
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 

 

02.10.2019 

 

 

 

 

 

 



Verba Editorial Ltda. 

2 

 

CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

02.10.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom 

dia a todos, havendo número regimental, eu declaro aberta a 14ª reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – Gestão das Universidades Públicas; criada pelo ato 32/2019, 

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: deputado Barros Munhoz, deputada Valeria Bolsonaro, 

deputado Arthur do Val, deputado Paulo Fiorilo e a deputada Professora Bebel, que é a 

titular; tem a justificativa da ausência da nobre deputada Carla Morando, que está em 

exercício, trabalhando em exercício do seu mandato. Então, nós vamos primeiramente 

para os itens – item de número 1.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - pela 

ordem, deputada Professora Bebel.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Para pedir vista dos itens 1 e 2 

da pauta.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Item 

1 e 2 da pauta. Deixa-me ver onde está o item 3 aqui, é tudo isso aqui o 2, tá? Espera aí, 

acho que eu pulei. Item 3, item 1 e 2, é isso, deputada?  

Item de número 3, deputado Daniel José, requerimento número 75 de 2019, requer 

nos termos do artigo 34-B2 do Regimento Interno que seja oficiado o presidente do 

conselho curador das fundações de desenvolvimento da Unicamp.  

 

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

conjunta do 2, por favor.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vista 

conjunta do 2. Bem como o reitor da Unicamp, para que informem a relação de docentes 

da referida universidade, entre 2011 e 2018, que atuaram em projetos conduzidos por essa 

Fundação, e simultaneamente como docentes da universidade; a carga horária de trabalho 

de cada docente da Universidade, bem como a sua carga horária na atuação nos projetos 

e atividades da Fundação; e 3, das respectivas remunerações discriminadas mês a mês por 

fonte pagadora, universidade e fundação. Em discussão, não havendo oradores inscritos, 

está encerrada a discussão. Em votação, os deputados.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É o item 3?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É o 

item 3.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E foi solicitado vista, ou não foi?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O.k.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

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

que forem favoráveis permaneçam como se encontram; aprovado.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputada Bebel.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quero registrar meu voto contra.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Registrado o voto contra de Vossa Excelência.  

 

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 - Considerar o meu voto contra também.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Registrado voto contra do deputado Barros Munhoz. Item 4, deputado Daniel José, 

requerimento 76 de 2019; requer nos termos do artigo 34-B2 do Regimento Interno. 

Requeiro que sejam oficiados os presidentes das Fundações de apoio à USP relacionados 

abaixo, ou o presidente do respectivo conselho curador, bem como o reitor da USP para 

que informem a relação de docentes da referida universidade, entre 2011 e 2018.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputada.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quero pedir vista desse também.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

concedido o pedido de vista, é regimental, à Vossa Excelência.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Item 

de número 5, deputado Paulo Fiorilo.  
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Só pedir vista 

conjunta do item 4.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vista 

conjunta do item 4 concedida. Item de número 5, deputado Paulo Fiorilo, requerimento 

77 de 2019, requer nos termos regimentais com a finalidade de subsidiar os trabalhos 

desenvolvidos pelos membros desta CPI, que seja solicitado ao senhor presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que informe se houve realização de 

auditorias na Unicamp, USP e Unesp.  

Em caso afirmativo, envie os relatórios produzidos; três, qual a previsão para o 

julgamento das contas anuais das universidades paulistas, e das fundações de apoio a elas 

vinculadas? Quais aspectos estão sendo apontados pelo Tribunal, e que devem ser 

corrigidos pelas universidades? 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 6, deputado Paulo Fiorilo, requerimento 78 de 2019; requer nos 

termos regimentais que seja solicitado às universidades USP, Unicamp e Unesp, que 

informem aos membros desta CPI qual a forma de acesso disponibilizada para obtenção 

de informações relativas aos denominados recursos próprios como, por exemplo, 

aluguéis, rendimentos financeiros, fundos especiais, heranças vacantes; onde são 

lançados? Existe um sistema próprio? Quem gerencia esses recursos? Em relação ao 

patrimônio imobiliário, favor informar a relação dos imóveis, com a descrição dos 

membros, área, valor venal, endereço e se está vazio ou ocupado, informando o valor do 

aluguel em nome do locatário.  

B, relação dos imóveis alienados nos últimos oito anos, informando descrição, 

endereço, valor da venda, nome do comprador e data da aprovação da venda pelo 

Conselho Universitário. E três, como é realizado o lançamento contábil? A universidade 

possui livro razão ou diário de contabilidade? Como é disponibilizada a transparência das 

informações nelas constantes? São publicadas no “Diário Oficial”? Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão; em votação, os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Parabéns deputado Paulo Fiorilo, porque que eu achei muito importante essas 

informações aqui. Item 7, requerimento do Wellington Moura, eu passo ao deputado 

Barros Munhoz, por gentileza.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, presidente. Item 7, de autoria do 

nobre deputado Wellington Moura, requerimento CPI-GUP número 79/2019; requer nos 

termos do item 3, do parágrafo I do artigo 13 da Constituição do Estado, solicitar ao 

senhor Vaham Agopyan, reitor da Universidade de São Paulo, cópia dos holerites de todos 

os funcionários que recebiam acima do teto constitucional, referente aos meses de agosto 

e setembro de 2019, a fim de se comprovar se a medida tomada pelo reitor, em cumprir o 

teto constitucional, está sendo cumprido, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que 

investiga a gestão das universidades públicas do Estado. Em discussão, não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os Srs. Deputados que foram 

favoráveis permaneçam como se encontram; aprovado. Devolvo a palavra à V. Exa., Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, deputado Barros Munhoz. Item, aliás, o item, memorando dez, 2019.  

 

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

gostaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desculpa. Pela ordem, Sra. Deputada.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu gostaria que fosse 

considerado, dado ciência desses itens todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sim, 

havendo consenso, estão dadas ciências aos membros desta CPI. Quero convidar, então, 

neste momento; esta reunião também foi convocada para proceder à oitiva do professor 

Dr. João Grandino Rodas, para prestar esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito, sobre atos da sua gestão na referida Universidade, entre os anos de 2009 e 2013. 

E convida, então, o professor João Grandino Rodas, por gentileza, para fazer parte da 

Mesa; e obrigado, sem dúvida, por V. Exa. ter vindo aqui nesta CPI, e trazer os 

esclarecimentos.  
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Eu passo para o senhor, eu que vou ler, mais passo o termo de qualificação, e 

também o termo de compromisso do depoente, por gentileza. Sr. Grandino Rodas, V. 

Senhoria foi convocada a esta CPI como testemunha, com fundamento no artigo 203 e 

218, ambos do Código do Processo Penal; combinado com o parágrafo 2º, no artigo 13 

da Constituição do Estado, e artigo 3º da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem 

como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie. 

Assim, cumprimos adverti-lo de 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 1.579 de 18 de março de 1952. 

Gostaria, por favor, que V. Exa. lesse só o compromisso, e damos continuidade.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sob 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 - 

Então eu dou um tempo para V. Exa., que queira fazer alguma apresentação. Vai usar 

vídeo?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu vou fazer uma exposição prévia; em 

primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Alesp, na pessoa de seu presidente, por ser a 

primeira vez em que posso falar sobre a USP frente a um dos poderes do Estado, desde 

que deixei a reitoria da USP em 24 de janeiro de 2014. Em nenhum momento de sua 

gestão, o professor Zago chamou-me para saber que explicações eu lhe poderia dar a 

respeito daquilo que ele verificava. No que tange às autoridades do Executivo do Estado 

de São Paulo, foram infrutíferas todas as minhas tentativas de obter uma audiência, e 

essas tentativas estão todas registradas.  

Eu fiz essa tentativa de 2014 a 2018, com o intuito de falar sobre a USP, e nunca 

se concretizou, apesar da minha insistência, talvez oito a dez vezes no mínimo. Não para 

João Grandino Rodas, que não quer dizer nada, mas para um reitor da USP que estava 

saindo. Eu acho muito importante essa questão, portanto, eu agradeço a possibilidade de 

aqui estar, e conversar com as senhoras e os senhores sobre essa questão. Embora tenha 

feito já por escrito, eu gostaria de me escusar também verbalmente aqui, de forma 

presencial, por não ter comparecido na data anterior.  
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Pois, naquele mesmo momento, estava chefiando a delegação diplomática 

brasileira, junto a convenção, as conferências da área de direito internacional privado. 

Então, era uma razão realmente relevante, eu estava na Haia e, portanto, por isso que não 

pude acorrer na primeira data. É importante verificar justamente que eu tenho uma ligação 

com a USP bastante antiga: durante cinco anos fui aluno da Faculdade de Direito, e da 

Faculdade de Educação, respectivamente no Largo São Francisco e no Campus da 

Universidade Butantã; depois, durante 45 anos, fui professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, dos quais dez também professor da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo.  

Portanto, tenho seguido a USP nos últimos 50 anos de perto, pois trabalhando 

diuturnamente; e dentro desse período, está justamente todo o lapso em que as 

universidades, e a Universidade de São Paulo, passaram a obter a sua autonomia. E 

gostaria, depois, no decorrer, de fazer algumas observações a respeito disso, porque venho 

acompanhando a USP desde 1965 até hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a 

limitação do lapso temporal desta CPI; obviamente, um dos aspectos importantes a serem 

verificados, importantes para todos nós, não simplesmente para a Alesp, é que uso as 

universidades públicas de São Paulo fizeram de sua autonomia.  

Portanto, a autonomia tem 30 anos, e nós sabemos que a universidade ela é, 

basicamente, subsidiada por verbas oriundas do ICMS, que são, obviamente, verbas que 

flutuam através dos tempos, a economia não é estática. Então entendo que a limitação do 

lapso temporal desta CPI a oito anos impede que seja verificada a evolução total dos 

aspectos econômicos da Universidade, desde o início da autonomia. E isso eu falo 

justamente porque, como economista, posso perceber, e para estudar a real evolução, faz-

se necessário levantar os dados desde o início da autonomia, até o presente; sob pena de 

não se chegar a conclusões verdadeiras.  

O que eu percebo aqui é, se coloca a partir de oito anos, 2011, o próprio professor 

Zago, que eu tive a intenção, e verifiquei o que ele disse aqui na Comissão, tudo acaba 

em 2013. Antes de 2013, é como se fosse um buraco vazio, e a Universidade, obviamente, 

ela viveu dentro da autonomia um período grande. Então, realmente eu acho que é 

importante voltar a falar sobre isso, na questão de se verificar esses dados econômicos 

anteriores; isso não é com intuito puniendi, ou com o intuito de punir ninguém. Porque 

todos os senhores e senhoras sabem que a parte mais importante está prescrita, por que 

passa de cinco anos, que é a prescrição geral, não é a universal, mas é geral.  
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Então, não é que eu estou fazendo essa proposta para trazer os reitores e reitora 

anteriores à lista, não é isso. Mas não terá uma saída, uma demonstração clara, de como 

se comportou a Universidade nesse ano, se pegar 2013 para cá; que é, justamente, onde a 

administração que sucedeu a minha ela se fixa como um ponto, realmente, inelutável. Por 

outro lado, a autonomia universitária fez, e isso todos nós sabemos, fez com que as 

universidades estaduais paulistas atingissem o grau de excelência que possuem hoje.  

Basta fazer uma comparação com as demais universidades públicas brasileiras, 

que não têm essa autonomia, e nós vamos ver a diferença que fez, apesar dos problemas, 

que existem, que são normais; e que, como nós vamos ver aqui, foram resolvidos pelas 

próprias universidades. É importante que, em vários momentos do passado, aí que é a 

importância de se verificar. Antes de 2013, em vários momentos do passado, a 

Universidade, que vive de arrecadação de ICMS, em certos meses ou em grupos de meses, 

não foi suficiente para pagar a folha.  

Ou o 13º, e isso foi histórico, e vai ser descoberto se pedirem as contas desse 

período, que existem, ou pelo menos devem existir, e foi necessário pedir empréstimo 

bancário a USP, pedir empréstimo bancário para pagar folha. Então veja, isso porque 

naquela época não havia aquele colchão, aquela reserva que nós vamos falar logo mais, 

que foi absolutamente colocada de lado nesse afã de cruzada que se fez a partir de 2014. 

Então, nota-se que a USP, no passado, pediu dinheiro emprestado, e pagou; e mesmo no 

momento 2014/2018, o que a gente percebe é que, 2014/2017 nos faz lembrar a Primeira 

Guerra Mundial, não foi muito diferente.  

O fato é que nós percebemos que a própria USP resolveu os seus problemas; a 

diferença foi que se fez, obviamente, um estardalhaço que nós vamos falar logo mais, 

com interesse, realmente, que eu não eu não sei explicar claramente. Então, a autonomia 

universitária sempre foi resolvida pela USP até hoje, nunca precisou o Governo do Estado 

socorrer, isso prova que ela pode dar certo. É importante lembrar que, na gestão reitoral 

2006/2009, anterior à minha, foi aprovado pelo Conselho Universitário a progressão 

horizontal dos docentes.  

Essa progressão horizontal, ela dava, depois de concursos internos, dava um 

pequeno aumento salarial para Dr. 1, Dr. 2, Dr. 3, Adjunto 1, Adjunto 2; não dava para 

Titular. Que era justamente fazer com que a cada cinco anos, mesmo sem a possibilidade 

de ser titular ou de ser adjunto, fazer a livre-docência, houvesse uma melhora do docente, 

e o docente não ficasse, assim, desanimado, e falar: “Não, agora parou aí”.  
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É bom lembrar que nesse momento, e até hoje, os salários da Universidade de São 

Paulo, dos professores, é menor que o das federais. Então não é que se trata de salário 

estratosférico, então isso foi aprovado, essa gestão horizontal, na gestão anterior à minha, 

foi no final. No início da minha gestação, foi aprovado, pelo Conselho Universitário por 

unanimidade; a única coisa que eu conheço que foi aprovado por unanimidade na 

Universidade de São Paulo, a única. Só dois membros do Sindicato que votaram, que se 

abstiveram, e ainda levantaram a mão e disseram: “Olha, nós precisamos nos abster, 

porque a gente não pode votar a favor”.  

Até eu disse assim, brincando obviamente, eu estava presidindo a sessão e falei: 

“Tudo bem, se eles mesmos não querem, então não vamos votar”, aí esses dois: “Não, 

vamos, vota”. Todo mundo votou, ou seja, é um plano de carreira de funcionários que era 

uma necessidade; os senhores todos lembram, e as senhoras têm um memória melhor do 

que a nossa, lembram muito bem que o único meio de se obter um aumento de salário, 

por parte dos funcionários não docentes, era fazer aquela greve, que durava três meses, e 

que acabava no dia de São Pedro, porque as férias seriam logo em seguida.  

Aí os reitores anteriores a mim, o que eles faziam? Davam uma referência para 

todo mundo, duas referências para todo mundo aqui, e acabava, porque não tinha um 

plano de carreira. Então, plano de carreira foi aprovado, e foi algo extremamente 

importante, porque eu sempre pensei o seguinte: nós não podemos fazer uma divisão 

dizendo: “Aqui é uma universidade, professor vale, funcionário não vale nada”, isso é 

uma falácia. Principalmente nos dias que correm, se bem que todos os funcionários, 

mesmo que seja o mais humilde, têm sua importância, hoje nós temos funcionários com 

grau de doutor que são importantíssimos, senão os laboratórios não funcionam.  

E laboratório quem tem não é professor de direito, é professor de medicina, que 

deveria entender esse aspecto. E, portanto, não é possível se manter esse pessoal; esse 

pessoal, por exemplo, de TI, que são procurados em todo lado, eles vão ficar na 

universidade, os melhores, se estiverem ganhando nada? Então, por isso a questão do 

plano de carreira, e foi uma aprovação absoluta; estão, tanto a progressão horizontal de 

docentes, quanto o plano de carreira de funcionários, eles foram implementados no início 

da minha gestão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

cortando, se você falou que foi absoluta? Todos votaram a favor?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Todos votaram a favor, com duas ou três 

abstenções dos sindicalistas. Foi a única coisa que eu vi, portanto, todos votaram, 

inclusive os reitores que aqui estiveram, e todos que aqui estiveram. Porque, realmente, 

foi algo que já vinha havia muito tempo, não é que foi na minha gestão que começou a se 

falar em plano de carreira, isso já vinha havia décadas sendo falado, mas chegou um bom 

termo naquele momento. É importante mostrar, e eu vou mostrar o slide logo mais, que 

até o início de 2013, todas as projeções econômicas eram altamente progressivas, se é que 

progressão pode ser progressiva, mostrando que iria continuar subindo.  

E, justamente em abril de 2013, portanto já com oito ou nove meses da minha 

gestão, é que começa a cair, muito embora as projeções que se podiam ver, ainda eram de 

subida. Então, nos primeiros anos da gestão da Universidade, a situação era cômoda, 

como eu acabei de dizer; e em razão da arrecadação de ICMS, e das reservas possuídas 

da Universidade. A Universidade possuía reservas, a USP, de mais de três bilhões; é bi, 

não é mi; e as outras também possuíam, as outras duas menores, mas ainda assim. Por 

quê? Olhando o que aconteceu nos últimos anos, mesmo se gastando, vamos dizer melhor, 

se investindo bastante, o que se notava era que o banco enriquecia.  

Porque você sabe melhor do que eu, não tenho nada contra banco. Mas nós 

sabemos que dinheiro no banco, quem ganha é o banco. Então a USP, a Unesp e a 

Unicamp, e a USP em maior grau, tinham uma fortuna, tanto assim, que mesmo antes era 

menor, que a coisa foi aumentando; e, durante a minha gestão também aumentou, não por 

força minha, força do ICMS que entrava mais. A reitora anterior, eu lembro dela, diretora 

da Faculdade de Direito na época, ela reuniu os diretores todos, e deu uma sacudida: 

“Escuta, vocês não gastam os orçamentos que vocês têm, vocês não gastam, vocês 

precisam gastar”.  

