse de algum 

apoio para cumprir aquilo que ela precisava fazer. A lei a que o deputado se refere, se eu 

não estou equivocado, é uma lei que diz respeito às fundações federais, não sei se ela 

pode ser extrapolada também para as fundações estaduais. O entendimento em relação à 

Funcamp sempre foi esse. 

Então, em algumas circunstâncias de dificuldade de executar alguma coisa 

importante no sistema de funcionamento da Universidade, nós aí corríamos à Funcamp, 

que tinha, que tem, acredito ainda, dentro das suas finalidades algumas dessas questões 

que foram levantadas. De fato, questionados alguns contratos, eles foram encerrados, 
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precisaria ver um por um para poder responder, não vou ter condições de fazer isso agora, 

mas podemos mandar posteriormente. 

De novo, alguns desses contratos foram questionados. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Estou encaminhando em mãos para V. Exa., por gentileza. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Obrigado. Foram questionados pelo Ministério 

Público, algum, pelo menos um que eu me lembro de manutenção predial, o Ministério 

Público abriu inquérito também e chegou à conclusão de que não havia nenhuma 

irregularidade, mas, que eu me lembro, isso é de um só, se não me engano de manutenção 

predial, então, teria que rever um a um para não correr o risco de falar algo aqui que não 

esteja correto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

porque é proibido a fundação prestar serviço que foge do objeto de pesquisa científica e 

tecnológica.  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então, mas isso é para as federais.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Serviços administrativos, de obras, que abrange também as estaduais, que abrange 

também, desculpa, as universidades; de obra, prestação de serviços em geral, além de 

fugir do objeto, ainda não foi realizada licitação. Por que não foi realizada licitação? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - De novo, eu tenho que pegar um por um para 

responder, não cabe uma resposta genérica aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Sexta pergunta. Depois – qual o período para vocês informarem essa resposta? Dez dias? 

Dez dias, por gentileza, para que vocês possam me entregar, por gentileza. Entregar a esta 

CPI. 

Na sua gestão foram realizados alguns contratos com dispensa de licitação, onde 

os artigos apontados para a dispensa não eram condizentes com o objeto do contrato, e o 
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artigo embasado para justificar a inexigibilidade da lei. O senhor tomou a precaução de 

pedir o atestado de exclusividade dos objetos e prestações de serviços fornecidos por lei? 

O artigo 25 da Constituição diz que é inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição em especial para a aquisição de materiais e equipamentos ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtos, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a transferência da marca devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado de fornecimento pelo órgão de registro de comércio do local em 

que se realizaria a licitação ou a obra de serviço. 

Eu tenho aqui alguns contratos: contrato 293 de 2014, serviço de assistência 

técnica na área de engenharia à segurança do trabalho em ações judiciais trabalhistas – 

valor do contrato 40 mil, dispensa de licitação. 

O contrato 325 de 2014: contratação de empresa especializada em manutenção 

preventiva e corretiva com reposição de peças para equipamento de unidade digital – 

valor do contrato 78 mil, também dispensa de licitação. 

 Esses dois, vou só falar esses dois então. O senhor tomou uma precaução e pediu 

os atestados?  

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Eu tenho que verificar os processos, deputado. 

A regra é essa a que o senhor se referiu, mas especificamente nesses eu não saberia dizer, 

tenho que levantar os processos para poder responder objetivamente a sua pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -Então 

eu gostaria de pedir para que sejam encaminhadas as declarações exclusivas dos objetos 

contratados nesses requisitos, por gentileza, e o contrato 94 de 2014 também poderia ser 

incluído, por gentileza. Repasso em mãos a Vossa Excelência.  

Passo a palavra à deputada Carla Morando. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Boa tarde, professor Dr. Jorge Tadeu, 

José Tadeu Jorge, desculpa. As minhas perguntas são mais para áreas de pesquisas, 

viagens e diárias. Eu vou ser bem rapidinha, são três perguntas no geral. Então a primeira. 

Quando há subsídio da Universidade, existe alguma contrapartida, ou seja, como 

resultado do estudo o patrimônio imaterial da pesquisa é aplicado, a patente e os royalties, 

ele permanece no estado, na Universidade, ou ele quando ele é financiado no exterior, 

como funciona? Ele fica lá ou a gente também tem alguma contrapartida? 
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E como ficam as patentes após o registro do INPI? Como é feito esse processo? E 

os royalties, eles ficam metade com pesquisadores e a outra metade com a Universidade? 