Claro que precisa gastar bem, de acordo, o problema é o seguinte: essa era a 

questão daquele momento; então, justamente por causa disso, com três bilhões de reais, e 

nós sabemos que Universidade não é banco; é imoral se deixar quantias desse tamanho 

no banco, tirados de ICMS, que é o imposto que os mais pobres pagam de uma forma 

incrível. Quer dizer, portanto, se está lá o dinheiro, não é para aquele dinheiro ficar lá 

eternamente, entesourado.  

Quer dizer, ninguém faz isso, os milionários eles não deixam o dinheiro em 

bancos, pelo menos não todos; o fato é que não sendo a Universidade um banco, o 

montante não é para ser entesourado, mas para ser gasto na consecução dos fins da própria 

Universidade: ensino, pesquisa, extensão e serviços à comunidade. Por essa razão, e esses 
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números estão todos lá, mais precisos, os senhores vão buscar; não, pode de maneira 

nenhuma, esta CPI acabar em 2013, como se não tivesse havido nada, como todas as 

demonstrações que foram feitas aqui, pelo reitor Zago, acabam.  

Por essa razão, ao iniciar a gestão em 2010, que a gestão se inicia em 2010, em 25 

de Janeiro, programou-se o quê? A implantação da progressão horizontal de docentes, o 

plano de carreira de funcionários, financiamento. Esse é interessante, financiamento de 

pesquisa com recursos próprios; foi a primeira vez que a Universidade de São Paulo 

separou um dinheiro dela para pesquisa; porque nós sabemos que pesquisa no Brasil, 

quem financia, são os órgãos de fomento: a Fapesp e o CNPq. Entretanto, a Fapesp e o 

CNPq, eles financiam o que eles querem, o que está dentro do interesse próprio; e na 

Universidade, o que se disse?  

Tem coisas que não estão no interesse do CNPq, e da Fapesp, mas são 

interessantes para a Universidade. Então, quem é que foi a pessoa encarregada por mim, 

para fazer, pela primeira vez na Universidade de São Paulo, pesquisa; quer dizer, 

selecionar grupos de pesquisa. E eu lembro que na época, foi por volta de uns 200 milhões 

que foi separado para essa pesquisa, durante o período todo do mandado, e então foi 

encarregado a alguém que vocês já conhecem bem, que é o professor Zago, pró-reitor de 

pesquisa.  

É uma pessoa contra a qual eu nunca tive nada contra, absolutamente, nunca tive 

a mínima rusga; pessoa que tanto não tenho, e tinha até confiança, por quê? Por duas 

vezes o indiquei, se indica a cada dois anos dos quatro, pró-reitor; e ele é que fez, e muito 

bem feito, justamente essas pesquisas, que foram assim muito reconhecidas pela 

Universidade, e que, de certa forma, serviram desde o primeiro dia, e isso não há nada de 

mal nisso, para que ele fizesse a sua campanha reitoral, que foi vitoriosa em seguida.  

Realmente, e além disso nós fizemos a implantação da progressão, plano de 

carreira, essa pesquisa, que foi a primeira vez, e a melhora da estrutura física e dos 

equipamentos, dentre outros. Nós sabemos: não há nenhuma Universidade de ponta que 

não tenha uma infraestrutura digna, nenhuma; e quando eu digo isso não falo só de 

prédios, eu falo também de equipamento, de toda natureza, e que são caríssimos.  

E, portanto, quando se resolveu fazer isso tudo, tinha-se mais de três bilhões, e 

tinha-se o ICMS subindo, como subiu até 2013; então é muito fácil falar depois, isso é 

um pedaço da verdade; mas vamos lembrar rapidamente o que impactou nos gastos da 

USP, mormente nos gastos de pessoal? Que é o problema. A fundação da USP Leste; em 
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quatro anos se seleciona um terreno, e foi difícil escolher o menos ruim, porque tinha 

pressa de que fosse em quatro anos.  

A gestão do reitor é quatro anos, a gestão do governador é quatro anos, tirem as 

consequências que quiserem; a incorporação da Escola de Engenharia de Lorena, que 

também foi feita, e passou a ser; era uma escola, assim, que começou com o pró-álcool, 

há 30 anos atrás, e que passou por tudo: particular, públicas, e de repente virou USP. E, 

na combinação que fizeram, isso foi antes que eu tivesse entrado na Reitoria, foi uma 

coisa engraçada, a combinação que se fez foi esta: a escola é da Universidade, os alunos 

são da Universidade, os professores, não.  

E o Governo se propôs a pagar um tanto para poder fazer essa inserção, porque 

eles não tinham um prédio, eles não tinham nada de razoável em Lorena. Então, o que 

aconteceu? Um problema terrível, que foi solucionado então; mas eu precisei passar à 

congregação, no Conselho Universitário novamente, dizendo assim: “Olha, o Governo 

não deu o dinheiro que prometeu, os funcionários estão aí. Vocês têm que aprovar, se 

quiserem obviamente, concursos etc. para esses professores”. Quer dizer, então eu estou 

só dando um exemplo rápido, para vocês notarem como essas; isso é positivo?  

É, foi bom a USP Leste? Foi; eu, principalmente, que nasci e fui criado, estudei 

na zona leste, não tenho absolutamente nada contrário, muito pelo oposto com referência 

à USP Leste, eu acho que foi uma positividade. Mas o modo como foi feito, e a maneira, 

vocês estão vendo. Outra coisa que, durante a minha gestão, houve o estabelecimento do 

campus de Santos, que foi justamente naquele momento em que as universidades 

acorriam a Santos, por causa do petróleo, que se imaginava, antes de tudo o que aconteceu 

com o petróleo no Brasil, que aquilo iria ser importante.  

Só que há uma grande diferença entre o campus de Santos, que foi uma exigência 

que eu fiz, e as pessoas que trabalhavam comigo; porque a gestão é uma, não é?  Gestão 

é uma só, gestão é um grupo; e o que se fez? Não se criou o escola nova. Por exemplo, 

em Lorena você tem uma escola nova, com diretor e todo o resto; a USP Leste é uma 

escola nova; o campus de Santos não, era uma junção de escolas da USP, Politécnica e 

várias outras, que davam cursos lá. Quer dizer, é uma coisa com muito menos gasto; mas, 

de qualquer forma, é um gasto.  

E é importante o seguinte: é importante ressaltar que os poderes públicos, eles 

incentivam; eu, quando eu estava fazendo as minhas anotações, eu falei: “Incentivam para 

dizer o mínimo”. E muitas vezes falam assim: “Mas os políticos, eles pedem. E por que 

o reitor aceita?”; eu gostaria de contar rapidamente duas coisas, e não tenho nada contra 
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políticos, muito pelo contrário. Nunca fui político, nunca fui, talvez um dos erros que eu 

tenha feito, nunca militei politicamente em nada; primeiro, porque na faculdade eu fazia 

várias coisas; e depois porque fui juiz durante 30 anos. E juiz, pelo menos antigamente, 

não podia ser político.  

E, portanto, mas é uma falha na minha biografia, não ter tido contato com esse 

aspecto; mas os políticos pedem, e estão feitos para isso. Por exemplo, duas coisas que 

eu não pude aceitar; um: aceitar a Faculdade de Medicina de Marília, que até hoje está 

por aí, porque nenhum dos outros reitores aceitaram; e aceitar algo, que era a criação da 

faculdade, a terceira Faculdade de Medicina da USP, em Bauru. Sempre gostei muito de 

Bauru, o pessoal lá é maravilhoso, o Centrinho que eles têm é algo; tanto que gostava 

deles, e gosto, que havia um prédio que tinha começado há 14 anos, um prédio enorme. 

 Alto, de muitos andares, e de uma frente muito grande; e ele não saía, ele era feito 

meio a meio, pela Faculdade de Direito, e pela Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, e não saía. Aí, eu fiz a proposta, e foi feita, por exemplo, a USP adianta; porque 

era assim, eu ia visitar, tinha dez funcionários, no dia seguinte tinha 200, e eu disse: 

“Escuta, como que pode um prédio desses funcionar com essas interrupções?”. Então, eu 

fiz uma proposta, a USP adianta o dinheiro todo que a Secretaria, e acaba o prédio.  

Acabou o prédio; se eu não tivesse acabado, o professor Zago não teria, saindo de 

uma falência, segundo ele, da Universidade de São Paulo, estabelecido naquele prédio 

prontinho a terceira Faculdade de Medicina. Não sou contra a Faculdade de Medicina de 

Bauru, eu também sofri pressões incríveis para, não vou dizer o nome da pessoa, mas 

quem quiser vai ler na biografia dessa pessoa o seguinte: “O dia mais feliz da minha”, um 

antigo político, que foi também presidente de partido “O dia mais feliz da minha vida, foi 

o dia em que estive na inauguração da Faculdade”.  

Então, vocês notem que é impossível, para vocês verem: o próprio Zago, que falou 

tanto da galência, ele não suportou, e fez a faculdade que eu resisti. Então, vocês notem 

que esse é um aspecto terrível, que precisa também ser visto; por que mal ou bem, a USP 

é de todos nós. Um outro aspecto, o aumento, os aposentados: a folha de aposentados da 

USP é paga dentro da folha normal da Universidade de São Paulo. Então, o que acontece? 

A cada ano, por amálgama, sobe a folha; então é óbvio, daqui a pouco, então qualquer 

variação de ICMS, a coisa já está lá em cima, está lá 85% que foi considerada normal, 

85% foi considerada normal, quando a rigor não é normal; mas para as universidades foi 

considerado 85, 90, como normal para o gasto com a folha.  
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Então colocando os aposentados, e com tanto aposentado, nesses últimos anos nós 

tivemos várias: “vai acabar a aposentadoria, todo mundo se aposenta, se aposenta”, e a 

folha tem que aguentar todo o crescimento da Universidade; e, além de tudo, tem que 

aguentar também os aposentados, e se não vai alguém falar meia verdade: nesse mês a 

USP gastou 105%. Gastou, sim, naquele mês, mas por quê? Pela questão do ICMS; e por 

que se fez isso? Porque se sabe que tem três bilhões lá, que não é para ficar dando lucro 

para banco.  

Poderia colocar a apresentação? É muito rápida, são só alguns; notem o seguinte: 

se vocês olharem, vocês vão perceber a evolução do PIB potencial, e do PIB observado. 

Dá uma olhada, e note que a linha pontilhada é o PIB potencial que em 2000, e isso só 

em 2002 ele continua a projeção para cima, e ele começa a cair, e ele começa a cair 

justamente em 2014. Então, ninguém poderia imaginar, e inclusive a projeção era de 

subida, que iria descer; então é justamente, onde é que, eu tenho que falar do professor 

Zago, não é por nada; eu tenho que falar, porque ele falou, e eu tenho que rebater.  

Então notem, como é que pode esta CPI começar ali no fim? Tem que ver tudo; 

por outro lado, se olharem o próximo, por favor; evolução do ICMS, dá uma olhada no 

final. O ICMS, a projeção do ICMS, ela é, na linha pontilhada, ela estaria subindo a partir 

de 2014; e ela cai um pouco em 2014, mesmo assim ela fica, basicamente, a evolução do 

ICMS não cai tanto assim, em 2014. O deblace foi depois, e foi algo que não era 

previsível. O próximo, por favor. A Universidade de São Paulo; olha, aqui é o “Estadão”, 

o jornal preferido de muitos: “Universidade de São Paulo e Fapesp têm sete bilhões em 

caixa. As três universidades públicas paulistas encerraram o ano fiscal de 2012 com seis 

bilhões em caixa”.  

Eles não sabiam bem os números, porque não era só isso, “Os números foram 

apresentados em janeiro ao governador”, e isso não era nada escolhido. O governador 

Geraldo Alckmin, enquanto reitor, era uma pessoa que convidava, ou convocava, os 

reitores todos, só os reitores, para conversar informalmente; quer dizer, ele ouvia muito, 

não é? Até ouviu muito sobre a questão do teto, mas isso ele não escutou; embora eu não 

esteja interessado no problema do teto, porque eu nunca fui dedicação exclusiva, e nunca 

o meu salário na USP ultrapassou o teto, obviamente.  

Então, o que diz aqui? “Foram apresentados ao governador Geraldo Alckmin”, 

olha aí, segundo, “ele reagiu com irritação, por julgar que as instituições deveriam investir 

mais em infraestrutura, e na ampliação de projetos”. Então notem, esse era o cenário em 

2013, que é quando começa essa questão; então realmente, passando rapidamente que eu 
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não quero tomar todo o tempo, obviamente, dos senhores; é importante notar o seguinte: 

então isso que eu acabo de dizer, somente em meados de 2013 a arrecadação de ICMS 

começa a diminuir, conforme demonstram os laudos de dois economistas renomados, os 

professores Gérson de Oliveira e Roberto Luis Troster, por mim juntado nos processos 

administrativos, com quais convivo depois da Reitoria, e nós vamos falar sobre isso.  

Por favor o próximo. É isso aí, a gente deixa ali, que nós continuamos. Então de 

mim, eu já fiz essa ressalva anterior, nada tenho contra o professor Zago, caso contrário 

não o teria indicado pró-reitor da gestão; não teria fornecido os 200 milhões; não teria 

dado todo o substrato para ele fazer, desde o primeiro dia, a sua campanha, o que acho 

absolutamente normal. O que eu acho, o que eu digo aqui é para restabelecer a verdade, 

não é? E como legítima defesa, contra um estado de coisas sem precedentes na história 

da USP, realmente, não é? Por isso eu acho que esta CPI é importante, porque senão tudo 

o que eu estou falando aqui não iria aparecer.  

Nós temos nesses processos, tudo o que eu estou dizendo e muito mais: laudos, 

etc.; só que eles estavam em segredo de Justiça, sempre pedi reiteradamente que não o 

fosse, mas nunca adiantou; e os requerimentos morrem aqui. Isso não é publicado nem 

quando termina no “Diário Oficial”, e isso é uma coisa interessante; quer dizer, não sei 

por que, processo administrativo, nem todos são publicados no “Diário Oficial”, nem em 

súmula o negócio; quer dizer, é tudo interna corporis.  

Então, portanto, por isso que eu devo dizer; então, no início do mandato reitoral, 

o professor Zago incorporou uma postura messiânica e sensacionalista de salvação da 

USP. Ele fala na primeira reunião do Conselho, está gravado, que ele iria refundar a USP, 

afirmando que a USP estava falida, e que o gasto com pessoal ultrapassava 100% da 

receita. O que ele fez em seguida? E para isso eu tenho testemunha pessoal: passou a 

visitar as autoridades do estado de São Paulo.  

O Tribunal de Contas, e todos os lugares, a Justiça, dizendo assim, tanto as 

individuais quando as colegiadas afirmando: “a USP está falida, e João Grandino Rodas 

é que o responsável. E eu”, ele já tinha dito isso no Conselho, “vou salvar”. Então aí, 

passaram a ser afirmadas inverdades, meias verdades, e instaurar processos 

administrativo sem o devido fundamento; e os senhores já ouviram aqui, dele próprio, 

que eu ouvi novamente de manhã, quando se perguntou a respeito da instauração desse 

processo, a respeito dos gastos com pessoal, em que ele instaurou processo somente 

contra mim e contra mais ninguém, contrariando aquilo que tinha sido dito na sindicância, 

que se recusa a apresentar uma pessoa.  



Verba Editorial Ltda. 

17 

 

Porque eles dizem o seguinte: “nós falamos sobre várias pessoas”, então pegue 

todas, mas não vamos singularizar uma; aí ele disse candidamente, se é que candidamente 

é possível, numa pessoa com o preparo que tem, e com a idade que tem. Disse aqui: “Eu 

não sabia quem era, então eu botei o nome do reitor João Grandino Rodas”, e aí ele vai 

apresentar os outros; então quer dizer, realmente esse é o mote, tanto é que esse processo 

foi anulado várias vezes, já teve anulações; já passou por quatro presidentes, e o próprio 

Zago sofreu uma  admoestação ética, do Conselho de Ética do Estado de São Paulo, pelo 

modo como ele indicava as pessoas dos presidentes.  

Então, vocês notem, e vou falar sobre isso não eu causa própria, mas em causa da 

Universidade, sobre a questão dos processos administrativos, daqui a pouco. Então 

realmente, outra coisa que é importante: então se nós estamos aqui falando sobre a questão 

da autonomia, que eu acho, com a vênia dos senhores, a razão principal, o foco principal 

aqui é justamente verificar: a universidade, ou as universidades, elas têm competência? 

Adianta elas terem autonomia, ou não, não é? Se isso está no seu ponto de erupção maior, 

se deve justamente a esse escândalo, que foi feito dessa forma, quando era algo 

absolutamente que já havia ocorrido no passado, e que já havia sido resolvido de outra 

forma.  

Então veja o seguinte: o professor Zago, ele tinha mandato, ele não podia ser 

demitido, eu o indicava, mas eu não o demitia; por dois anos, pois eu o reindiquei, e ele 

ficava. Então, ele participava das reuniões do Conselho Universitário, que sempre foram 

no limite legal; ele tinha a palavra em toda reunião do Conselho Universitário, ele e os 

outros pró-reitores. Nunca houve uma observação dele sobre toda aquela enxurrada de 

coisas que ele dizia, e que estava aos olhos de todos, ele não viu? Então, notem que ele 

estava presente, tanto estava presente, isso tem que comprovar, são as muitas diárias que 

ele recebia para estar aqui em São Paulo, porque ele tinha a residência dele registrada em 

Ribeirão Preto. Então é só olhar quantas diárias ele recebeu, e quantos dias ele estava aqui 

na USP, mas para não ver nada, pelo que ele disse.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

um minutinho.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que o senhor está mudando o foco da, porque o senhor está aqui para falar da sua 

gestão, só para eu explicar para o senhor, eu acho que o senhor tem que falar da sua 

gestão. Se ele diária, o que ele fez futuramente, porque ele assumiu depois de você, eu 

acho que nós estamos aqui para ouvir sobre seu período, sua gestão. E eu acho que a gente 

tira conclusões, então acho que, não sei qual que é o sou problema com o Zago, e nem 

me interessa, eu só quero que o senhor foque no período da sua gestão, porque senão vai 

ficar aqui um embate.  