Ou tem uma outra norma que é estabelecida e cumprida. E no processo de licenciamento 

de produtos em que se resultam também as pesquisas, em tudo de pesquisas, onde tem, 

na verdade, além do financiamento pelos órgãos – CNPq, Capes, Fapesp – tenha alguma 

coisa que a própria Universidade coloque, tirando o restante das pesquisas, somente 

quando a Universidade tem o dinheiro especificamente dela. Por favor. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Espero ter compreendido a pergunta. A maior 

parte das pesquisas realizadas na Universidade não é diretamente financiada pelo 

orçamento da Universidade. O orçamento da Universidade não dá conta disso, então nós 

temos Fapesp, CNPq, Capes no sistema de pós-graduação, Finep muitas vezes, empresas 

que fazem contratos de pesquisa com a Universidade. O pouco que a Unicamp coloca em 

termos de apoio à pesquisa é em um fundo que é administrado pela pró-reitoria de 

pesquisa chamado Faepex, que é o Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. São 

recursos pequenos, em geral complementares à obtenção de recursos em outras fontes 

externas.  

Para isso há editais, por parte da pró-reitoria de pesquisa, e esses editais 

obviamente são divulgados e os professores aportam os seus pedidos que são julgados 

por pareceristas da própria Universidade e depois o Conselho do Faepex resolve os que 

serão contemplados com algum auxílio.  

Na possibilidade de a Unicamp ter patente, a Universidade criou ao longo do 

tempo uma estrutura de dar suporte a isso que hoje está no órgão chamado Inova, que é a 

Agência de Inovação, então a Unicamp tem uma estrutura que coleta as patentes possíveis 

e se encarrega de fazer os devidos procedimentos para obter a patente no INPI.  

Essas patentes podem vir de várias dessas fontes de financiamento que eu citei, 

Fapesp, CNPq e empresas. Em geral, nos contratos com as empresas a questão da patente 

está especificada no contrato, e ela é negociável o que fica com cada parte, a Universidade 

sempre tenta obter o máximo possível, existe uma regulamentação na Universidade que 

embasa isso e que permite na regulamentação uma certa flexibilidade,  porque cada caso, 

em termos de patente, é um caso diferente. E há a possibilidade de que todas as 

instituições e envolvidos na patente possam auferir de alguma forma algum recurso. 

A Unicamp hoje tem cerca de 1.000 e poucas patentes ativas e acredito que deva 

ter talvez uns 110, 120 contratos de licenciamento de patente. Esses contratos às vezes 
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licenciam mais de uma patente, então o número é de contratos e não necessariamente de 

patentes. 

Do que a gente recebe de royalties ainda não é muito significativo, eu estimaria – 

talvez não sei se o professor Gontijo possa ter esse dado mais de cabeça –, deve ser algo 

em torno de dois milhões, mas posso estar errando aí um pouquinho. 

O potencial que a Universidade tem com o número de patentes é muito maior, isso 

é uma coisa que deve crescer. Na verdade, tem um crescimento, mas ainda muito lento, e 

historicamente essa questão de patente para trazer benefício para a universidade, em 

outros países, inclusive onde isso é mais comum, são meio de oportunidade, às vezes uma 

patente traz para a universidade um recurso muito significativo. A gente ainda não achou 

essa oportunidade, mas é possível que ela ocorra, porque a Unicamp vem repetidamente 

tendo uma certa liderança nessa questão das patentes. 

Há um esforço, eu não sei se eu entendi o após o INPI, há um esforço da 

Universidade em tentar negociar essas patentes no sentido de trazer mais recursos para a 

Universidade. O único jeito de trazer recurso de uma patente é ela ser comprada por 

alguém ou ela ser licenciada com a participação dos envolvidos, uma empresa e a própria 

Universidade e eventualmente financiadores. Então há uma ação indutora disso por parte 

da Unicamp que busca sempre conseguir essas questões.  

Esse é um tema historicamente muito importante para a Unicamp. Eu lembro aqui 

das filhas da Unicamp, que é uma coisa, um nome meio carinhoso que a Universidade dá 

a empresas que se originaram de profissionais formados pela Unicamp ou mesmo 

funcionários e professores que saíram da Universidade e foram empreender de alguma 

forma. São 704 no último levantamento criadas e 600 e poucas delas ainda ativas, com 

um faturamento de quase cinco bilhões de reais, o que é um dado muito importante, 

porque nós estamos num país de uma carga tributária altíssima, as estimativas de alguns 

estudiosos dessa questão da carga tributária chegam a apontar uma carga tributária de 40 

por cento. 

Ora, se essas empresas originárias da Unicamp, e muito provavelmente elas não 

existiriam se não fosse a Unicamp, geram de arrecadação de impostos algo perto de dois 

bilhões de reais, então praticamente o orçamento da Universidade indo aos cofres 

públicos através da arrecadação de impostos por coisas que a Universidade ajudou a fazer 

de maneira decisiva na minha opinião. Então, acho que há outros exemplos, como na área 

da Saúde, mas vamos nos ater aqui. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - No caso desses recursos, eles são 

destinados novamente às pesquisas então. Quando você tem esse recebimento de 

royalties, mesmo que pequeno, eles são destinados novamente à pesquisa ou eles entram 

no bolo geral e vão pagando tudo? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Em geral, eles têm ficado sob a administração 

da própria Agência de Inovação, e isso porque nós ainda precisamos consolidar o esse 

sistema de inovação da Unicamp, mas certamente o destino lógico desses recursos seria 

retroalimentar o sistema de geração de patentes, e só se faz isso com pesquisa. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim. A minha próxima pergunta seria, 

de acordo com diversas denúncias que nós tivemos da imprensa, e que inclusive viraram 

objetos de representação do Ministério Público de Contas do Estado, as universidades 

públicas do Estado estariam pagando diárias em caráter permanente. O senhor tem 

conhecimento dessa prática na Unicamp? No caso de professores que são deslocados para 

alguma outra unidade e permanecem por mais do que 120 dias, que no caso seria o prazo 

de legislação, de pagamento de diária. E aí, sim, ele teria que ter um auxílio-moradia ou 

alguma coisa parecida para continuar no outro local. E que na verdade a gente percebe 

que é colocado como diária por mais de dois, três anos sendo pagos em outras 

universidades. Eu gostaria de saber na Unicamp se isso é também uma situação que 

acontece, não só por conta do reitor fazer a administração, mas por conta de não ter um 

regimento para esse fato. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Olha, que eu saiba não existe isso. A Unicamp 

tem campus em Campinas, em Limeira e em Piracicaba, não sei de pagamento de diárias 

para professor que vá trabalhar sistematicamente em outro campus. Eu nunca vi isso na 

Unicamp, acho que não existe isso.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Isso daí eu pergunto porque na 

verdade a gente pergunta para todas. Em relação às viagens financiadas pela Unicamp: a 

contratação das agências de viagens, ela é feita por licitação? Se for, de quanto em quanto 

tempo é feita essa licitação? E quantas são as empresas contratadas? 
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O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Até onde eu sei, sim, elas são feitas por licitação. 

De quanto em quanto tempo eu imagino que é o contrato que vai especificar. Quantas 

agências eu também não sei. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Se puder depois me passar. E por último, 

quanto é, em média, que o Inova destina por pesquisa? Pode enviar para esta Comissão o 

quanto isso é destinado, quais são os indicadores de pesquisas no Inova? 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - A Agência de Inovação não financia pesquisas, 

a Agência de Inovação é o instrumento da Universidade para transformar os resultados 

de pesquisas em patentes, licenciá-las, produzir royalties com isso, se possível, e apoiar 

todo o sistema de inovação da Unicamp. Além disso, tem a Incubadora, tem uma série de 

ações, mas a Agência de Inovação não financia pesquisas. As pesquisas, volto a dizer, 

são muito majoritariamente financiadas por órgãos externos à Universidade. 

 

* * * 

 

 - Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Eu não sei se tem 

mais alguém que vai fazer pergunta. Vou passar então a palavra a Professora Bebel. Muito 

obrigada, professor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom dia, professor Dr. José 

Tadeu Jorge, agradecida pela presença de V. Exa. e, claro, eu não emito nesse momento 

nenhum juízo de valor, até porque eu entendo que quando o coletivo se propõe a ouvir 

para analisar e depois tomar um posicionamento, uma determinada – então tenho muito 

cuidado com que eu pergunto, mas eu quero fazer uma pergunta observando um aspecto 

mais geral do Brasil e o impacto disso nas universidades. 