Aí, sim, seria importante o outro estar aqui para poder se defender. Então, eu acho 

que nós não estamos por aqui para fazer um meio jogo entre vocês dois, estamos aqui 

para ouvir o que você tem a falar da sua gestão, por favor. Se você mudar o foco, eu vou 

ter que lhe advertir, e corrigir.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, eu concordo com o senhor no 

seguinte: eu estou respondendo o que ele falou aqui, não é? É claro, agora eu entendo, e 

vou levar em conta, o que eu tenho aqui agora são questões objetivas; mas eu tenho que 

responder, e já respondi, o que ele falou aqui. Está gravado e eu ouvi, eu coloquei aqui as 

respostas, mas elas já estão no final, e é importante; porque, por exemplo, a questão, só 

para terminar, tudo termina em 2013, e isso será uma falha desta Comissão se ficar assim. 

Então eu estou explicando a razão.  

Então veja o seguinte: então nós vimos aqui as razões do aumento do gasto com 

pessoal; quer dizer, nunca foi dito antes aqui que o alto percentual de gasto com folha de 

pagamento da USP era devido à diminuição da arrecadação de ICMS, nenhuma vez, que 

atingiu fortemente não só a USP, como as demais universidades estaduais paulistas. Nem 

foi falado, naquela época da falência, que possuía resevas bancárias de mais de três 

bilhões de reais; nem se disse que eventuais reservas foram, no passado, utilizadas por 

reitor da USP, quando do decréscimo da arrecadação do ICMS, que se seguiu inesperada, 

do débâcle do que se sofreu naquela época.  

Agora, eu falaria alguma coisa sobre a questão das construções suntuárias, e isso 

é absolutamente da gestão. Já disse aqui que infraestrutura, e emparelhamento, são 

indispensáveis para os fins da Universidade; com a conta bancária em mais de três 

bilhões, nada mais justo que, ao invés de favorecer o lucro dos bancos, fosse, ao menos 

parte desse capital, investido em infraestrutura; já o próprio governador tinha dito aquilo, 

beneficiado a Universidade e a sociedade.  
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Ressalte-se que os grandes investimentos que foram paralisados, havia, por 

exemplo, o centro de convenções, que estava praticamente pronto. Então, realmente, e 

isso eu digo para mostrar que não são suntuárias; e outra, eram obras que foram 

começados por outras gestões, e não pela minha, eu dei continuidade; o centro de gestões 

foi anteriormente; o centro de convenções; a praça dos museus; e ainda há museu na USP, 

não tem dinheiro ainda, e que não aconteça o mesmo que aconteceu com o Butantã, ali 

do lado, não é? De dar queima.  

Então, por outro lado, quando eu entendi toda essa questão? Quando veio à lume 

que alguns potentados da indústria paulista haviam dado à USP cinco milhões, para pagar 

os estudos realizados pela McKinsey, cujos resultados foram sonegados ao público, tendo 

sido publicizado, em parte, por ordem judicial. Quer dizer, realmente aí, e isso eu faço 

alguns requerimentos no final, e esse requerimento a Comissão o examine e faça o que 

desejar; o fato é que, realmente, não se trata de, com todo aquele dinheiro, e com projetos 

anteriores, alguns em curso e outros não, é mais do que lógico que se façam construções.  

Por outro lado, grande prejuízo é dado à Universidade pela descontinuidade 

flagrante de gestões; quer dizer, por exemplo, nós temos, aqui tem um processo que é o 

processo da Nuvem USP. Basicamente esse processo diz o que? Esse processo fala sobre 

compras que foram feitas para que se estabelecesse a Nuvem USP; ou seja, a nuvem 

começa na minha gestação, é paralisada, e o processo, quer dizer: por que sobrou material 

que não foi aplicado? Obviamente, pelo menos em grande parte, é porque paralisou o 

projeto.  

Então, eu estou falando em termos genéricos, porque é claro que cada reitor, ou 

reitora, pode fazer adequações; mas seria importante que esta Comissão Parlamentar 

pensasse, e desse algum aspecto sobre, não é assim: um chega, vira tudo, começa tudo de 

novo, outro chega, porque isso é o que mais dá prejuízo para a Universidade. Quer dizer, 

então não estou falando, Sr. Presidente, na minha honestidade, estou falando no geral. 

Agora, é realmente um dos grandes vertedouros de dinheiro. Por outro lado já falei sobre 

isso, docentes e funcionários têm importância, daí a importância que todos tenham um 

plano de carreira; e não adianta colocar um grupo contra o outro, porque isso é um 

desserviço para todos nós.  

Já chegando no final, o financiamento privado da Universidade eu gostaria de falar 

alguma coisa: é claro que nós sabemos, e os Srs. Deputados e Deputadas estão sabedores 

em maior grau que, por muito dinheiro que a Universidade tenha, e aí se deu os bilhões 

que são gastos aqui em São Paulo, mesmo se a gente comparar com o dinheiro que é gasto 



Verba Editorial Ltda. 

20 

 

pelo governo federal ele ainda é alto; o fato é que ele é alto justamente porque as 

necessidades da Universidade são sempre crescentes, sempre aumentam os alunos.  

E já, já, vou mostrar no final, só para a gente ver os aumentos que aconteceram 

durante aquele período; então o financiamento privado é algo que, realmente, é 

necessário; claro que o financiamento privado sob controle da Universidade, e não para 

controlar a Universidade. Eu tenho dois exemplos interessantes: um é aquela questão da 

Faculdade de Direito, em que se fizeram salas e banheiros novos, que aquele prédio de 

1930 não tem banheiros, muito menos para mulheres.  

E depois, realmente, foi um desastre; porque no final o próprio doador entra na 

Justiça para receber de volta o dinheiro que ele havia construído, por que a congregação 

voltou atrás, e coisa que o valha. Mas tem uma experiência positiva durante a minha 

gestão: a experiência com a construção da Biblioteca Mindlin, que é um dos prédios, hoje, 

mais úteis, atuais e plásticos da Universidade, e que uma pequena parte tinha sido feito 

antes, e eu fiz questão de não parar obras passadas, mas de continuar. O Mindlin é um. E 

justamente só se fez a Mindlin pela participação privada, senão, não teria. Então, o que a 

gente percebe é que; eu acho que já chegaria, eu só faria algumas conclusões se me 

permitissem, e ficou aberta, obviamente, a conversa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor tem mais cinco minutos, por favor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É mais do que suficiente. Ante o exposto, 

eu declaro um: sou a favor da manutenção da autonomia universitária no estado de São 

Paulo, pois no que tange à USP, ter ela, durante o período de sua vigência, ter contribuído 

para o aperfeiçoamento da Universidade São Paulo, e ter sabido resolver por si as 

questões, inclusive econômicas, que surgiram. Sou a favor do financiamento privado da 

Universidade, desde que sob o controle da própria Universidade; as proposições que eu 

faria: seja mantida a autonomia das universidades estaduais Paulistas.  

Dois: seja estendido o lapso temporal desta CPI para todo o período da autonomia 

da USP, conforme expliquei; seja requerido à Universidade explicações sobre os reais 

motivos do estudo realizado pela McKinsey & Company, bem como sua total 

publicização, que até hoje não é clara; e o último: seja instada a USP, para que atualize 

suas regras sobre sindicância e processos, de modo que haja uma corregedoria e uma 

comissão processante permanente, que propiciarão decisões mais justas, além de dar 
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maior garantia aos indiciados. Ou seja, com isso, o reitor não mais escolhe as pessoas que 

vão julgar a bel prazer e a posteriori, quando já conhece as pessoas e os fatos.  

E dar, assim, um tratamento mais homogêneo a todos; não é culpa, de quem quer 

que seja, não ter feito isso, eu mesmo não consegui fazer, porque é uma resistência da 

comunidade a falar sobre punições, e essa resistência vai contra os alunos, e contra os 

professores, e contra os funcionários. Por quê? Ficam aquelas regras antiquíssimas, da 

década de 1970, e que não têm as garantias necessárias. Então, pelo fato de não querer 

mudar, nós não somos modernos o suficiente para ter termos instâncias distintas e 

próprias para isso.  

E, se houver um tempo, um tempo mínimo, eu gostaria só de mostrar, de 2010 a 

2013, que é o período: a graduação foi de 209 cursos para 289, 20% de aumento; alunos 

matriculados aumentaram 2,1, e na pós 12,8; alunos de mestrado, 311 para 347; 

doutorado, 302 para 318; alunos matriculados na pós-graduação subiram, com um 

incremento de 12%. Pode passar para a próxima, por favor? Então isso mostra, os títulos 

de pós-graduação também, percentagem de programas subiu incrivelmente; o número do 

curso de cultura e extensão aumentou 21%, pode passar, por favor.  

E então se incentivou grandemente o programa internacional para a promoção e 

consolidação da internacionalização, e são dados do anuário estatístico da USP, não são 

meus. Foram feitas as obras da Biblioteca Brasiliana, e foi implantado o Núcleo de Apoio 

à Pesquisa – NAP, atendendo a 340 grupos. Esse que é aquele que o pró-reitor de pesquisa 

da minha gestão levou a cabo; próximo, foram adquiridas duas novas embarcações 

oceanográficas, uma estava emprestada, a nossa com projeto e com dinheiro da Fapesp, 

de mais de 10 milhões na época; as instalações do MAC-SUP do Ibirapuera; próximo, 

por favor, e aí vem a carreira que nós já falamos, estabelecido o plano de carreira após 

ampla discussão, pode passar, por favor.  

E outras coisas que, uma coisa importante: bolsões de vegetação na capital e no 

interior, para análise de impacto de preservação ambiental; e, finalmente, vou parar por 

aí, o espaço físico foi concluído, você poderia voltar ao anterior, só para falar sobre isso? 

Constitui-se oficialmente a comissão da verdade da USP, para atendimento de tratativas 

de questões relativas aos direitos humanos. Então notem que tudo isso não é para 

vangloriar, porque como eu disse, não fiz sozinho, havia muita gente; mas se nota que 

nada disso é levado em conta quando se fala em aumento de débito.  

E termino dizendo, e basta lembrar, que uma certa tranquilidade era a data, porque 

se tinha aqueles três bilhões que se poderia fazer uso nas necessidades. E para terminar 
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eu só gostaria de me desculpar aqui com o presidente, se ele pudesse verificar, que ele 

levasse em conta quantas vezes o professor Zago falou no meu nome aqui, e eu tive que 

rebater o mesmo número, não fui excessivo, pelo menos acho. Muito obrigado a todos.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

deixar registrado o resultado, o deputado Arthur do Val pediu a palavra, deputado Daniel 

José, depois este presidente, e está aberto.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor depois.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Paulo Fiorilo, e a Deputada Valeria Bolsonaro logo em seguida. Pela ordem, 

deputado Arthur do Val.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

está bom, não, fica à vontade, por favor.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom, vamos lá, professor João Grandino 

Rodas, não é? Olha, a gente ouviu aqui muitos reitores, de todas as Universidades que a 

CPI compreende, ex-reitores, pró-reitores; ouvindo o pessoal do Tribunal de Contas. 

Todos eles, assim, eu fiquei extasiado com a qualidade das apresentações; todos eles com 

dados, com oratórias perfeitas, eu aprendi muito, inclusive, sobre as universidades nesta 

CPI. E com todo o respeito, vendo a apresentação do senhor: o senhor fala bastante, 

gesticula bastante, como eu já tinha visto numa reportagem; mas realmente as conexões, 

a fala do senhor tem pouca conexão com dados, tem pouca conexão com coisas factuais, 

não é?  

O senhor fez uma apresentação extensa, e no final só, eu não vi nenhum dado, no 

final o senhor apresentou um slide com dado, eu até contei aqui. No final correu com os 

slides, mas um só tinha dados, e tinha dado repetido ainda; se o senhor voltar no primeiro 

slide, o senhor vai ver que tem o mesmo dado duas vezes. Aí depois a instalação de tenda 
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de não sei das quantas, até correu com os dados ali; parece que apresentou dados, mas 

não apresentou nenhum. O senhor começou a sua fala reclamando do lapso temporal desta 

CPI, o que para mim é um grande engano, porque todos os senhores que se apresentaram 

aqui, que fizeram as suas apresentações aqui, todos eles apresentaram dados desde o início 

da autonomia, todos.  

Principalmente o reitor da Unesp, que me fugiu o nome aqui, o cara deu um show 

aqui, eu aprendi muito, inclusive, com a apresentação dele. O senhor ainda se sente tão 

acuado, que eu percebi na fala do senhor, que ainda de uma maneira tergiversando ali, 

falando meio alisando, deixou claro que a CPI não vai buscar punir ninguém, porque as 

coisas que já se passaram de cinco anos estão prescritas, não é? Então, mas deixou claro 

ali; depois começou: “Não, porque o problema é do Zago na gestão futura, porque o 

problema é da USP Leste, porque não sei o que lá da pesquisa, por que não sei o que lá 

de Marília, por que não sei o que lá de Bauru”; tudo com problema, nunca na gestão do 

senhor.  

Eu até diria que um problema de lapso temporal está na apresentação do senhor, 

não desta CPI aqui. Depois, o senhor se diz economista, e o senhor, a meu ver, com todo 

o respeito, deu a pior justificativa do mundo para se queimar reserva. “Não, porque 

dinheiro no banco, quem ganha é o banco”; essa para mim foi das piores, foi equivalente 

a professora que nós ouvimos na reunião anterior, dizendo que o problema da pesquisa 

no Brasil, é porque o brasileiro não nasceu falando inglês. Olha, eu nunca ouvi uma 

justificativa tão, assim, eu não queria usar a palavra ridícula, então eu usei a palavra 

exótica.  

Eu também nunca ouvi uma justificativa tão rasa, pois eles falam: “Não, tem muito 

dinheiro no banco, então vamos torrar”. Por quê? Porque dinheiro no banco, quem ganha 

é o banco. Para mim, foi uma das coisas mais abjetas que eu ouvi aqui. Depois o senhor 

disse que um dos méritos da gestão do senhor, em vez de apresentar dados, como todos 

os outros fizeram, uma apresentação calcada em dados, foi que um político colocou na 

sua biografia que o dia mais feliz da vida dele foi uma inauguração de uma faculdade.  

Assim, desculpa, tomar isso, essa questão completamente subjetiva do livro da 

biografia de um político, dizendo qual foi o dia mais feliz da vida? Desculpa, isso para 

mim não é não meritório, isso aqui não é algo que se apresente qual como: “Olha como 

eu sou bom, um político falou que o melhor”, pelo amor de deus. Depois o apresentou um 

dado, aliás, na verdade foi o dado que ficou estampado ali de um gráfico, onde o PIB só 
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aumentou, inclusive na sua gestão. Quer dizer, o negócio só começou a cair na gestão 

futura, e o problema é da queda do PIB da próxima gestão?  

Assim, eu realmente, eu não consigo desvincular a imagem do senhor da 

reportagem que eu vi: o senhor fala bastante, gesticula bastante, mas as suas frases têm 

dificuldade em ter um sentido de começo, meio e fim. Aí vou falar alguns dados que eu 

levantei previamente do Senhor: o senhor, a meu ver, com todo o respeito, foi o 

responsável por destroçar as contas da USP; o senhor respondeu, inclusive, pelo processo 

de cassação da aposentadoria por lesão aos cofres públicos; o senhor usou o ICMS do 

mais pobre, que o senhor até falou ali com muita eloquência: “porque que paga o ICMS 

aqui é o mais pobre”.  

O senhor usou o ICMS do mais pobre para dar um aumento de até 200% para 

alguns funcionários; e aí eu gostaria de ver qual é a desculpa, não é? É plano de carreira, 

é incentivo de não sei das quantas; porque assim, 200% de aumento, isso aqui me 

desculpa, isso aqui não existe na iniciativa privada. Eu até fico questionando se o senhor, 

na iniciativa privada, duraria mais de uma semana.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor me permite um aparte?  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Claro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Usou 

não, torrou.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Torrou. O senhor utilizou o mesmo dinheiro 

do ICMS dos mais pobres para aumentar o vale-refeição dos funcionários em 350% no 

mesmo período. E aí eu fico pensando: isso aí é, ou não é, populismo barato com o 

dinheiro dos outros?  Porque o cara que está se ferrando ali, para pagar ICMS no pão e 

no leite do filho que estuda em escola pública, já tem que pagar uma baita de uma grana 

para o cara que entra de BMW estudar de graça na USP; aí o reitor decide aumentar em 

350% o vale-refeição dos funcionários.  

Os gastos com pessoal praticamente dobraram em apenas quatro anos; a USP 

gastava 2,3 bi em 2009, e passou a gastar 4,4 bi em 2013. E aí vem: “Ah não, é o ICMS”; 

o ICMS só aumentou na sua gestão, não vem falar: “Ah, mas o lapso temporal da 
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autonomia das universidades”, nós estamos falando de um dado objetivo aqui ó: 2,3 em 

2009, 4,3 em 2013. Eu gostaria de saber que gestor, que economista, o senhor acha que 

isso aqui tem algum tipo de justificativa, não é? O senhor fez, inclusive a Universidade 

gastar, e o senhor diz: “Ah, mas isso é uma meia verdade, a universidade gastou 105% do 

que recebe somente com folha de pagamento, por causa da aposentadoria”.  

Não é por causa da aposentadoria; os outros reitores trouxeram os dados que eu, 

pessoalmente, sou a favor de uma ampla reforma na Previdência por causa disso, 

inclusive, onde eles mostram, graficamente, todos os dados do problema, o tamanho do 

problema da aposentadoria com servidores inativos. E desculpa, isso não é justificativa 

para se gastar 105% do que se recebe somente com folhas de pagamentos; não obstante o 

senhor teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado; inclusive foi multado 

por causa disso.  

O senhor nomeou irregularmente sem concurso, sem experiência exigida por lei, 

funcionários para os mais altos cargos da Universidade; o senhor inclusive criou cargos, 

não é? Criou cargos de altíssimo escalão, sem previsão orçamentária, sem autorização 

legal, como, por exemplo, o de pró-reitor adjunto. E para completar, assim, para deixar a 

cerejinha do bolo, eu vi o senhor reclamando de um outro reitor que se utilizou de práticas 

pouco republicanas, para falar mal de alguém que era o seu inimigo político.  