Eu pergunto o seguinte: qual foi o impacto da emenda constitucional 95 no 

financiamento das universidades? Foi positivo, foi negativo? Qual foi o impacto? Porque 

ela teve um impacto para todas as áreas públicas, os serviços públicos, Saúde, Educação. 



Verba Editorial Ltda. 

51 

 

Qual foi esse impacto? Ainda que não seja em número, em opinião. Essa é uma questão 

que eu gostaria muito de ouvir, porque a gente está analisando que a universidade está em 

crise, que falta dinheiro, enfim, há dificuldades na gestão, mas por fora nós sabemos que 

tem legislações também. Qual é o impacto dessa legislação no interior da universidade? 

Eu estive na segunda-feira e estarei também na Unicamp, um dia desses com o 

Dr. Marcelo, e quando eu estive na segunda-feira – isso não é uma defesa, deputada 

Valeria Bolsonaro, é a constatação dos diretores que lá estavam comigo no Instituto de 

Geologia. Aliás, com muita honra saber que aquele Instituto teve um geólogo que foi se 

não a plataforma, descobrir, um dos que descobriram a camada do pré-sal, que poderia 

gerar mais recursos para a Educação, e lamentavelmente a gente não está vendo os 

royalties do pré-sal. E ele dizia o seguinte, que o estado de São Paulo, que é o maior, ele 

está lá em baixo, baixo em termos de teto. Você pega Tocantins, pega tudo, todos eles 

estão nos 39 mil, e o estado de São Paulo está em torno de 23 mil e alguma coisa. E que 

isso no caso deles professores ali, por exemplo, tem implicações, porque o teto é isso, 

mas não quer dizer que todos recebam 23 mil, ele ali, professor, com toda a pesquisa que 

tinha estava em torno dos 10, 12 mil reais. 

Qual é o tempo que um pesquisador leva para chegar nesse teto? Há algum – como 

é que eu diria –, além dos adicionais de tempo de serviço, pode ser o quinquênio, a sexta 

parte, enfim. Quais são os eventos que podem, estatutariamente ou não, levar ao teto? 

Qual é o tempo que o pesquisador leva para chegar nesse teto? Essa é uma questão que 

eu considero. 

Por último, só para – não tem nada a ver com o senhor, mas tem a ver com o 

público presente e lamento que a pessoa, o deputado, que se dirigiu a mim não está mais 

aqui –, mas eu quero me defender, eu sou sindicalista com muita honra e sou professora, 

esta é a minha profissão, me afasto porque não posso ser presidenta da Apeoesp, 

sindicalista e professora ao mesmo tempo. Por isso me afasto, mas isso não me tira o 

título de professora, tenho muito orgulho de ser professora, tenho mestrado, nunca fiz 

questão disso. Passei no concurso para direção de escola, também nunca quis ser diretora 

de escola. Quero ser professora. Saindo da profissão, professora Valeria Bolsonaro, seja 

em que idade for eu quero voltar para minha sala de aula, eu não tenho medo de sala de 

aula. Só isso, só para registro. Muito obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Mais algum deputado 

gostaria de usar a palavra. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria apenas para esclarecer, embora 

desnecessário, que obviamente, Dr. Tadeu, as colocações que eu fiz não eram de ordem 

pessoal, eram a prática de remuneração dupla que eu acho que foi indevida, não no seu 

caso, mas no caso de todos aqueles que obedeciam aquilo que a Universidade estipulava. 

E gostaria de lamentar, sinceramente, mais uma vez. Esta CPI teve algumas conquistas 

positivas, principalmente em mostrar a barbaridade que é essa questão do teto salarial no 

nosso Estado. Aliás, o problema não é o teto ser limitado ao salário do governador, o 

problema é o governador ter ficado sem se dar aumento ou não permitindo que se desse 

aumento a ele durante seis anos. Num País inflacionário como o nosso é uma temeridade. 

Eu me sinto à vontade, aqui já disse e quero repetir, eu fui líder dos dois governadores 

que fizeram isso e nunca me conformei com isso, tanto que votei para que essa situação 

fosse solucionada, lamento profundamente. 

E lamento mais ainda que isso em relação aos professores universitários e a outras 

carreiras do funcionalismo, mas não aconteçam com outras carreiras do funcionalismo 

onde o teto é ilimitado: é 70 mil, 80 mil, 120 mil, 150 mil, sei lá quanto, quanto às vezes 

as pessoas param de calcular e se aumentar os próprios salários. Isso é uma verdadeira 

injustiça, é um problema muito grave no nosso País, ou melhor, no nosso Estado mais do 

que em todo o País.  