Eu tenho um dado do senhor aqui, ó: o senhor utilizou verba de gabinete para 

imprimir panfletos contra o Sr. Antônio Magalhães Gomes Filho, que é o seu desafeto 

político, e sucessor no cargo de diretor da Faculdade de Direito. Com todo o respeito, eu 

gostaria de saber por que o senhor não deveria sair daqui preso?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Respeito a sua colocação, mas 

absolutamente não concordo, porque em primeiro lugar gostaria de dizer o seguinte: uma 

das sugestões importantes é que a virulência que o senhor coloca, quer dizer, o senhor é 

deputado, mas a virulência não é com apanágio razoável. Então, portanto, não posso 

aceitar os termos em que o senhor coloca. É importante lembrar que há uma diferença 

fundamental entre os reitores que estão em funções, e que tem a máquina da universidade, 

os números da Universidade.  

Algo que seria importante que se fizesse, é que o reitor ou a reitora que saíssem 

da Universidade tivessem, pelo menos, durante um ano, a possibilidade de acesso; não 

estou falando de secretária, não estou falando de carro, nada disso; mas acesso à USP, ou 

à Unesp, ou à Unicamp. Por que a pessoa sai, e sai sem dado nenhum, e nem com acesso; 
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e nunca me foi dado, e foi dito antes. Portanto, não é algo que é possível ser feito; e outra 

coisa: realmente o respeito, agora concordar é outra questão, o que foi possível apresentar 

foi apresentado, muitas coisas foram colocadas de forma distorcida.  

Porque quando eu estou falando, o senhor, só para dar um exemplo, quando se 

está mostrando o quadro da questão, e se diz “subiu o ICMS”, isso mostra que não havia 

uma tendência prévia, não se podia imaginar que aquilo ia cair. Não que eu estou 

colocando para o outro, então basicamente era isso que eu tinha a dizer.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente. Vamos lá, o senhor 

me deu uma sugestão aqui para não usar a virulência nas minhas palavras. Eu peço até 

desculpas se o senhor ficou ofendidinho porque eu fui um pouco virulento nas minhas 

palavras. Eu dou outra sugestão ao senhor: na próxima vez em que o senhor foi gerir uma 

universidade pública, com o dinheiro do contribuinte, o senhor se atente aos dados; 

porque eu não preciso estar na USP para saber que o senhor teve que gastar 105% do 

orçamento só com folha.  

Eu não sou reitor da USP, eu nunca fui fisicamente na USP como deputado, para 

ter um dado de que o senhor aumentou 200% o salário de alguns funcionários; eu não 

preciso ser reitor da USP em atividade para saber que o senhor aumentou o vale-refeição 

dos funcionários em 350%. Mais do que isso, o senhor, de tudo o que eu falei aqui o 

senhor nem anotou, não é? O senhor, de novo, veio com as palavras: “Não, porque foram 

faladas meias verdades, porque não sei o que lá”. A única coisa que o senhor tentou 

justificar, e da maneira, assim, mais abjeta possível, é que: “Não, veja só, o ICMS só 

subia, eu não sabia que ia cair”.  

Não caiu na sua gestão, é isso que eu estou falando, o senhor está pegando um 

problema da próxima gestão, e falou: “Não, o problema de que eu gastei 105%, é porque 

na próxima gestão o ICMS caiu”. Desculpa, eu realmente não consigo ver lógica nisso, o 

senhor me desculpa, eu não consigo ver lógica nisso, o senhor me desculpa. Agora, assim, 

com todo o respeito, eu é que vou dar uma sugestão ao senhor, e essa, para mim, acho 

que é a sugestão mais importante: ao invés do senhor vir aqui, e achar que está tratando 

com um bando de otário que vai ouvir as suas palavras e falar: “Nossa, realmente ele 

justificou”, o senhor traga dados, e me refute com números.  

Porque, se o senhor fizer isso, eu faço questão de pedir desculpa ao senhor, e expor 

em todas as minhas redes que o senhor tinha razão nos números que o senhor me 

apresentou. Estou à disposição aqui, o senhor trouxe uma pilha de documentos, até me 
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impressionou aqui, trouxe uma caixa cheia de papel, e falei: “Caramba, o cara é bom”. 

Não vi nada, até agora não vi nada, eu só vi um slide com dados repetidos, e nada do que 

eu indaguei aqui o senhor justificou, com todo o respeito.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Em primeiro lugar, eu vou fazer mais uma 

colocação: quando eu digo 105%, eu expliquei à sociedade que era 105% do orçamento 

daquele mês, porque caiu o ICMS. Então, não é questão que está querendo justificar um 

futuro.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O próximo mês já ficou saudável?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, não ficou no próximo mês.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Mas tudo bem, vamos para o próximo: 200% 

de aumento para funcionário.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Isso deve ser uma absoluta exceção, 

porque isso tudo não fui eu que dei, nós tínhamos comissões que faziam isso.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O senhor hoje está igual ao Lula, o senhor 

não viu nada. Entendi. Desculpa, senhor, 350% de aumento de vale refeição: “Não, veja, 

não sou eu, é uma equipe”; o senhor não traz dados, não traz materialidade: “Olha, eu não 

assinei isso aqui, ou foi alguém que assinou, o número não é esse”. Eu estou esperando, 

perdão, mas eu estou esperando. Desculpa se eu fico nervoso, é que é um absurdo a gente 

todo dia pagar o tanto de ICMS que a gente paga, e a gente vê um monte de gente se 

ferrando aí na rua para tentar sobreviver aqui, para vir um senhor como o senhor aqui, e 

me falar que: “Não, o senhor está sendo muito virulento”.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu me recuso a responder mais qualquer 

palavra do senhor.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Se eu fosse o senhor eu também me 

recusaria, o senhor não tem a menor condição de me responder o que eu estou 
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perguntando, com todo o respeito. O senhor assim, desculpa, eu não tenho mais o que 

dizer.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Espero que isso aqui sirva de lição, para que 

a gente tenha cuidado com a autonomia da Universidade, porque a Universidade ficar na 

mão de senhores como esse daqui, ó. Muito obrigado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

pediria só aos deputados em questão de ofensas; só tomar o zelo em relação às palavras, 

porque eu acho que nós estamos, nós estamos ao vivo, o reitor está aqui para responder 

às perguntas, como ele até me disse, desde que não seja ofendido. Então, só para deixar 

registrado para todos. Deputado Daniel José agora, deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu tinha pedido pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

pela ordem? Pois não, deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não vou interromper as perguntas do 

deputado; Sr. Presidente, eu acho que é preciso recolocar aqui o debate num outro nível, 

até porque nós temos várias questões, o professor Rodas tem que respondê-las, e nós não 

queremos terminar essa reunião sem poder, pelo menos, explorar as questões que estão 

colocadas. Então, eu queria sugerir nessa linha do senhor, que a gente pudesse conduzir, 

tanto da parte do senhor como dos deputados; e, se tiver uma leitura equivocada, que o 

senhor use da prerrogativa de presidente para poder recolocar nos eixos esse debate. 

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, sugestão acatada. Deputado Daniel José.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Espero ter meu tempo preservado, não é? Ainda 

não iniciado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

iniciou agora.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bom, a gente ouviu muitas coisas aqui, eu 

estou, diante das observações feitas pelo ex-reitor, professor Rodas, e também do 

deputado Arthur, eu tendo a concordar com todos os pontos de vista do deputado Arthur. 

Eu acho que o fato de ser ex-reitor não é um argumento sólido para privar de vir até aqui 

esta Comissão munido de dados. Outros ex-reitores já vieram até aqui, e trouxeram dados, 

evidências, documentos inclusive públicos. De reuniões do Conselho Universitário, e por 

aí vai. Então, dados não estão fora de quem não está mais na gestão.  

Bom, eu gostaria de fazer perguntas baseadas em evidências, porque é esse é o 

tipo de política que eu gosto de fazer, sempre baseada em evidências. E eu busquei um 

estudo que me mostrasse. Qual que foi o cenário da gestão da USP durante a gestão do 

ex-reitor, professor Rodas; e esse estudo, se chama “Governança e Conformidade na 

Gestão Universitária”. É um estudo, é uma tese do Dr. Alexandre Sassaki, que teve 

orientação do professor Marcovitch, e foi aprovada com mérito por uma comissão de 

cinco eminentes professores.  

Então, uma tese de amplo respaldo do meio acadêmico, e dos professores da FEA, 

da Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu vou ler um trecho aqui, um trecho 

meio longo, mas eu acho que resume bem a situação da gestão da USP, durante os anos 

do professor Rodas. “As seguintes decisões”, e aqui eu abro aspas, “as seguintes decisões 

foram identificadas como sendo indutoras para o desequilíbrio”; desequilíbrio, se entende 

financeiro, da Universidade de São Paulo “implantação do plano de carreira de servidores 

técnicos administrativos e duas movimentações de carreira, promovidas nos anos de 2012 

e 2013, decorrentes do plano de carreira; ampliação da base de benefícios de auxílio 

alimentação e vale-refeição; reajuste dos valores desses benefícios acima da inflação 

acumulada do período”.  

Outra decisão também foi avaliada: “pagamento do prêmio de excelência 

acadêmica em 2013, sem disponibilidade orçamentária, e sem avaliação da COP, da 

Comissão de Orçamento e Patrimônio; e do Conselho Universitário, do CO”. Vou pular 

aqui para um outro trecho, que eu achei bastante relevante também: “o desequilíbrio 
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financeiro da Universidade foi causado pela elevação de gastos sem o resguardo”. 

Desculpe, “o desequilíbrio financeiro da Universidade foi causado pela elevação de 

gastos, sem o resguardo de uma ampliação dos repasses do recurso do Tesouro do Estado 

de São Paulo”.  

A elevação dos gastos aconteceu especialmente com o aumento de gastos com 

salários de servidores, e pagamentos de benefícios; em detrimento aos gastos de custeio 

e investimentos. Os dados da pesquisa não encontraram a adoção de processos, e 

instrumentos, apropriados de planejamento financeiro e orçamentário de risco. A 

implantação do plano de carreira dos servidores técnico-administrativo é ilustrativa nesse 

ponto; na sessão do Conselho Universitário, em que o plano foi aprovado, o dado 

apresentado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio, que amparou a decisão dos 

conselheiros, foi o impacto percentual do plano de cargos e salários do orçamento da 

Universidade no ano seguinte ao corrente.  

Uma decisão complexa, irreversível, com significativos impactos financeiros 

plurianuais, foi reduzida a um único dado, que posteriormente se mostrou 

subdimensionado. O terceiro achado da pesquisa está relacionado ao uso inadequado das 

reservas previdenciárias da Universidade. No período abrangido por esse estudo, as 

reservas previdenciárias foram tratadas como uma fonte de receita alternativa para os 

gastos que foram expandidos ou criados. Em outras palavras, “reserva”, “estoque”, foram 

utilizadas como “fluxo”, “receitas”, para fazer frente à ampliação de gastos.  

A simples menção das reservas como fonte disponível de recursos, em uma 

decisão que levaria à ampliação de gastos, como aconteceu na aprovação do plano de 

carreira dos servidores técnico-administrativos, aponta para uma distorção do uso das 

reservas. A pesquisa também apontou que decisões com impacto financeiro relevante e 

plurianual não foram discutidas no Conselho Universitário. Não foram realizadas 

registros de aprovação pelo Conselho dos percentuais referentes às duas movimentações 

de carreira; mudanças de critérios de concessão de auxílio alimentação e vale-refeição, e 

dos percentuais de reajustes dos valores desses benefícios, e valores do prêmio de 

excelência acadêmica, especialmente em 2013, ano em que a Universidade já estava 

sofrendo os efeitos do desequilíbrio financeiro.  

Portanto, a gente ressalta aqui cinco pontos, quatro pontos que evidenciam 

irresponsabilidade fiscal: aumento de salários e benefícios acima da inflação, alterações 

de planos de carreira, como o deputado Arthur do Val mencionou aqui; processos e 

instrumentos de planejamento financeiro, orçamentário e de risco completamente 
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inadequados; uso também inadequado das reservas previdenciárias da USP; decisões de 

alto impacto financeiro, que não passaram pelo Conselho Universitário.  

As contas da USP não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E aí 

eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, a primeira delas é: o senhor refletiu, como 

gestor, que os repasses do Tesouro do Estado de São Paulo poderiam não permanecer 

crescentes? E essa resposta eu nem espero, por que ela já foi respondida, diante de uma 

pergunta do deputado Arthur do Val: não, o senhor mesmo afirmou agora há pouco. Em 

caso negativo, quais seriam os impactos esperados por essas suas medidas, reitor? Ex-

reitor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu gostaria de fazer uma breve colocação. 

Em primeiro lugar, o deputado Daniel José, ele afirma que mesmo o reitor que saiu, que 

não tem dados, que ele tem que vir com dados, e colocar esses dados à apresentação. 

Precisa ver se é factível; se a gestão, como ocorreu, posterior, breca. Foi o que eu disse 

no início: não dá nenhuma entrada para nada; quer dizer, o reitor, quando sai de lá, ele 

tem que fazer cópia de tudo, e colocar em casa.  

Quer dizer, então, realmente, há coisas que ficam praticamente impossíveis de 

serem mostradas; porque estão lá, e não se consegue. Então, a questão que não é 

argumento sólido eu respeito, mas realmente os reitores que trouxeram os dados, os ex-

reitores, é porque tinham acesso a esses dados, coisa que não houve, absolutamente, no 

meu caso. Nem quando procurei justamente no começo, isso foi em 2014, no início, para 

conversar sobre a questão com as autoridades do Estado, do Executivo, foi absolutamente 

barrado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E o senhor não teve uma ideia de criar um 

relatório com os resultados da sua gestão? Os dados disponíveis, em seguida publicar 

antes de vazar?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Existe uma publicação que foi feita.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu acho que é algo básico, que todo gestor de 

uma entidade pública deveria fazer.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É. E foi feito isso, existe esse dado, esse 

eu posso apresentar, é de julho de 2014, quando foi feita a última reunião dos gestores, e 

lá existe isso. Mas, mais profundamente não existe essa possibilidade. Com referência a 

essa tese, veja o seguinte: eu não a conheço, ouvi falar dela, realmente considero; eu vou 

fazer algumas respostas a respeito dessas questões, mas não acho que por ser uma tese 

ela seja tomada como a verdade.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mesmo sendo aprovada por um conselho de 

professores, sob orientação do professor Marcovitch, pessoas extremamente respeitadas, 

e com compromisso às evidências e aos fatos.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, tudo bem, isso não significa que seja 

infalível, nem que seja algo que seja trazido como se fosse a Bíblia.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, o senhor acredita que essa tese é falha?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, eu não posso aceitar que se mudem 

as questões que eu falo. A pessoa fala uma coisa, e aí muda, que é falha. Não estou falando 

que é falha, estou só dizendo que eu acho que é importante verificar, ela teve a sua 

importância, mas ela não é um processo que teve o contraditório para poder ser usada em 

desfavor de alguém.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu gostaria de aproveitar este momento, que o 

senhor mencionou sobre a necessidade de existir um contraditório, de fazer uma sugestão 

para os deputados aqui presentes, e para o presidente desta Comissão: a palavra que eu 

mais ouvi durante a explanação do professor Rodas foi a palavra professor Zago. Eu acho 

que seria muito, de uma grande importância, que nós convocássemos mais uma vez o 

professor Rodas, juntamente com o professor Zago, para realizar uma acareação.  

Eu acho que isso seria muito importante, porque são duas versões da realidade, e 

com ampla abertura para que cada um discuta os seus pontos de vista, mostrem os seus 

dados; e aí nós possamos chegar às conclusões mais precisas possíveis.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência pede, por gentileza? (Vozes sobrepostas.)  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Aparte, por favor? Eu concordo, desde 

que eu tenho acesso amplo aos dados da Universidade, coisa que não tive; e prazo para 

isso.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Nós vamos realizar uma convocação.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Convocação, sim, mas com possibilidade.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Com prazos.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - De verificação, eu acho bastante.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deixe eu fazer uma pergunta diante disso: não está na transparência?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, é justamente isso que 

eu ia perguntar. O senhor está afirmando que a gestão da Universidade não possui 

transparência?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não afirmei em nenhum momento isso.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas o senhor está falando que o 

senhor não tem acesso aos dados.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, eu tive acesso aos dados desde o 

início, a partir daquele momento, e nós vemos que nem tudo é transparente. Por exemplo, 

o relatório McKinsey não foi transparente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, então o senhor está afirmando 

que não existe total transparência na gestão da Universidade? Que o senhor, como ex-

reitor, não tem acesso aos dados, então eu concluo que.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Imagine um cidadão comum.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É, como que um cidadão comum 

tem acesso à transparência, se o senhor, como ex-reitor, não tem?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu gostaria só de preservar o tempo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

preservado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O.k.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Desculpe.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: a conclusão é sua, agora, 

não. O problema é o seguinte, tem um outro aspecto importante: nós estamos, eu saí da 

Universidade, me aposentei da Universidade, portanto, há sete anos. Então, cada reitor 

que sai da Universidade, ele vai ter que durante, não é durante dois, durante três, durante 

sete, oito, nove anos, quer dizer, ficar vinculado àquilo, para.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor me desculpe.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Enquanto que, os que estão lá têm dezenas 

e centenas de pessoas para fazerem as coisas; quer dizer, eu sozinho vou ter que fazer 

tudo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor me desculpa, o senhor não 

está respondendo a minha questão. Eu vou reformular a minha questão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Faça o favor.   

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Por gentileza. O senhor mesmo falou 

que, logo depois que o senhor saiu, o senhor teve muitos problemas com o professor Zago.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Que ele contrariou, e falou um monte 

de coisas que o senhor não teria feito. E aí o senhor fala que o senhor não teve acesso aos 

dados necessários para o contraditório do professor Zago, que afirmou que logo que ele 

saiu, ele já começou a combater, e falar contra, a sua gestão. Então, nós estamos falando 

de um período de menos de um ano, o senhor não teve acesso aos dados para fazer o 

contraditório?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O contraditório, nos processos, eu fiz com 

os dados que eu pude fazer, e estão aqui.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então, mas esses dados que o senhor 

pode, o senhor obteve onde?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Esse dados, eu obtive parte na 

transparência da Universidade; mas o que a gente precisa perceber é que essa 

transparência não é total.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É essa a minha pergunta: então, a 

transparência da Universidade não é total para o cidadão comum?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - E nem é possível, ela vem aumentando 

aos poucos. Na minha gestão, também, nós fomos aumentando essa transparência, não 

existe, a transparência é total hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -  

Deputado Daniel José.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É essa a minha resposta, obrigada.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Está bom.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu vou voltar à minha primeira pergunta: uma 

vez que o senhor não refletiu, como gestor, que repasses do Tesouro do Estado de São 

Paulo poderiam não permanecer crescentes, quais seriam os impactos esperados pelas 

suas medidas realizadas durante a sua gestão?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, eu não disse que não refleti, o 

problema é o seguinte: em primeiro lugar, é importante lembrar que, algo que parece que 

foi esquecido, que o reitor, ele trabalha com uma série de assessorias. E ele decide 

finalmente ou não, se for o caso, mas não é a decisão dele pura e simplesmente; só se me 

permite, que eu me lembro, por exemplo, o reajuste de benefícios, esses reajustes de 

benefícios foram feitos, e existe documentação na Universidade que mostra com que base 

foram feitos. Não é que, de repente, o reitor chega e fala: “Vou reajustar”.  

Quer dizer, e foram usados na época índices, de custo de vida, que dissessem 

respeito a isso. Isso tudo que aparece aqui, não é, que de repente alguém faz, e o reitor 

vai “aumenta x, aumentar y, aumenta z”; existe todo um mecanismo que foi utilizado. 

Não é dessa forma como aparece, dessa colocação falar: “Não, aumentou e deixou em 

desequilíbrio; implementação do quadro de carreira, reajuste dos benefícios”. Quer dizer, 

isso tudo teve a sua fundamentação, e assinado por economistas da Universidade, etc. 

Quer dizer, não é que foi feito dessa forma.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quais os economistas que assinaram?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Como?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quais são os economistas que assinaram isso?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Não, veja.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Faltou o senhor deixar esses dados aqui.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, existe, eu posso mandar esse dado.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ah, a esses dados o senhor tem acesso?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

porque se é economista, e houve uma queda, eu quero saber quais são os nomes desses 

economistas, e se eles faziam parte do Conselho; eu acho que eles deviam fazer parte de 

um Conselho.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quais são as premissas dessas análises?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, isso existe escrito, e foram feitas; foi 

aceito depois de alguma fundamentação, disso não há dúvidas.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quais seriam os impactos esperados pelas suas 

medidas, professor? Volto à primeira pergunta.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - No momento, esses impactos não foram 

considerados grandes, tanto que foram feitos; agora, havia aquela possibilidade, quer 

dizer, aquele, de certa forma, sossego, em dizer assim: a coisa ultrapassar não vai precisar, 

existe uma solução sem que precise buscar dinheiro em banco etc. Quer dizer, não sei se 

esse tipo de estado de coisas, ou seja, ter uma reserva grande, ajuda a questão de dizer: se 

der algum problema, se aumentar, tem com o que ser pago.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, existia um sossego para não pedir 

recursos extraordinários, não tomar dívida?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro, exatamente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Porque não se imaginava que a receita de ICMS 

poderia não subir.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - A progressão, aquilo que eu procurei 

mostrar, e não estou falando da próxima gestão; a progressão que eu procurei mostrar, é 
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que até o final da gestão, aquilo que se imaginava ia ser crescente, e não foi. Se tivesse 

sido crescente, não teria chegado aos 105 naqueles meses todos, ou a 100, que seja.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O senhor disse que houve uma examinação 

sobre os impactos plurianuais da implementação do plano de carreira. O que teria essas 

informações?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: quem ouve o que nós 

estamos conversando aqui, pode chegar a imaginar o seguinte: quer dizer, existe o reitor 

ou reitora lá, ele senta na cadeira, como nas novelas do passado, e fala: “Eu quero isso, 

eu quero aquilo”. Essas coisas todas, foram feitas fundamentalmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Professor, com todo o respeito. Todos nós aqui 

conhecemos sobre gestão, conhecemos sobre a realidade de gestão de organizações de 

grande porte; e ninguém aqui imagina que o reitor é um reizinho, que fica.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, não estou dizendo daqui, estou 

dizendo quem nos ouve de fora, que está vendo de fora, não aqui.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mas, a gente entende que existem processos, e 

infelizmente, com o próprio artigo já diz, essa própria tese já diz, processos e instrumentos 

inadequados para si.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, e outra coisa importante, como nós 

todos aqui, ou a maioria, sabem o que é administração; por exemplo, uma coisa que tem 

que ser dita: a gerência da Universidade, é óbvio que ela precisa melhorar dia a dia. Então, 

isso, se descobre problemas, para isso que existe a administração, “vamos fazer mais isso, 

mais aquilo”; por exemplo, como foi estabelecido, e eu acho que foi muito positivo que 

houvesse uma controladoria, por exemplo. Acontece que, se a gente olhar a Universidade 

de São Paulo, isso é importante que se diga, e está aqui também nos processos, o 

presidente da COP da Universidade de São Paulo, ele foi o mesmo de 1983 a 2014.  

Quer dizer, foi o mesmo, era um professor importante, em todas as reuniões do 

Conselho Universitário ele apresentava o status da economia, da gestão, da Universidade 

em todos, ele apresentava publicamente para todos, e era o mesmo. E, se a gente pensa, 
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então é óbvio que, por exemplo, durante todo esse período, a gestão, se a gente olha essa 

continuidade e uma respeitabilidade que a pessoa tinha, e tem, porque está vivo até hoje. 

Agora, é óbvio que precisa-se dar passos diferenciados, precisa-se mudar, precisa-se.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, o senhor concorda com o fato de que as 

previsões trazidas pelas COP eram inadequadas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, não estou dizendo isso.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, qual é o ponto?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu estou só dizendo o seguinte, por 

exemplo: uma das coisas que foi trazido, que eu citei rapidamente aqui, é que 85% da 

folha com pessoal era algo aceitável; isso está registrado lá. Quer dizer, então é necessária 

a administração, a cada dia, se evoluir, com novos controles etc.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E, naquela época então, não eram tão 

avançados?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, veja.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ou era o estado da arte? Eram ou não eram o 

estado da arte de?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu diria o seguinte: em todo o momento 

a administração precisa melhorar. Então, realmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Se precisa melhorar, é porque ainda não está 

no excelente.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, a administração nunca, nós sabemos 

que a administração nunca chega assim, ela está.  
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, presidente, eu estou tendo 

algum tipo de dificuldade cognitiva, eu não estou entendendo o que ele está falando, eu 

não consigo compreender, eu devo ter algum problema de cognição.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO -  Isso está evidente aqui, Arthur.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado ri ou não ri, isso não importa nada, desde que ele não expresse em microfone 

uma ironia, o deputado pode rir, chorar, fazer o que ele quiser aqui. Desculpa, por favor 

deputado.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O problema é que a pessoa está tentando 

explicar uma coisa, e alguém fazendo, realmente, o senhor me entende perfeitamente, 

sabe o que eu quis dizer.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Foca 

na pergunta.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O problema é o seguinte: a administração 

ela nunca é perfeita, no seu sentido da palavra, ela nunca acaba. Ela sempre tem algo a 

ser aperfeiçoado; então, por exemplo, o que eu estou dizendo é que, realmente, se a gente 

examinando, examinando a posteriori, eu mesmo não sabia antes que, por exemplo, o 

presidente da COP estava lá desde 1983. Eu enxergando, ele estava.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu gostaria de saber, professor, por que o fato 

da pessoa responsável pela COP estar ali desde 1983 impacta na resposta da pergunta que 

eu estou fazendo.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, eu estou só dizendo o seguinte: isso 

mostra, por exemplo, que muito provavelmente, como foi feito a posteriori pelo próprio 

professor Zago, que se precisaria mudar e modernizar essa administração. Isso é positivo, 

e precisa ser feito; isso não significa que eu venha a dizer que, durante a gestão, estava 

tudo perfeito. Não é isso, de maneira nenhuma, e um exemplo disso é a permanência das 

mesmas pessoas durante largo tempo.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então eu volto a fazer a mesma pergunta: o 

senhor examinou quais os impactos plurianuais da implementação do plano de carreira? 

Sim ou não?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Isso foi examinado pelas pessoas técnicas 

da Universidade.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim, o.k. Se, caso essa previsão trazida pela 

COP se mostre, se mostrou subdimensionada, quais seriam os planos de 

contingenciamento em cenários traçados pelo senhor?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: o problema é que essa 

problemática se deu nos últimos meses da gestão, realmente. E naquele momento, 

realmente, nada seria possível ser feito que tivesse, era melhor que a próxima gestão já 

fizesse o seu orçamento, e acatasse. Não adianta, todos nós sabemos que a gestão termina, 

oficialmente, em 25 de janeiro; mas quando chega outubro e novembro, praticamente a 

gestão já acabou, e as compras e tudo isso é fechado. Então se, vamos supor, se eu tivesse 

ficado mais um ano, não que eu quisesse, mas se fosse, muito provavelmente eu teria que 

tomar uma série de providências; talvez muitas como foram tomadas.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Professor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Para 

concluir, deputado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Uma última, dois últimos pontos que eu 

gostaria de abordar aqui. É o seguinte, professor: o uso das reservas previdenciárias da 

USP como colchão de segurança é algo adequado?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Reserva previdenciária.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O uso das verbas previdenciárias da USP como 

colchão de segurança é algo adequado?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Só em emergência.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ah, durante emergências, no seu ponto de vista, 

é adequado?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A reserva previdenciária pode ser usada para 

elevar as despesas de pessoal correntes, e projetadas, mesmo que isso ocorra no período 

excepcional de crescimento nominal das receitas orçamentárias?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Na emergência, tudo é melhor do que 

pedir dinheiro em banco.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Presidente, eu acho que fica evidente, depois 

dessas perguntas, que brigas políticas, e incompetência gerencial, não podem prejudicar 

as universidades estaduais de São Paulo. A gente precisa evoluir, e muito, como mesmo 

o professor Rodas disse, na sofisticação da qualidade de gestão das universidades. E uma 

medida para isso é que existam iniciativas, como a própria resolução 734, implementada 

pela USP em 2017, que cria entraves de despesas, quando observando aumentos de 

custos, não é? De salário, aumento da despesa da folha, com o percentual do orçamento 

da Universidade.  

E eu gostaria, por último aqui, só de reforçar que é necessária, sim, uma acareação 

entre o professor Rodas e o professor Zago, para que a gente consiga entender, de maneira 

muito mais clara, o que aconteceu nesses dois períodos. Porque, enfim, nada bate, os fatos 

e as evidências. Muito obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Gostaria de fazer mais perguntas. Durante a sua gestão, houve um comprometimento na 

ordem de 105% das receitas oriundas do ICMS, folha de pagamento, contrariando o 

decreto estadual que recomenda a utilização do limite de 75% do orçamento. Foi realizado 

um planejamento para a contratação dessas pessoas? Sim ou não?  

 



Verba Editorial Ltda. 

43 

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Primeira questão: 105% aconteceu em 

alguns meses, estou falando da minha gestão, não estou falando da subsequente; as 

pessoas que foram contratadas pela Universidade, inclusive houve todo um cuidado para 

que não se usasse aqueles cargos podres etc., que havia no passado. E essa contratação 

foi feita dentro da rotina que a própria Universidade aceitava na época.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Foi 

feito o planejamento?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Provavelmente, sim, porque existe todo 

um departamentos que faz essas preparações; e também é importante lembrar que houve 

uma, na minha gestão justamente, parece a questão administrativa, houve e foi aprovado 

pelo Conselho Universitário uma mudança na estrutura da Universidade de São Paulo, 

em que, durante todo o período, havia um vice-reitor executivo de administração.  

E se diz, a esse vice-reitor executivo de administração estavam afetos, no final, 

todas essas questões, pelo próprio nome indica; era muito mais do que um departamento, 

alguma coisa, era realmente uma vice-reitoria executiva que cuidava, e era, vamos dizer 

assim, o foco final de aprovação dessas coisas, muitas das quais sequer chegaram a vir ao 

reitor para aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, se houve um suposto planejamento, foi aprovado pelo Conselho Universitário? 

Sim ou não?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Todas as, a pauta do Conselho 

Universitário era feita e, por exemplo, na própria Reitoria, tudo o que era necessário, e 

que fosse encaminhado, passava por esse.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

estou sendo bem claro nas minhas perguntas; eu gostaria que o senhor fosse bem claro 

nas respostas: sim ou não, se foi feito um planejamento dessa contratação, foi aprovado 

pelo Conselho? Só sabe se foi aprovado, porque o senhor assinou junto.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte, assim: assinei junto com 

o Conselho, e veja, as questões que precisaram ir ao Conselho foram, mas, pelo 

Regimento da época, nem tudo ia ao Conselho Universitário, pode conferir.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, o planejamento não foi para o Conselho Universitário?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

isso o que o senhor está querendo me dizer? Que não foi aprovado pelo Conselho? Estou 

fazendo perguntas diretas. Estou falando sobre esse assunto, gostaria de saber.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Oito anos depois, se foi ou não foi? Mas 

tudo aquilo que era encaminhado pelos órgãos administrativos, para ir ao Conselho, eu 

encaminhei e coloquei em pauta.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quanto efetivamente aumentaram os valores de despesas com a folha? Os benefícios 

advindos dessas contratações?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Meados de 2014, meados de 2013.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

quanto aumentou? Quanto? O valor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O valor, depois de tantos anos, eu não 

lembro o percentual.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nada.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não lembro o percentual.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor fez um planejamento, e supostamente não foi, o senhor disse que tecnicamente o 

senhor não sabe responder, mais não foi aprovado pelo Conselho Universitário, e não 

sabe me dizer qual foi o aumento?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sete anos depois, não é possível lembrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Ótimo economista. Dentre as.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Agradeço o seu elogio.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Dentre os princípios gerais da administração pública está o da eficiência, tomando por 

base o orçamento e a recomendação do decreto estadual da visão, aumento da ordem de 

105% das despesas da folha de pagamento. O senhor agiu com dever de eficiência com o 

dinheiro público? Na sua concepção, o senhor agiu com dever?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Acho que não só eu, como a equipe toda 

agiu dentro dos limites das possibilidades.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá. 

Nesse período, o Tribunal de Contas rejeitou a prestação de contas da USP, e aplicou uma 

multa de 23 mil reais. Quem arcou com essa despesa? Você, pessoa física, ou a conta da 

Universidade?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - A conta da Universidade não, e o Tribunal 

de Contas ele, em recurso, ele retirou a multa pelas justificações que foram apresentadas. 

Portanto, as contas continuam não aprovadas, o que é muito comum dentre as 

universidades paulistas, mas a multa ela foi afastada. Então, ninguém arcou com esse 

dinheiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Ninguém arcou?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, e é importante, já que está se falando 

de Tribunal de Contas, que algo que ele vem cuidando já desde então, e sei que aqui 

também, de ter uma sequência nos julgamentos. Por que esse julgamento, por exemplo, 

foi de 2012, sem que tivesse sido feito nenhum julgamento desde 2006. Então, essa falta 

de sequência, ela impede que possam ser consertadas as questões.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

farei esse questionamento ao Tribunal de Contas. Espero que seja a mesma resposta.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Exatamente a mesma.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Durante sua gestão, foram adquiridos alguns imóveis que foram apontados, pela 

imprensa, como superfaturados. Um exemplo do superfaturamento foi a compra de três 

imóveis, que totalizam 35 milhões. Qual foi o critério analisado, para você, da aquisição 

desse imóveis? Quem fez as avaliações desses imóveis?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Em primeiro lugar, nunca se comprou 

nada, o que fez foi uma compra recíproca com a Fapesp. Então, nunca houve compra 

privada, nem venda privada; e isso foi feito com todos os princípios que regem a questão, 

e não houve superfaturamento absolutamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

Ministério Público, entraram com uma ação no Ministério Público, foi inclusive até um 

deputado, Carlos Giannazi.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, mas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

que o Ministério fez?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Nada.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nada? Está parado, esse processo, no Ministério Público?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu não conheço esse processo, mesmo 

porque não houve; era até bom que ele continuasse para verificar. Que foi uma compra 

que foi feito entre Fapesp e USP, então não teve, absolutamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

Ministério Público não abriu sindicância sobre esse projeto?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Se abriu sindicância, eu não conheço.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

chegou ao conhecimento?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ao 

questionando, algo a se questionar ao Ministério Público. Farei este questionamento 

também. No momento da aquisição desses imóveis, eles possuíam um planejamento útil, 

capaz de justificar a compra?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Exatamente, todos eles.  

 

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

que eles não tiveram nenhuma utilização?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eles foram utilizados, deixaram de ser 

utilizados a partir de 2014.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

partir de 2014.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Na gestão subsequente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - No 

dia 7 do 11 de 2016, o site “Direto da Ciência” divulgou uma matéria afirmando: 

“Fundação da USP paga empresas de docentes”, e “Pesquisadores da USP são sócios de 

firmas beneficiadas em contrato”.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Em que dia foi isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dia 

7 do 11 de 2016.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então 2016, isso já passa dois anos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Espera aí, foi o dia em que o site publicou, eu não estou dizendo que não foi, eu estou 

trazendo tudo o que foi na sua gestão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Tudo bem.  