Então, e lamento o seguinte, me desculpe insistir, mas 90% do que nós estamos 

fazendo aqui não é tarefa nossa, não é tarefa da CPI, 90% do que nós estamos fazendo 

aqui é tarefa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não é correto, aliás, a melhor 

decisão desta CPI, a meu ver, será estipular um prazo para o Tribunal de Contas julgar as 

contas das Universidades, assim como existe um prazo para julgar as do governador, 

existe um prazo para julgar da Assembleia, existe um prazo para julgar das prefeituras do 

Estado.  

Não é concebível que fique uma situação como essa, indefinidamente serem 

procrastinados os julgamentos das contas das universidades, o que provoca essa situação 

toda. Tudo isso devia estar extremamente esclarecido e enviado à Assembleia, que tem 

comissões competentes para analisar e assim por diante. 

Mas nós estamos aqui, quero parabenizar a minha colega Bebel, que nós dois 

estamos quase assegurando o quórum, que existia até agora há pouco, mas com a saída 

do presidente deixou de existir, mas estamos aqui. Opa, não, você não dá licença. Você 

não entendeu Valéria, o quórum. Você e a nossa presidente e a Bebel e eu, estamos quase 
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assegurando, porque não há quórum, com quatro deputados a Comissão não poderia 

funcionar. Mas agradeço a sua compreensão, Dr. Tadeu, parabenizo pelo seu trabalho, 

com todas as dificuldades que a gente conhece e pelos resultados extremamente positivos 

que a nossa querida Unicamp propiciou à Saúde, principalmente, da população da região, 

mas como uma Universidade de ponta do nosso País. Desgraça mesmo estão as 

universidades federais, as nossas de São Paulo, graças a Deus, estão em situação difícil, 

mas jamais na situação a que chegaram as universidades federais do nosso País. Muito 

obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Agora vou passar a 

palavra – nenhum mais deputado? O.k. Então vou passar agora a palavra novamente a Dr. 

José Tadeu Jorge para suas considerações finais. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Então, primeiro, respondendo sobre a questão 

do teto. O problema são as coisas que não são ditas. Ali é que reside, talvez, o problema 

mais grave e que talvez traga mais, digamos, indignação por parte dos professores das 

universidades é ouvir que nós recebemos, abre aspas, supersalários. 

Evidentemente a trajetória de um docente ela é, eu diria, praticamente única, para 

tentar responder a sua pergunta: quanto tempo demora para uma pessoa atingir o teto? 

Depende da vida dele na Universidade no sentido do que que ele fez, dos cargos que 

ocupou, das oportunidades que teve, e assim vai. Vou exemplificar comigo, porque assim 

eu não preciso usar outras pessoas, não preciso usar a média, não preciso fazer nenhum 

exercício filosófico sobre o assunto. 

Eu tenho 44 anos de Unicamp como docente. Na verdade eu tenho 49, porque eu 

cursei a Unicamp, eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp de 1971 a 1975, e 

imediatamente fui contratado na Universidade como professor instrutor. O que é que era? 

Isso não existe mais. O que que era professor instrutor? Era o recém-graduado que virava 

professor, foi assim que eu comecei na Universidade e segui uma carreira docente, que 

inclui o mestrado, o prazo de fazer mestrado – naquela época não existia, mas hoje dois 

anos mais ou menos. Eu fiz o mestrado em dois anos e passei a ser professor assistente, 

depois de concluir o mestrado. 

Do mestrado eu fui ao doutorado, demorei quatro anos para fazer o doutorado, e 

aí passei a ser professor assistente doutor. O degrau seguinte na carreira da Universidade 

era livre-docência, que era um concurso público. Prestei o concurso de livre-docência, aí 
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um pouco mais de tempo, talvez uns dez anos depois, ou até mais, uns 15 anos depois, e 

me transformei em professor livre-docente, mais um grau da carreira. 