 

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

senhor deixar eu terminar, eu concluo. A suspeita, mais à frente a matéria diz: “a 

suspeitável leveza das ONGs, com o sigilo da Secretaria Ambiental de São Paulo. São 

Paulo põe em sigilo nomes de proprietários rurais de cadastro ambiental”. O que o senhor 

tem a me dizer sobre esses apontamentos?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não tenho conhecimento absolutamente 

nenhum desses, nunca ouvi falar. Absolutamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Na 

sua gestão, o senhor autorizava professores e pesquisadores prestarem serviços para a 

Fundação ou órgãos públicos? Como ficou a jornada de trabalho desses professores?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Normalmente, eu estou respondendo com 

a maior boa fé, e dentro da minha ciência; é comum que pessoas da Universidade, ou de 
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outros lugares, prestem serviços cedidos. Agora, não me lembro, em nenhum momento, 

que tenha passado por mim, questão de cessão para terceiros; lembro vagamente de alguns 

que eram cedidos para a Universidade, mas o contrário não. Pelo menos isso significa o 

seguinte: não deve ter sido nada, vamos dizer assim, de importância, porque senão me 

lembraria, talvez, de pessoas cedidas. Agora, sempre.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Daqui a pouco eu vou refazer algumas. O horário de trabalho dos funcionários da USP é 

compatível para desenvolver outras atividades, como de pesquisa ou outros serviços, sem 

comprometer a jornada de trabalho da Universidade?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Você diz de docentes?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Docentes, os professores são docentes.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu acredito que sim, nunca tive nenhuma 

reclamação, ou; se bem que tem, existe. Na Universidade, como todos sabem aqui muito 

bem, nós temos órgãos que cuidam dessa questão de horários, e de dedicação exclusiva, 

e coisa que o valha. Então, essas questões devem estar todas registradas nesses órgãos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor chegou a fazer alguma pesquisa no seu período, quando você era reitor?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sobre? Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Alguma pesquisa?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor recebeu pagamento de dupla matrícula na sua gestão?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Matrícula do que?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor foi docente.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor recebeu alguma dupla matrícula? Dois salários?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu nunca.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nunca? O Dr. Marco Antônio Zago afirmou em um e-mail transmitido aos alunos da 

Universidade, que na sua gestão estava sobrevivendo graças ao fundo de reserva da 

Universidade, que é a poupança, que o senhor utilizou boa parte dos recursos públicos 

aplicados. Por qual razão o senhor não conseguiu honrar os pagamentos das despesas 

próprias com os recursos orçamentários?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, a questão, primeiro, poderia repetir 

só o começo da pergunta?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

Dr. Marco Antônio Zago afirmou em um e-mail transmitido aos alunos da Universidade, 

que na sua gestão estava sobrevivendo graças ao fundo de reserva da Universidade, que 

o senhor utilizou boa parte dos recursos públicos aplicados.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, veja, essa questão dos recursos 

públicos aplicados não é verdade. Eu ouvi dele mesmo, em Ribeirão Preto, por ocasião 

de uma cerimônia no final da gestão dele, em que ele disse, isso deve estar gravado, foi 

na Faculdade de Ribeirão Preto, em que daquele montante havia, ainda, dois bilhões, ou 

coisa que o valha. Isso significa que se tinha três, depois de tudo aquilo, que foi com saída 

premiada de funcionários etc., sobraram dois, é porque realmente eu não gastei, porque 

senão ela não existiria.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu, 

no início, eu dei uma folha para o senhor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vê 

se é essa aí.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Essa?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Na 

folha diz assim, que o senhor leu, “Sob 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. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro, fica tranquilo, é o que eu estou 

fazendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor está falando a verdade?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro. Eu falo o que eu sei, eu respondo o 

que eu sei.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor assumiu a Universidade em 2010? Sua gestão, foi de 2010 a 2014.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É, 2010 a 2014, janeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Quando o senhor assumiu qual era o fundo? Qual era a reserva de fundo que 

tinha?  

 



Verba Editorial Ltda. 

52 

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Era, exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Três 

bilhões?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Exatamente, eu não sei lembrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor tem citado aí que eram três bilhões.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Era por volta disso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor assumiu a universidade em 2010, com saldo de oito bilhões. Entre fundos 

especiais, saldo em contas bancárias e ativos permanentes.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Nós estamos falando, simplesmente, de 

conta bancária. Não estou falando, quer dizer, era o que estava depositado em conta, 

nunca passou. Era bom que fosse, realmente, aí é outra história.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

quero saber, por gentileza, como o senhor chegou nesse patamar de crise financeira? Eu 

estou aqui com o balanço, eu passo para Vossa Excelência.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, veja o seguinte, já foi dito aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

dizendo aqui que é oito bilhões.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então o senhor mande verificar, porque 

conta bancária, reserva bancária, nunca foi isso; mas é bom examinar.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Porque vários movimentos grevistas de docentes, e demais funcionários da Universidade, 

foram somados na sua gestão?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, nós sabemos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

lembrando aqui, que o senhor pegou oito bilhões.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Faça o favor de fazer essa verificação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

aqui o balanço patrimonial do exercício de 2010. Eu estou aqui, entrego nas suas mãos.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu afirmo que eu posso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso 

aqui eu consegui no site da transparência. Está aqui, ó, oito bilhões.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -  O 

senhor não reconhece este número?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, eu.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

2010, o senhor não reconhece?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O que tem lá, o que tinha no banco, era 

por volta de três, nunca foi oito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Três 

em 2000 e quando?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, em 2010 nunca se chegou. Eu 

imagino que chegaria em três e alguma coisa, mais oito nunca, nem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, o senhor não reconhece esse número?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

inacreditável isso. Porque, então, porque vários movimentos grevistas de docentes, e 

demais funcionários da Universidade, foram somados na sua gestão?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Pelo seguinte: nós sabemos que a tradição 

de greves é algo comum na Universidade, e isso acontece. E foi feito tudo o que possível, 

e mesmo nas gestões anteriores das minhas isso também ocorria, e em mais alto grau. 

Questões políticas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá. 

Eu vou deixar, também, o balanço patrimonial de 2014: dois bilhões e seiscentos. De oito 

bilhões, foi para dois bilhões e seiscentos; acho que é sobre esses números, dessa queda 

expressiva que eu estou falando, mas tudo bem. O senhor apresentou a sua declaração de 

renda para tomar posse do cargo?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Muito provavelmente sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor acha que tem algum problema em trazer a CPI os bens, antes e depois, da entrega 

da posse de reitor?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Absolutamente nenhum. Por que não 

houve acréscimo absolutamente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor tem estimativas de bens do senhor? Que o senhor possa atualmente?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É melhor apresentar do que imaginar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

revista “Veja”, no dia 10 de dezembro de 2013, publicou uma matéria aduzindo que o 

senhor está respondendo um processo de improbidade administrativa, em decorrência da 

sua gestão como reitor da USP, alegando que poderia ser condenado a devolver a quantia 

de três milhões 354 mil reais. Esse processo já foi julgado?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, e isso diz respeito, ainda não, e isso 

diz respeito àquela questão que eu mencionei aqui, que foi da construção das salas, e dos 

banheiros, da Faculdade de Direito da USP, pelo banqueiro Pedro Conde. E que, depois 

da congregação da Faculdade de Direito ter voltado atrás numa provação que havia feito 

antes, ele entra contra a USP, esse processo ainda não acabou, cobrando o dinheiro que 

ele gastou.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Essas foram as irregularidades que foram apresentadas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É, disseram, quer dizer. E o que se diz é 

que não teve licitação para receber a doação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então o processo está parado?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Parado não, o processo não para, mas ele 

é lento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - No 

exercício de 2010, foram apontados vários pagamentos para pessoas físicas, lançados nas 

despesas de contratos e convênios; cujos valores superam, em muito, o limite da dispensa 

de licitação. Como, por exemplo, o pagamento da Sra. Jaqueline Aguiar Cardoso, no valor 
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de um milhão 712 mil reais que, na época do recebimento dessa quantia, era estudante da 

Universidade. Que tipo de serviço essas pessoas prestaram para a Universidade que 

justifica o pagamento desses valores?  

Eu estou aqui, antes do senhor responder, eu estou aqui, ó, com 500 folhas, mais 

de 500 folhas, para ser mais real. E, diante dessas folhas aqui, não é um que encontrei: 

várias pessoas físicas, que receberam como item de despesa, está lá, “outros serviços de 

terceiros”. Está bem especificado: “pessoas físicas”, e tudo isso foi na sua gestão. Vou 

dar um exemplo de algumas que estão nessa lista: Adriano Ferreira Rocha, que recebeu 

dois milhões 775 mil; Adilson Barros Wanderley, que recebeu dois milhões e 738; Adolfo 

Dias Ribas, que recebeu um milhão 572; Paulo Urubano dos Santos, que recebeu 824 mil.  

Todas as pessoas físicas que receberam. Então, qual tipo de serviço essas pessoas 

prestaram para a Universidade no seu período, que justifique o pagamento? Como foram 

várias, acredito que V. Exa. se lembre, por ser no ano de sua gestão, porque depois isso 

não aparece mais.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Realmente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

até, ó, a Jaqueline, que foi a primeira que eu citei o nome, na época; está aqui, ó, eu estou 

com um levantamento da vida dela, assim, que eu levantei até por redes, na época, ela 

tava estudando, em 2008 a 2011, ela estava na Universidade estudando. Como que 

aparece o nome dela recebendo um valor de um milhão e 700 e pouco aqui? Eu acho que, 

eu quero saber sobre essa resposta; gostaria que o senhor me informasse.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Essa 

é uma de várias, tá? E eu vou apresentar isso, relatora; para V. Exa. eu acho que é 

importante incluir isso.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu acho que é muito importante, 

realmente, que se verifique; porque não, esses nomes que foram ditos, não conheço, nunca 

ouvi falar e é real, com risadas ou sem. Só se o reitor fosse Deus, é que ele iria saber os 
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pagamentos que foram feitos na Universidade, onde nós temos um orçamento tão grande; 

agora, isso daí deve estar tudo registrado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então está bom, se, citar nomes; por qual razão vocês pagam pessoas físicas? Vocês 

pagavam, na sua época, pessoas físicas? Porque são vários nomes, então vamos deixar 

todos os nomes de lado: por qual questão vocês pagavam valores exorbitantes a pessoas 

físicas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Para mim é uma completa novidade, e 

digo isso com certeza.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

foi na sua gestão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, foi na gestão, mas não passou.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

aparece isso na sua gestão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não passou por mim, precisa verificar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor assinou?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Esses pagamentos você, como reitor, não assinou? Não autorizou?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu não lembro se assinei esse, mas muito 

provavelmente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse 

não, esses, vários.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não lembro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

tentei somar e não consegui, os números são exorbitantes aqui de pessoas.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Agora, é muito bom que.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - São 

muitos bilhões de reais que foram, no seu período, pagos a pessoa físicas; e você não sabe 

responder nenhuma delas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, e peço que seja verificado; porque 

realmente, é uma coisa que não tem lógica.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso, 

para mim, é um absurdo. Desculpa, Srs. Deputados, eu acho eu.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu não tenho a obrigação de saber, estou 

falando a verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que, diante disso, eu acho que você tem a obrigação de saber; ao contrário, você 

deveria saber. Isso mostra, com todo o respeito, incompetência na sua gestão. Isso mostra 

que você não olhava o que você assinava, ou então se passava de despercebido: fechava 

os olhos e diz “vou assinar”. E segundo: que Conselho é esse que assina, e nem verifica 

que uma pessoa física, que é estudante da Universidade, estava estudando nesse período, 

recebeu mais de um milhão e 700 mil reais.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu também estou interessadíssimo em 

saber o resultado disso.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que eu não tenho mais nada a tratar, aliás, este deputado, diante do que nós estamos 

ouvindo aqui. Acho que o deputado Daniel, o deputado Arthur do Val.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Falou no início.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu estou indo embora, para mim é o 

suficiente, muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Total 

ingerência de uma Universidade como a USP, tão conceituada no mundo, ter um ex-reitor 

que não sabe responder uma pergunta como essa. Está aqui a lista, são mais de 500 folhas 

em que está aqui: pessoas físicas recebendo o valor. E eu dei um exemplo, que eu tenho 

só um pacotão, esse pequeno aqui, ó, é só de pessoas que receberam acima de 50 mil, 

correndo para verificar, até chegar à CPI. É só isso aqui, um bolão de gente, de pessoa 

física.  

Aí tem esse monte aqui, ó, que também tem; e o reitor não sabe me responder isso. 

É um absurdo, é esse o país que nós estamos chegando, é esse o ensino que nós estamos 

chegando no país como o Brasil, e no estado como São Paulo, que não pode acontecer 

nas universidades. Isso não pode acontecer nas universidades. É por isso que eu acho que 

o Estado tem que agir, por isso que eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico agora tem que agir; porque são coisas absurdas como essa que nós não 

podemos permitir, Srs. Deputados, que continue assim. Com a palavra, deputado Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, Sr. Presidente. Professor 

Rodas, eu tenho algumas questões, talvez se o senhor pudesse ajudar, eu não vou.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

só um minutinho, desculpa, deputado. E tem deputado que ainda fala que esta CPI não 

serve para nada, tem deputado que ainda fala que não vai dar em nada, que vai dar em 
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pizza esta CPI. Essa é a pizza que a gente está encontrando, é isso aqui que a gente está 

encontrando. Tem deputado que tem a cara de pau de ir para o plenários, e falar que é 

uma CPI absurda, que é o que nós estamos investigando: “Estão achando pelo em ovo”. 

Aqui nem precisou achar pelo em ovo, aqui a gente achou o ovo, o ovo quebrado e 

estragado. É isso que está, ó, essa situação. Desculpa, Sr. Deputado, pelo meu desabafo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pois não, Sr. Presidente. Bom, vou 

voltar aqui. Professor, o senhor pedia só resgatar aqui com a gente, o senhor entrou na 

USP em que ano? Professor, o senhor foi concursado? Qual que é o seu histórico na 

Universidade? Se o senhor puder só usar o microfone.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - 1971.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor entrou em 1971 como 

professor?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Professor da Faculdade de Direito, e da 

Faculdade de Educação da USP.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E depois o senhor passou a exercer cargo 

de direção a partir de que ano?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - 2006 a 2010, diretor da Faculdade de 

Direito.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Faculdade de Direito, de 2006 A 2010; 

e depois?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - De 2010 a 2014 a reitoria, janeiro de 2014.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 2013, aí em janeiro mudou. Deixa eu te 

perguntar uma coisa para o senhor: na Reitoria em 2010, o senhor foi nomeado pelo então 

governador José Serra.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Foi.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor não era o primeiro da lista.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Era o segundo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o Serra quebra ali uma tradição 

histórica de indicar o segundo, e não de indicar o primeiro, que é uma opção do 

governador. O presidente da República não indicou nenhum dos três da lista para a PGE, 

não é? E o senhor disse aqui que o senhor nunca foi da política. Eu queria só perguntar: 

o senhor tinha alguma relação com o governador, então governador, José Serra? O senhor 

poderia só explicar para a gente?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - A primeira vez que eu conheci 

pessoalmente com ele, foi quando ele me chamou ao Palácio, para dizer que iria me 

escolher como reitor. Eu nunca antes tinha conversado com ele, tinha estado em 

cerimônias assim, mas nunca tive.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o senhor sabe como é que o senhor 

acabou sendo indicado? Já que não era o primeiro da lista. Teve alguma articulação? O 

senhor lembra?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Que eu saiba não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tá. Bom, eu queria voltar aqui, o 

deputado Daniel José propôs uma acareação, o senhor disse que toparia, desde que 

houvesse as informações e o tempo necessário. Eu queria pedir, então, ao senhor, se o 

senhor puder, esclarecer, ou pelo menos deixar claro aqui, quais são as informações que 

o senhor precisa ter acesso, e qual o tempo necessário. Porque eu acho que, talvez fosse 

importante; porque o senhor sabe que eu me incomodei muito no depoimento do Zago, 

do professor Zago; ele fez sempre referência à gestão do senhor. O senhor viu, 

acompanhou, e viu de novo, matérias foram publicados nesse sentido. E me parece que, 

talvez, se tivéssemos os dois aqui, e mais o deputado Caio França, a gente teria condições 

de poder esclarecer questões que são administrativas.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Porque me parece que o professor Zago, 

ele atribuiu ao senhor uma série de responsabilidades.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Muito embora fosse parte da gestão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, ele mesmo diz: quem pode tudo, 

ao fim e ao cabo, é o reitor. Tem o Conselho Universitário, tem os outros conselhos, mas 

ele mesmo disse que o reitor pode uma série de coisas. O senhor concorda com essa 

afirmação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu não concordo, pelo seguinte, não por 

ele em particular. Porque, mesmo que o que pode tudo, se é que é bem relativo, um pró-

reitor, ou os pró-reitores, eles têm uma investidura, e têm uma segurança de 

inamovibilidade. E eles têm a obrigação, se são tantas e tamanhas as questões que ele 

levanta no day after, e não estou falando dele por nada, é a resposta à pergunta.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas agora, aqui, é a minha pergunta.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É o que eu estou dizendo, como é que 

pode que a pessoa estivesse lá dentro, e nunca tivesse visto que era suntuária, que nada. 

Quando ouvia, antes de todas as reuniões do CO, o relatório do professor era competente; 

quando eu digo que ele ficou de 1983 a 2014, eu estou dizendo uma continuidade, mas 

não estou dizendo que ele não fosse competente. Tanto que era que foi ficando, e nunca. 

Quer dizer, então veja o seguinte, aquilo que o nosso presidente disse: nunca percebeu, 

não sabia disso, não sabia daquilo. Ninguém.  

E os outros, ninguém percebeu? Se dissesse era uma única coisa, mas construção 

suntuária ninguém viu? Ninguém levantou, ninguém falou. Por exemplo, a aprovação, 

mesmo que regularidades mil, e ninguém viu. Quer dizer, assim, então realmente é essa 

a questão que eu coloco: a pessoa, então, foi por omissão? Então não precisaria de 

ninguém, bastava ter um. Então eu acho que, de certa forma, esse colegiado que passou a 

existir, e que eu acho que é muito importante, e que melhorou a Universidade, dos pró-
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reitores etc., é justamente para ter pessoas, para se algum cataclismo está acontecendo, 

que eles levantem; não depois de Inês é morta, segundo eles.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, o reitor Zago, na opção dele, ele 

fez a acusação ao senhor, e não ao Conselho. Quando ele faz a acusação, ele faz à pessoa 

do senhor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Como reitor, é isso.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, não sei, pelo pouco que eu saiba.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas pela fala aqui, pelas entrevistas e 

assim por diante. O senhor fez aqui uma série de considerações; por exemplo, a fundação 

da USP Leste, que tinha pressa; a escola de Lorena, que tinha professores que não eram 

contratados. O senhor deu alguns exemplos para, inclusive, sugerir que a gente, que os 

deputados aqui, ou quem estivesse acompanhando pudesse concluir. Mas eu queria que o 

senhor ajudasse na conclusão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Por favor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor acha que, apesar do senhor ter 

dito que não é da política, mas aqui me parece que houve, não só aqui, o senhor fique 

tranquilo, porque, por exemplo, o reitor da Unesp também reconheceu aqui publicamente: 

havia uma interferência política. As decisões, se abre a fundação USP Leste, o campus de 

Santos. O que o Governo de plantão decidir, a gestão das Universidades acabava 

acatando. O senhor concorda com esse raciocínio?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: a minha colocação foi 

sempre assim, por exemplo: quem está na Reitoria, ou na cúpula da Universidade, tem 

que fazer o possível para que aquilo que é pedido pelos políticos seja aceito, pois não está 

ali para dizer não.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E na opinião do senhor, esses pedidos 

aqui, eles eram corretos? Por exemplo, apressar a USP Leste, pensando em um calendário 

que não era o da Universidade?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas isso é uma coisa que, fatalmente, 

acontece dentro da Universidade e fora. Quer dizer, e não se pode imaginar que não se 

tem interferência nenhuma, mesmo porque não sou político, mas existe uma função do 

político, que é justamente fazer a ligação entre a sociedade. Por outro lado, a USP e as 

outras são muito requisitadas, e não é só de deputado e governador. Por exemplo, qualquer 

cidade que o reitor vá, ou alguém, o pró-reitor vá, todo mundo fica: “Ah, abre aqui isso, 

abre aqui aquilo”. Quer dizer, então, por exemplo, quando você aceita uma, como no caso 

meu, que foi a de Santos, e que tinha fundamentos, você aceita uma, e para 99 você falou 

não, mas você não pode falar não a todas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então, eu acho que essa questão, quando 

eu digo, eu não estou dizendo como crítica, estou dizendo que isso também explica. 

Porque isso vai acumulando, e depois os desacertos que possam existir, também têm base 

nisso; não pode também achar que têm só base nisso, ou só base naquilo. A questão das 

aposentadorias, de há muito deveriam estar fora.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claro, é um conjunto de fatores que 

contribuem negativamente, ou positivamente, para as decisões.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro, agora não é, por exemplo, uma 

outra coisa que é importante falar: a questão. As três universidades, elas tiveram 

problemas em 2014 muito similares. Eu não era reitor de nenhuma das outras duas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas os problemas estavam ligados à 

ampliação, por exemplo?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, não.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não só, por que, por exemplo, a Unesp 

teve esse.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Nós vamos vendo pedacinhos e 

pedacinhos que, num determinado momento, eles explodem. Quer dizer, não foi, não é 

má gestão de um.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Foram decisões, às vezes políticas, que 

levaram a essa situação. Agora, isso eu entendi, é o conjunto da obra. Eu queria, agora, 

entrar nas questões mais ligadas à gestão do senhor. Mas antes, eu queria que o senhor 

me explicasse essa coisa do Alckmin, não ficou claro para mim. O senhor esteve com ele, 

e falou do teto? O senhor fala assim, ó: “A questão do teto alto, o Alckmin nunca escutou”.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu dei um exemplo para demonstrar o 

seguinte: o governador Alckmin sempre foi muito atencioso, ele é uma pessoa atenciosa 

com todo mundo; e ele, assim, a cada seis ou sete meses, ele convidava os reitores, os 

três, e no fim os quatro, quando veio também o da outra universidade, para almoçar com 

ele. Agora, a gente até brincava com ele que ele almoçava antes, porque ele não comia, 

ele ficava anotando; e ele já comia alguma coisa antes, para poder ficar anotando, cada 

governador tem o seu feitio.  

E ele ouvia as questões da Universidade, e isso e aquilo, grande dessa questão de 

teto que se falava; e que, eu posso falar isso porque não, nunca fui abatido por teto 

nenhum, nem na aposentadoria nem antes. Então se falava: “governador”; de certa forma, 

o teto de São Paulo é um teto que não é, vamos dizer assim, ele é um teto fictício quase, 

porque é completamente fora da média nacional, e isso causa um problema grande.  

E um problema grande não só, porque, por exemplo, é melhor ele dar aula na 

federal aqui do lado, onde o teto é o do Supremo. E isso começa a acontecer, já começava 

a acontecer, e se mostrava lá na hora que, realmente, professores. Houve um tempo, em 

que estou dizendo: “Não, eu vou dar aula para a universidade” e nem olha quanto ganha. 

Não é mais assim, o jovem é diferente e está certo: “Aqui ganha x, e ali ganha y? Eu vou 

lá”.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E a conversa sobre o teto é que ele 

estava equivocado?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, a gente dizia: “E o teto?”, e eles 

sempre diziam: “Não, nós vamos examinar, mas isso é um problema”, e é, a gente sabe.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Continua sendo. Bom, vamos lá então 

a questão aí da gestão, como eu disse. Durante esse período de gestão do senhor, de 2009 

a...  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - 2010 a 2014.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 2010 a 2014, o senhor poderia me relatar 

aqui, quais ações o senhor responde, se responde, quais foram arquivadas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Ações?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Por conta da gestão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Por conta da gestão, nós temos, e se não 

tivesse já sido dado, eu ia dar a cópia desse processo administrativo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Qual que é esse processo?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Esse processo administrativo é o processo 

que o reitor Zago abriu, e que disse aqui que, como não indicaram a pessoa, ele indicou, 

é essa aqui, que eu espero. Não está completíssimo, mas está quase completo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Esse trata do que?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Esse trata do aumento das despesas, do 

aumento das despesas. Ele tem 1.800 páginas hoje.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E ele está tramitando onde?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Ele está, ele continua na Universidade de 

São Paulo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, o reitor Zago, ele representou o 

senhor?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não representou, isso aqui é um processo 

administrativo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, esse processo administrativo 

continua tramitando?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Continua tramitando desde 2014.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que ele está tramitando?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então, é um processo de longa duração.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 2015, 16, 17, 18 e 2019. E ele continua 

tramitando? O senhor já foi ouvido?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Já, já aconteceu de tudo, já passaram 

quatro presidentes e já foi anulado pela Justiça, já voltou.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Hoje, ele não está no ar, ele continua 

tramitando.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Ele está vigente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sim, mas ele tramita?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Tramita.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tudo bem. Fora esse, quais outros 

processos o senhor tem?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Existe esse processo aqui, que foi um 

processo interessante, que é a da questão da Nuvem USP.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nuvem USP.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É um processo administrativo, 

basicamente ele diz que a Nuvem foi iniciada, não vou justificar no momento, mas era 

uma necessidade naquele momento; porque qualquer problema que a gente tivesse, o 

presidente falou das greves e eu me lembrei disso, houve uma tentativa de invasão da área 

ali do lado da Universidade de São Paulo, com referência a parte do TI, que para tudo, 

não é? Inclusive convênios internacionais. Então, a partir daí, começa o processo da USP, 

da Nuvem; esse processo da Nuvem foi descontinuado pela gestão subsequente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Por que ele descontinuou?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Isso não sei.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vou perguntar para ele.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Foi descontinuado, e parte havia sido 

comprado, já com licitação e com tudo, uma série de coisas. E então era por que comprou? 

Quer dizer, uma coisa que precisa ser vista, daquilo que eu citei, na questão, e não estamos 

falando dessa gestão, porque eu acho que, mais do que tudo, o que todos os senhores e 

senhoras estão fazendo, e todos nós, é buscar diretrizes para uma melhor gestão das 

Universidades no futuro. Claro, esse que é o.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claro. Só para a gente concluir, esse 

também está tramitando?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então, é isso que eu vou dizer. O que 

acontece? Se esse aqui continua tramitando.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então o senhor tem dois processos 

administrativos que estão tramitando. Fora os processos administrativos, o senhor tem 

algum outro processo que o senhor responde? 

  

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O MP, por exemplo.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, no MP só tem aquele da sala do 

Conde.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ação de improbidade administrativa 

que o MP.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É essa.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, mas que fala de contratos sem 

licitação, impressão de boletins. Esse aqui foi arquivado?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, o processo que existe é o processo 

com referência à não licitação de doação, é esse de improbidade administrativa.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não é o que o senhor está falando, que 

é o do Pedro Conde. Mas esse foi concluído, ou não?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Esse processo está onde? No Tribunal 

de Justiça?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Esse está na primeira instância ainda.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Primeira instância?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, e esse outro que o MP propôs 

instaurar, o senhor tem algum conhecimento dele?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que é público, saiu em matérias de 

jornais, que fala da ação de improbidade administrativa.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não é esse, esse da improbabilidade é esse 

que.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas que fala de contratos sem licitação? 

E fala que impressão de boletins?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Esse contrato sem licitação é o da sala.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É o da doação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É o mesmo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o da impressão de boletins?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - É o mesmo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É o único.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Está em um único.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que tem os três, os quatro elementos?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Tem dois elementos.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E a troca de doações por nomes nas 

salas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  É o mesmo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É o mesmo. O que era essa coisa de 

troca de nomes?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Muito rapidamente, o programa é o 

seguinte: houve uma, em 2006, as salas da Faculdade de Direito, do prédio antigo, não 

têm aparelhamento nenhum, e se fez, e se juntaram, a Associação dos ex-alunos da 

Universidade de São Paulo, que é uma entidade, que desde 1933 é uma entidade que 

existe, não é simplesmente fantasia. A Reitoria participou, centro acadêmico, e aquela 

parte, tem o Centro Acadêmico XI de Agosto, e a Atlético XI de Agosto. Então se fez 

uma campanha para melhorar a salas, e se pediu dinheiro para antigos alunos.  

Quem recebia o dinheiro dado, e fazia, era a Associação dos antigos alunos, a 

diretoria nunca recebeu. E se viu, após um ano e pouco, que era muito, vamos dizer, os 

nossos ex-alunos não eram muito generosos, não é?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não que eles não tivessem recursos.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Na ocasião se obteve, a Associação tinha 

600 mil reais, que foi o que foi usado para reformar o salão nobre depois. E aí entra a 

questão da doação: aparece, e foi trazido para esse grupo, Pedro Conde, do BCN, que se 

propôs ele próprio a construir um auditório bem moderno, e um conjunto grande de 

banheiros no primeiro andar da faculdade, onde não havia banheiros. Embora tivesse o 

salão nobre com 800 lugares, não tinha nenhum banheiro naquele andar; então foi feito, 

e foi feito um contrato, em papel da Associação dos antigos alunos, em que assinaram 

todos, inclusive eu; em que tinha uma cláusula que dizia assim: a obrigação nossa é de 

levar às entidades, entidades, não, aos órgãos superiores, a colocação, no nome dessa sala 

que vai ser feita; que não era sala lá no lugar, era um lugar que, Pedro Conde.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi. Mas é só no imóvel novo, na 

sala nova? Nas outras.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, era só na sala nova. Resumindo, a 

congregação chegou a aprovar, dois meses depois ela retira a aprovação, e aí o Pedro 

Conde entra com a ação de cobrança.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pedindo de volta.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Também não acabou até hoje, e o 

Ministério Público entra com a ação contra mim, dizendo “a USP vai ter que pagar aquele 

milhão que ele gastou naquela época” e esse é o único processo que existe.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tudo bem. Vou entrar na questão 

orçamentária da USP, que foi motivo aqui de muita discussão e controvérsias. Eu tenho 

aqui a evolução das receitas e despesas da USP de 2010.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A primeira coisa, eu acho que o senhor 

tem, já teve conhecimento dessas tabelas, é a tabela sete, em que aparece lá: “receita e 

repasse do Estado, ICMS, lei Kandir, emenda, outros custeios na despesa pessoal, fundos 

de reservas”. O senhor lembra dessa tabela? A minha pergunta diz respeito a fundo de 

reserva, a tabela é só para o senhor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Agora eu pergunto o seguinte: é fundo de 

reserva em dinheiro que estava no banco?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, é assim, aqui aparece assim: 

“Fundo de reserva: 13º e adicional de férias”; não estou falando de banco, de banco eu 

tenho outra tabela, não quero falar disso.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sei.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aqui a questão é outra, aqui diz o 

seguinte, ó: em 2010 tinha um saldo acumulado de 212 milhões de reais; em 2010, que é 

quando o senhor assume.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Quanto?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Saldo, receitas e ICMS, despesa e 

reserva. Ele está falando: receita e despesas, na hora em que ele tira, o saldo acumulado: 

212 milhões e 200.927 reais.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Sim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois 2011, vai para 75.262; e em 

2012 ele vira negativo: 572 milhões, ou 572 mil, aqui. Depois vai para um bilhão, ou é 

porque o senhor não deve ter tudo isso de recursos. A minha pergunta é assim: a gente 

percebe que há uma, a USP estava no positivo e foi caminhando para o negativo.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E é exatamente no período da gestão do 

senhor. Se o Senhor pudesse rapidamente explicar um pouco qual é a consequência, o que 

exatamente aconteceu para que houvesse essa inversão. O senhor já falou: “Bom, houve 

redução do ICMS”. Sim, mas a gestão também adotou algumas medidas; o senhor poderia 

elencar essas medidas?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, o deputado leu há pouco, e eu tenho 

aqui anotado, sobre aquela questão. É óbvio que contribuiu para isso não só o plano de 

carreira, dos funcionários também, como a questão da progressão horizontal dos 

professores. Acho que a questão é um conjunto, mas eu lembro o seguinte; até fiz algum 

tempo atrás, num artigo da “Veja”, nem faz tanto tempo, acho que faz um mês, dois meses 

no máximo. Um artigo que eles pediram que eu fizesse, que uma das preocupações 

minhas no início foi justamente centralizar, com as melhores das intenções, que nós 

tivéssemos um, não simplesmente o departamento de contas da Universidade, mas uma 

pró-reitoria executiva de administração.  
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Não só pela importância da administração, como também que é impossível que 

uma pessoa, por mesmo que fosse administrador de carreira, que. Nas universidades 

nossas, existe, nas públicas, existe a tradição de o reitor, em última análise, ele é a cúpula 

de tudo: da parte econômica, da parte docente, da parte de pesquisa, de tudo em última 

análise. E a gente vê que, então, isso é que eu procurei fazer não totalmente, porque não 

cabia a mim, mas a instituição de uma pró-reitoria com poderes maiores, chefiado por um 

pró-reitor executivo de administração. Não estou colocando culpa nele, não é isso, estou 

só dizendo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor aí se transforma no Zago.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Quer dizer, não, sim, por isso que eu estou 

dizendo; então é claro que ele faz, mas isso é, de certa forma, um prenúncio daquilo que 

a gente vê, e que poderia ser feito. Por exemplo, vamos examinar uma universidade 

particular aqui em São Paulo, a Universidade Mackenzie, que eu nunca participei em 

nada. Mas eles têm o reitor, mas eles têm um chanceler; não é igual o chanceler da 

Católica, que é mais uma representação. O chanceler é que é, ele não controla, não é um 

controle; ele é, obviamente, a pessoa que é o responsável que, ele só faz isso, ele controla 

a parte da econômica.  

Essa questão, por eu ter feito isso, de certa forma houve uma delegação tácita, ou 

nem tácita, não é? Porque você tem uma pró-reitoria executiva disso, onde as questões, 

por exemplo, as assinaturas, a maioria delas, chega, que a gente examina hoje, chegam 

até ele. Mas não há a assinatura do reitor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi. O senhor tem esses 

documentos?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, isso foi uma mudança estatutária da 

USP, que foi aprovada em 2010, e durou durante todo o período. E depois, e é muito 

normal, cada qual faz o que deseja, se voltou à antiga colocação, que era um departamento 

administrativo, e um econômico, se voltou ao status quo. Mas isso é oficial, e durante 

quatro anos vigeu.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tenho duas últimas questões, que o meu 

tempo acabou, se o senhor pudesse me ajudar com brevidade.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Bem breve, tudo bem, vamos lá.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A USP tem um hospital.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Tem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Esse Hospital é bancado com recursos 

próprios, ou do SUS?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Basicamente com recursos próprios.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas tem recursos do SUS?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Nunca entrei na administração do hospital, 

que inclusive ele tem uma administração própria. Mas, se tiver, não é.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A grande maioria.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - A grande maioria é de recursos próprios.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A pergunta que eu queria fazer para o 

senhor: a USP tem alguma Fundação que contrata os funcionários dos hospitais, ou é a 

USP que contrata diretamente os médicos, e outros funcionários?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: numa, é a velha história, 

numa administração, numa entidade tão grande, com tantas questões, quer dizer, o que eu 

lembro era de fazer indicação dentro das regras do diretor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O Hospital?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas, nunca participei.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Do diretor do hospital.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Do diretor do hospital.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas o senhor sabe, a USP tem alguma 

fundação? Por exemplo, a Unicamp tem uma Fundação.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, eu acho que é diferente, é bem 

diferente do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tem uma Fundação, mas não, 

que eu saiba, não há uma fundação da.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, a minha pergunta é outra, não sei 

se ficou claro: a USP, vou pegar a Unicamp, a Unicamp tem uma Fundação.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A Funcamp; e a Funcamp, segundo o 

seu diretor aqui, o responsável, ele disse que a Fundação contrata os funcionários dos 

hospitais.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, isso não acontece com o Hospital 

Universitário. Acontece com o das Clínicas, mas não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas aí é uma Fundação que deve ser 

das Clínicas.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Se bem que existe uma ligação entre o 

Hospital das Clínicas e a USP.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sei, mas quem contrata os funcionários 

das Clínicas é a Fundação, será?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Isso eu não posso.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor não tem certeza.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Agora, veja o seguinte: a questão não há 

uma Fundação, que eu saiba.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que contrata os funcionários.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Que contrata funcionários do Hospital 

Universitário.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E é o próprio hospital que contrata? A 

partir da sua diretoria, deve ser isso.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Tão longe quanto eu sei.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu agora estou mais 

confuso ainda, porque assim, eu achava que a USP tinha a mesma metodologia da 

Unicamp. Então, eu queria sugerir, talvez a gente trazer aqui para ouvir o Secretário de 

Saúde, para saber como é que a Secretaria da Saúde trata com aqueles que têm hospitais 

de universidades, e a sua relação direta com esse tipo de contrato, de controle, de 

prestação de contas. Uma última questão, então eu queria deixar como sugestão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Faz 

um requerimento.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu apresento o requerimento, mas queria 

deixar uma última questão para o senhor. O senhor falou da consultoria que a USP 

contratou, acho que na gestão seguinte.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Foi.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Que 

envolvia a McKinsey e a, foi pago cinco milhões pela Comunitas.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - O que eu sei é que cada, potentados, cada 

um deu 1.000 reais.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mil não dava, tinha que ser mais.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Um milhão, desculpe, um milhão cada 

um. E isso, realmente, houve depois, tudo de ouvir dizer, obviamente, a Adusp entrou 

com uma ação, para saber do que se tratava. E depois de anos, depois de três, quatro anos, 

é que se ficou sabendo parcialmente, segundo o que eles disseram. Então, seria 

interessante, já que nós estamos fazendo uma radiografia da Universidade, verificar; 

porque isso, na época, foi feito escondidamente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Escondidamente?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, por que.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não tinha publicidade.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não se sabia o que era, nem nada. Então, 

é importante que se verifique, inclusive, essa ação da Adusp, para que se possa saber o 

porquê. Agora, e terminando eu digo, aí veja o seguinte: os cinco milhões, banqueiros 

etc. não dariam cinco milhões se não tivesse sido feito toda aquela questão da falência da 

USP, óbvio que não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor acha que foi à falência da USP 

que levou essa.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, vamos dizer assim: a história da 

falência da USP.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Levou a esse.  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Porque eu não entendo falência, pode ter 

irregularidade, agora falência quando você tem três bilhões do lado não é falência, não é? 