Na sequência havia um concurso de professor associado, que era o quinto nível da 

carreira, novamente um concurso interno, mas público, que eu prestei também para ser 

professor associado. E finalmente o último nível da carreira que é o de professor titular, 

que eu prestei em 1996, portanto 21 anos mais ou menos depois de eu ingressar na 

Universidade. Desde então sou professor titular. Qual é o salário de um professor titular 

da Unicamp ou da USP? Da Unesp a situação é um pouco diferente, mas da USP é igual 

– 16.454,57 reais. Esse é o salário de professor titular, 16 mil. Se nós abrirmos o “Jornal 

de Concursos” e fomos lá por curiosidade ver os concursos que existem e os salários que 

ele têm, nós vamos encontrar salários muito próximos disso para pessoas de nível 

superior. 

Então esse, sinto muito, não é um supersalário. “Ah, mas é só isso que você 

ganha?”. Não, não é só isso. E aí vêm as coisas que não são ditas. Eu tenho oito adicionais 

por tempo de serviço, no final do ano que vem, mais um. Oito quinquênios me dão o 

direito – acho que eu nem posso, eu não diria, mas acho que eu nem posso dizer que não 

quero –, porque por força da Constituição Estadual eu recebo quinquênios, então recebo 

oito quinquênios. Depois de 20 anos de trabalho no serviço público, recebe a sexta parte. 

Então, há muito tempo já, já deveria ter duas sextas partes. Há muito tempo já eu recebo 

a sexta parte, que é um sexto do meu salário. 

Tive a oportunidade na Unicamp, nesse tempo todo, de exercer cargos de 

administração na Universidade, desde o departamento até a reitoria, em 30 desses 44 anos 

que eu tenho de Unicamp. Em 30 anos eu fui duas vezes diretor, chefe de gabinete, chefe 

de departamento, pró-reitor, vice-reitor e reitor duas vezes. Se somar tudo isso dá 

aproximadamente 30 anos de cargos que são gratificados pela própria estrutura que existe 

no Estado de remuneração.  

Muito bem, eu podia ter me aposentando já há um bom tempo e não o fiz, tenho 

abono permanência: fim. Esse é o meu holerite, estou falando aqui olhando para ele. 

Agora, quando soma tudo isso, o meu total de ganhos, tirando abono permanência, 39 mil 

e pouco. O meu salário é 16, as vantagens que eu tenho levam esse salário a 39 mil e 

pouco. Obviamente, cortado pela aplicação do teto como determinou o TCE etc., o que 

eu recebo de fato é 23.363 reais. 

No sistema federal esse teto, como eu disse no começo, é 39 mil e quebrados. 

Vejam, quando essa coisa começou, eu publiquei um artigo na “Folha de S.Paulo”, e o 
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título desse artigo era “O começo do fim”. E eu me referia a como essa questão do teto 

salarial em São Paulo, muito diferente dos outros estados, colocava em risco a qualidade 

das nossas universidades. O apelo Unicamp, o apelo USP, o apelo Unesp é muito forte, 

então, para muitos pesquisadores, muitos docentes, é muito bom o apelo dessas três 

universidades, que são referências em toda a América Latina, não é só no Brasil, em toda 

a América Latina. Só que isso tem limite. Por mais que a pessoa se sinta atraída pelo 

nome, pelo conceito, pela importância dessas três universidades na história de São Paulo 

e do Brasil, elas não vão trabalhar nessas três universidades se elas podem ganhar muito 

mais em outro lugar, fazendo a mesma coisa.  

Se não me engano eu escrevi esse artigo em 2013. Hoje aquilo que eu previa no 

artigo é a mais absoluta realidade. Professores estão deixando, não vou nem usar o plural, 

estão deixando a Unicamp – não sei falar da USP –, deixando a Unicamp, o Sr. Gontijo 

me informa aqui que este ano foram 60. Isso não acontecia, alguém ser professor da 

Unicamp e voluntariamente chegar lá e falar assim: “Olha, eu peço demissão”. O número 

disso era baixíssimo e ficava por conta do que? De problemas pessoais e familiares: 

“Minha mulher vai trabalhar em Goiás, e eu tenho que ir junto, porque é o melhor para a 

família”, etc. “Então, infelizmente, tenho que deixar a Universidade”: 60 este ano, e nós 

não terminamos o ano ainda. Certamente, a série histórica disso é exponencial, e esse 

exponencial não começa lá em 1970, esse exponencial começa nos últimos, digamos, dez 

anos. 

Então, há um risco enorme de que essas três universidades, que ainda são 

referência, que ainda são as melhores; Unicamp e USP se encontram entre as três 

melhores da América Latina, há um risco enorme de elas perderem qualidade, se nós não 

corrigirmos o mais rápido possível essa questão da diferença. Por quê? Imagine uma 

cidade como São Carlos, nós vamos para São Carlos pela Washington Luiz, à esquerda 

está a USP, à direita da Washington Luiz está a UFSCar, aqui à direita a pessoa pode 

ganhar 39 mil, aqui a pessoa pode ganhar 23.048,59 para fazer a mesma coisa. Por mais 

problemas que as federais tenham, eu concordo com o deputado Barros Munhoz, a pessoa 

certamente levará em consideração essa discrepância, porque nós não estamos falando de 

dois, três mil reais, nós estamos falando de uma diferença muito grande. 

Então isso precisa ser corrigido e o que eu comecei a dizer aqui, que parece que 

desagradou algumas pessoas. Esta Casa corrigiu, a Alesp aprovou a emenda 

constitucional 46, PEC 5. A PEC 5 que se transformou em emenda constitucional 46 

escalonadamente, não é para causar nenhum impacto nas contas de ninguém, 
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escalonadamente em quatro anos adotar o teto que existe em 21 estados mais o Distrito 

Federal no Brasil, que é os 90,25 que é o do desembargador do TJ, previsto na 

Constituição Federal, que hoje seria de 35.462.  

Outro detalhe, falando agora do subsídio do governador e corroborando 

totalmente o que disse o deputado Barros Munhoz. Se nós pegarmos o subsídio do 

governador em 2003, que foi quando o teto entrou na Constituição Federal, se nós 

pegarmos o subsídio do governador em 2003 e atualizarmos esse subsídio de 2003 para 

hoje, nós vamos chegar em algo em torno de 30 mil reais. Os cinco anos seguidos, seis 

anos seguidos mais dois outros da série histórica, em que não houve reajuste do 

governador, causaram essa discrepância. Realmente, o problema não é o efeito vinculante 

ser no subsídio do governador, o problema é que o subsídio do governador não teve a 

correção normal, a correção da inflação aí que levaria hoje esse subsídio a cerca de 30 

mil reais. 

Então isso precisa muito ser corrigido, e eu espero, ainda confio, que o Supremo 

vá julgar essa questão e possa recolocar no estado de São Paulo a emenda constitucional 

46, que a Assembleia aprovou. A Assembleia entendeu perfeitamente qual era o problema 

e transformou a PEC em emenda constitucional. Então, digamos que, hoje, nem é preciso 

ser professor titular, um professor doutor, que é o nível inicial da carreira, hoje não tem 

mais instrutor nem assistente, a carreira começa no professor doutor, tem três níveis hoje 

verticais, horizontais tem mais. Um professor doutor hoje com sexta parte, portanto, 

quatro quinquênios, sexta parte e que teve a oportunidade, por exemplo, de ser diretor da 

sua faculdade ou do seu instituto, passou do teto. 

Ele pode ter 10, 12 anos de Unicamp e já passou do teto, ou seja, por que ele vai 

fazer os outros concursos, por que ele vai chegar a professor titular, qual o estímulo ele 

tem para que a carreira docente efetivamente se verifique. A produtividade das 

universidades está baseada nesse estímulo, está baseada na carreira do docente. É isso que 

produz ciência, é isso que produz pesquisa, é isso que produz patente. O estímulo, e no 

caso a exigência da Universidade é que ele tem que fazer todas essas coisas. E fazer todas 

essas coisas faz com que a Universidade produza.  

Se esse estímulo for cortado, vamos talvez até tê-lo lá, não vai sair, pedir 

demissão, vamos tê-lo lá, mas vamos tê-lo pouco produtivo. E nós não queremos isso, 

tenho certeza que as três Universidades de São Paulo não querem isso porque são as 

Universidades mais produtivas deste País e com padrões de comparação com qualquer 

universidade, aí já nem faço restrição à América Latina, qualquer universidade, do mundo 
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todo, os nossos padrões são comparáveis – aliás, os padrões da Capes, dos cursos de pós-

graduação, são os cursos níveis 6 e 7 da Capes, a própria Capes diz, são aqueles que têm 

padrão de excelência internacional –, comparados com os outros países do mundo. Esse 

é um indicador importante para a nossa Universidade. Então essa questão do teto tem 

impactos muito ruins, mas acho que temos que ser otimistas e confiar que essas coisas 

vão se resolver. 