Isso ajudou, quer dizer, isso foi, vamos dizer assim, foi o grande motivo para pegar o 

dinheiro para poder fazer esse estudo. Agora, o que realmente esse estudo representou, e 

representa, na Universidade? Qual o intuito?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi. Muito obrigado, Sr. Presidente, 

e professor Rodas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Com 

a palavra, deputada Valeria Bolsonaro.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

registrar a presença da deputada Carla Morando.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigado pela sua presença. As 

minhas questões são bem pontuais. A primeira: houve, o senhor falou, houve na sua 

gestão aumento de salário decorrente da progressão, da constituição de uma carreira, na 

ordem de 200%?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu digo o seguinte: essa questão precisaria 

ser examinada, e é uma coisa que seria interessante que o fosse; porque se aconteceu, 

deve ter sido um caso, coisa absolutamente episódica, não foi de maneira nenhuma algo 

que tivesse sido feito generalizado, nem em pequenos números. É a mesma história, por 

exemplo, quando se vê salários, e fala: “Olha, não, salário no mês tal, o juiz tal recebeu 

300 mil reais”. Na realidade aquilo, regular ou não, foi salário, foi férias.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, o que a gente está falando de 

aumento dentro da progressão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Dentro da progressão.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Houve na ordem de 200%?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, eu não posso afirmar; ouvi dizer que 

sim.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ouviu dizer que sim?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, mas precisa verificar, porque que na 

época isso teria sido notado, e foi feito dentro dos, e não houve nada dentro daqueles 

parâmetros da progressão.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Certo. Qual foi a porcentagem de 

aumento do auxílio-alimentação e do vale-refeição da época?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, eu não lembro, depois de sete anos, 

com tantas coisas que passaram depois. Agora, é aquilo que eu disse ao deputado: foi feita 

uma, isso só foi dado com base em avaliação técnica interna da USP.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Foi passado ao Conselho 

Universitário?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, eu não sei sequer se isso, na época, 

era, estava dentro daqueles, porque precisa examinar.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Já existia a autonomia da 

Universidade.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Já existia a autonomia, mas o problema é 

o seguinte: examinar o que vai para o Conselho Universitário, ou o que, de certa forma, 

terminava na COP e em outros lugares.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Aumento de salário não passa pelo 

Conselho Universitário?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, precisa verificar o texto da época. 

Esse aumentos foram.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Na época em que o senhor era o 

gestor não passava pelo Conselho Universitário quanto tinha aumento de salário? Ou 

aumento de benefício?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Passava, e foi aprovado.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pelo Conselho.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Todo esse sistema de progressão foi 

aprovado pelo Conselho previamente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Foi aprovado.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Previamente foi aprovado pelo Conselho; 

agora, eu não sei se as execuções posteriores estavam, ou não, obrigadas a passar pelo 

Conselho Universitário.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor, provavelmente assinou 

esse aumento?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, aumento, muitas vezes, ele é 

aprovado.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor, como reitor, teve 

conhecimento desse aumento?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, conhecimento do aumento.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor teve?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não desse de 200%.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim, o senhor teve conhecimento 

desse aumento. Nesse conhecimento que chegou ao senhor, não foi falado se o Conselho 

Universitário tinha sido consultado, é isso o que o senhor está dizendo?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: 

o plano geral foi aprovado pelo Conselho Universitário, e nós tivemos duas progressões.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Agora, o que precisa ser dito, e é 

importante que se diga, porque o reitor pode ser reitor, mas não é um computador de alta, 

é impossível lembrar de tudo, é claro. Principalmente sete, sete não, dez anos depois.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas o senhor não era sozinho, o 

senhor tinha assessores, tinha todo mundo que lhe assessorava.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então, quando chega, também tem 

assessores, nós todos deputados também temos que ter um monte de informações, por 

isso os assessores estão junto conosco. E eles vão nos assessorando, e vão falando para a 

gente: “Olha, está acontecendo isso, houve isso, assine aqui que isso é referente a isso”. 

A minha questão é simples: quando foi, chegou a execução do aumento do vale-refeição, 

do vale alimentação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, isso foi. (Vozes sobrepostas.) 

O que eu estou dizendo é o seguinte: precisa examinar, porque naquela época nem 

tudo tinha a obrigação de passar pelo Conselho Universitário no regimento.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ou seja, cai na transparência 

novamente.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Exatamente.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não tinha transparência desse que 

tipo de regulamentação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Podia não ter. A questão é a seguinte, e 

isso faz parte, também, do aperfeiçoamento. Quer dizer, é algo que, posteriormente, se 

vai. Porque mesmo com essa questão de transparência, é uma questão que vem 

aumentando nos últimos tempos, e não era algo, não na minha época já se falava em 

transparência, não no limite que se falava hoje, e nada acontece do zero para cem. 

Realmente a transparência vai aumentando aos poucos.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse prêmio de excelência 

acadêmica e institucional da USP, ele também foi uma decisão que não passou pelo 

Conselho?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS -  Veja o seguinte: esse plano, ele tinha uma 

comissão própria.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, tinha uma comissão própria.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Ela era composta, pelo pouco que me 

lembre, os pró-reitores todos, os vice-reitores; então quem concedia, quem aprovava a 

concessão era, e existe uma resolução do prêmio que não foi instituído na minha gestão; 

ele já era da gestão anterior, era algo que vinha sendo feito, e que não era pago sem ser 

aprovado por esse conselho específico.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então era um conselho específico, 

está bem. Houve criação de cargos dentro da USP na sua gestão, sem concurso público?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Houve todo o esforço para que não 

acontecesse. Agora, uma afirmação se houve ou não houve, eu não posso fazer.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor não pode fazer?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não tenho dados para isso, houve todo um 

esforço para que não se houvesse, mesmo porque naquela época lembro-me que foi 

pedido ao governador Alckmin, e ele mandou à Assembleia, justamente a criação de 

cargos. Pode examinar, não sei se foi 2011 ou 2012, justamente com o objetivo de; então, 

parte desses cargos eram para suprir aqueles cargos podres, que eles falavam.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O que seriam cargos podres? Se me 

perdoe.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, o que a Universidade fez, isso antes 

de eu chegar, e genericamente era o seguinte: morria alguém, saía alguém, se aposentava 

alguém? Nomeava outro no lugar, e sem passar por nada, era uma coisa feita dentro da 

Universidade.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não era um concurso interno, era 

uma indicação.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, tinha concurso e tinha tudo, não é 

nesse ponto. Vamos dizer assim, o cargo em si não vinha para ser recriado, era um cargo 

que ele tinha acabado, e era reposto. Então isso estava causando um grande problema para 

todas as universidades, e o governador Alckmin mandou aqui para a Assembleia, e a 

Assembleia aprovou, um número X de cargos; sendo que parte desses cargos era para 

substituir aquelas pessoas que já vinham.  

Porque, a própria Universidade ela mantinha pessoas que, vamos dizer assim, 

ficaram periclitantes durante um período largo, justamente porque a pessoa não sabia se 

o cargo dela ia ser reconhecido ou não ia, porque estava com problema no Tribunal de 

Contas e em outros lugares. Então, se nós fizemos uma lei, as demais para ter uma lei 

disse, era justamente pelo afã de ficar criando cargo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse fundo de reserva, que o senhor 

falou que ficava no banco, ele foi criado para subsidiar os serviços previdenciários da 

Universidade, correto?  
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O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Nunca foi criado, ele foi ficando, tanto 

que.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ele não tinha uma função?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, veja.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não tinha.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Que eu saiba, não existia uma 

regulamentação que eu saiba, era uma reserva que estava lá.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor não tinha conhecimento se 

ele tinha uma regulamentação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor disse que o senhor é 

economista?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E o senhor, quando viu esse dinheiro 

lá, o senhor não teve a suposição de que isso poderia auxiliar, já que a aposentadoria, 

certamente, oneraria a folha?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Sim, agora veja o seguinte: não, uma coisa 

que eu considero interessante, nós estamos aqui, afinal de contas, todos com 

responsabilidade, cada um de uma forma. Uma coisa que me chama a atenção, é que como 

é possível uma pessoa, estando na USP, um número que tem 24 horas trabalhando, que é 

o que todo mundo faz inclusive eu, como é possível que se possa entrar em todos os 

detalhes possíveis e imagináveis. Quer dizer, não estou dizendo que não seria bom, seria, 

mas isso não é possível.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Veja.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Quer dizer, não pode ser visto como algo 

errado.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor me perdoe, mas 

novamente, eu vou cair: o senhor tem assessores, e o senhor concorreu ao cargo. Quando 

a gente se propõe a concorrer a um cargo, nós sabemos do ônus e do bônus; então nós 

temos ali. Mas nós temos ali uma assessoria que nos traz, para isso tem o reitor. Então o 

senhor, eu vou chegar à seguinte conclusão: não precisa de reitor, já que ele não tem 

conhecimento de tudo.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas é impossível.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Deixa só as diretorias, e pronto.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, é impossível ter conhecimento de 

tudo, principalmente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu concordo com o senhor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Como é a Universidade de São Paulo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Conhecimento de tudo eu concordo, 

mas não ter conhecimento do motivo pelo qual foi feito.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas não foi feito.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O fundo financeiro? Para que ele 

serviria?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Mas veja, esse fundo financeiro, ao meu 

sentir, não é que ele foi feito e determinado para alguma coisa. Nunca se comentou isso 
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lá durante todos os tempos, em todas as reuniões. Esse fundo, que eu saiba, não é um 

fundo que foi estabelecido e com regras.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só um minutinho. O recurso 

orçamentário não tem regra?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, veja, o recurso orçamentário, não é 

isso, eu pediria à senhora para não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Por favor, me explique como se eu 

fosse uma criança de seis anos, vamos lá.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - De sete, porque se não, não dá para 

entender.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Tá.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Então veja o seguinte: o que ficava nesse 

fundo era o que não era gasto; e, por exemplo, nunca se fez, que eu saiba, vamos fazer 

um fundo com, para tal coisa com tais regras. Tanto que quando o deputado falou aqui, 

várias vezes, em fundo previdenciário, vocês deve ter percebido. Fundo previdenciário 

nunca, em nenhum momento eu ouvi, e em nenhuma das reuniões da Universidade de 

São Paulo, nos quatro anos, reuniões de Conselho Universitário, reuniões de dirigentes 

que nós tínhamos, nenhuma vez, falar. Se tivesse havido, eu saberia. Agora, eu vi aquele 

fundo, aquele fundo estava lá, mas é claro que ele precisa ser regulamentado, mas não 

era. Pelo menos que eu saiba.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O plano plurianual da Universidade 

não contemplava uma reserva de recursos para o pagamento de aposentados? Na sua 

gestão.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja, a senhora está me perguntando um 

detalhe que, mais uma vez eu vou dizer, e não, com nenhuma vergonha, que não é possível 

se saber de todos os detalhes. Por isso é que, nessa sugestão que eu comecei a dizer, a 
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questão de, uma das coisas que seria interessante fazer, a separação do reitor acadêmico 

de pesquisa, e de uma outra figura, não um controller, nem nada disso, mas um gestor. 

Quer dizer, aí sim nós teríamos uma separação, quer dizer, seria muito mais; porque são 

assuntos que se tem, de todo tipo.  

Quer dizer, é impossível uma pessoa, tanto que é que a gente está vendo: o 

problema não é só na USP; quer dizer, talvez seria interessante pensar, claro, existe 

autonomia universitária; não estou falando na autonomia de dinheiro, estou falando na 

outra autonomia. Mas os deputados e as deputados podem fazer muito mais do que 

sugestões, no sentido de ter autoridade distintas, essa foi uma sugestão que eu fiz dentro 

de um contexto; porque é impossível, eu vivi isso. E não é por absoluta insciência, ou 

inconsciência; porque eu já tive vários outros cargos públicos, e nada disso sucedeu.  

Por exemplo, eu fui presidente de uma autarquia federal, que é o Cade, que é muito 

menor, é óbvio; ali dá para se conhecer basicamente, porque é muito menor a questão de 

orçamento etc. e tal. Quer dizer, a questão é que a burocracia da Universidade de São 

Paulo, ela é algo não de hoje, já há muito tempo, impossível de ser levada desse jeito, 

cada vez mais monumental. E no fim, o que é que se faz? Imputa-se, fala: “Ah, fulano é 

o reitor, então é ele”.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor é professor titular da USP, 

e por isso foi nomeado como reitor. O senhor fez pesquisa durante o seu tempo de reitor, 

de gestão?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Durante a gestão não, é impossível, não 

dá tempo nem de almoçar direito, muito menos de pesquisa.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então eu vou falar para o senhor: o 

senhor é o primeiro reitor que fala isso, não é? Porque todos os outros colocaram que eles 

fazem, que eles desenvolvem pesquisa, eles trabalham na gestão como reitor. Eu estou 

falando o que nós ouvimos aqui.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Claro.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eles trabalham na gestão como 

reitores, eles desenvolvem pesquisas, e eles desenvolvem, também, docência. Durante o 

período de reitoria. Então eu agradeço, muito obrigada, pelas suas respostas.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Eu é que agradeço.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

havendo, tem mais algum deputado?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para concluir, Sr. Presidente, eu tinha 

sugerido ao professor Rodas que, ao concordar com a sugestão aqui da vinda do professor 

Rodas e o professor Zago, quais os elementos que eram necessários, para que o senhor 

tivesse o conforto necessário para o debate. Se são coisas que nós podemos disponibilizar, 

como informações, ou quanto tempo o senhor precisa. O senhor não me respondeu, eu 

fiquei com a dúvida.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Veja o seguinte: eu poderia passar isso 

brevemente para o senhor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor pode encaminhar para a 

Presidência da Comissão, e aí o pedido do deputado vai ser apreciado na próxima reunião, 

e a gente considera as necessidades. Se o senhor pudesse encaminhar até a próxima 

quarta, ajudaria na provação aqui do pedido. Da parte do senhor, nenhum problema para 

a acareação?  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Não, eu acho que, veja bem, conversa é 

sempre importante, e como disse, se eu repetir muitas vezes o nome dele, não tem 

absolutamente nada de pessoal; porque se vocês olharem a colocação que ele fez, tem o 
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mesmo tanto, ou mais, do meu nome. E eu acredito que, também, ele não tenha nada de 

pessoal; portanto, acho que não há problema absolutamente nenhum.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, professor.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Está bom?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Daniel.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, só para ressaltar aquela mensagem de 

que, eu estou chegando à conclusão, e assim que, da mesma maneira como muitos dos 

outros membros aqui, que há muito que a gente tenha regras mais claras de gestão nas 

universidades; e também que a gente consiga avançar no tema de governança. E de 

prestar, na verdade, sugestões à gestão das universidades; porque eu vejo uma excessiva 

influência da política na gestão das universidades estaduais, e eu gostaria; e pelo menos 

quando a gente olha as melhores instituições de ensino do mundo, é exatamente o oposto, 

a gestão é muito técnica.  

Eu sinto essa necessidade de falar esse ponto. E, por último, também, pedir 

desculpas ao professor Rodas, se em algum momento eu.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - De maneira nenhuma.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Transpareci alguma ironia, enfim. Só por conta, 

mesmo, das respostas não serem, enfim, de acordo com as perguntas que eu realizei.  

 

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS - Fica tranquilo, tanto você quanto o 

deputado que já se retirou.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Está ótimo. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

registrar que a leitura da Ata da reunião anterior, a ser aprovada, que nós demos por 

aprovada; então dando aprovada por haver quórum suficiente. Obrigado Dr. Rodas, pela 

vinda do senhor; e pelos esclarecimentos que foram colocados, e aqueles que não foram 

nós vamos seguir, a CPI. Mas, obrigado, e não havendo mais nada a tratar, estão 

encerrados os trabalhos. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