Queria fazer mais uma última observação em relação à observação do deputado 

Barros Munhoz, em relação ao TCE. A Unicamp, todos os reitores sempre se 

sintonizaram com o TCE, e muita coisa que o TCE determina a Universidade não 

concorda, a Universidade tem as suas razões, os seus argumentos, e debate com o TCE, 

argumenta com o TCE até o fim. É o caso do teto, quando o TCE determinou, está 

determinado. Não podem ocorrer coisas como as que estão ocorrendo agora. O TCE 

determina uma coisa e nós temos um acórdão judicial do TJ dizendo o contrário. Isso cria 

uma situação – a Universidade quer atender o TCE. O papel do TCE é perfeitamente 

compreendido. E essas situações são muito ruins para ambos, eu imagino. 

Outra questão que acho que o deputado Barros tocou no ponto exato do problema: 

a demora em julgar as contas. Só como exemplo, a questão do teto é apontada sete anos 

depois nas contas de 2006 da Unicamp. Esse resultado aqui, determinado pelo TCE é ao 

julgar as contas de 2006. E aí o que acontece, o TCE toma uma decisão em 2013, olhando 

as contas de 2006, determina isso e reprova as contas. Como nós iríamos agir em 2006 

imaginando o que seria determinado em 2014. E a famosa decisão da ministra Rosa 

Weber é de 2015. Não dá para julgar as contas de 2006, 2007, 2008, 2009 por um fato de 

2015. Ciência não é bola de cristal. 

Então, essa questão nós precisamos caminhar no sentido de encontrar uma 

maneira mais eficiente. Eu imagino que o TCE também tenha interesse em ter uma 

atuação mais exata, no momento adequado; mas, enfim, eu agradeço a oportunidade de 

ter participado aqui para prestar os esclarecimentos que me foram perguntados aqui. Eu 

cheguei até a discutir com algumas pessoas – uma coisa que foi colocada aqui – se eu 

deveria fazer uma apresentação aqui ou não. E a nossa conclusão foi: eu vou apresentar a 

gestão de 2013 a 2017, nós estamos 2019, então a minha opção foi trazer o relatório, está 

à disposição, e me colocar à disposição para responder as perguntas Eu nem imaginava 

quais seriam as perguntas, ninguém me deu um roteiro aqui de que as perguntas eram 

essas ou aquelas. 

Então, eu tentei aqui. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Aliás, até para ser mais eficiente, as CPIs 

deviam fazer isso com as pessoas que vão interrogar. É uma sugestão que fica, acho 

importante adotar. Desculpa. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Acho que poderia ter sido mais. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Objetivo. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Adequada aos interesses da própria CPI, chegar 

aqui sem ter noção daquilo que seria questionado, daquilo que seria perguntado,  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - De repente até mais 

produtivo. 

 

O SR. JOSÉ TADEU JORGE - Mas eu continuo à disposição, se houver coisas 

que precisam ser esclarecidas posso fazê-lo sem problema nenhum.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só queria comemorar junto com as duas 

colegas o fato de termos ficado até agora para ouvir essa explanação brilhante do 

professor Tadeu. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu gostei, sinceramente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Foi muito oportuno, professor, nós 

precisamos enfocar os verdadeiros, verdadeiramente os problemas, deixar de procurar 

pelo em ovo e procurar solucionar os problemas que são graves. O que está se fazendo 

com as universidades paulistas é o verdadeiro crime. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, deputada. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, deputada Carla 

Morando, fazer um convitinho, não vou ficar fazendo muita falação até porque... É o 

seguinte, está tendo a Feira de Ciências dos Institutos de Pesquisa Estado de São Paulo 

aqui no hall Monumental até as 17 horas, então estendido aí o convite para todos. Está 

bom, deputada, muito obrigada e agradeço a presença do reitor.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Antes de terminar eu 

vou fazer só a leitura desse e-mail que acabou de chegar porque tem a convocação do 

professor João Grandino Rodas, que seria marcada para o dia 9, e ele acabou de enviar 

uma justificativa, dizendo que não poderá estar aqui porque ele está num outro 

compromisso fora do País, e assim que ele retornar ele irá marcar uma visita. 

Então, não tendo mais oradores inscritos está encerrada esta Comissão. Muito 

obrigada, Dr. José Tadeu Jorge – agora eu falei certo –, e também fiquei muito feliz e 

muito satisfeita com toda a explanação. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


