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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA

2

PAULISTA DE MEDICINA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 1994

3
4

Aos dois dias do mês de março de hum mil, novecentos e noventa e quatro, nesta

5

cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, nº 740, no Anfiteatro "Maria Thereza Nogueira",

6

reuniram-se os Senhores Membros da Congregação da Escola Paulista de Medicina,

7

sob a presidência do Senhor Diretor, Professor Doutor Manuel Lopes dos Santos.

8

Havendo "quorum" com 57 presentes. A reunião foi iniciada pelo EXPEDIENTE: Foram

9

justificadas as ausências dos Professores Doutores: Amaury José Teixeira Nigro, Duílio

10

Ramos Sustovich, Elisaldo A. Carlini, Esper A.Cavalheiro e Saul Goldenberg. Na

11

sequência foram apresentadas 2(duas) atas para aprovação, dos dias12.01.94 e

12

19.01.94, as quais foram aprovadas sem ressalvas. A seguir o Senhor Diretor passou

13

aos seguintes INFORMES: 1) Mudança do Arquivo do SAME, da Rua Pedro de Toledo,

14

nº 844 para a Rua Borges Lagoa, nº 777. Com relação a esta mudança, o Diretor

15

Clínico do Hospital São Paulo, Prof. Dr. José Osmar de Abreu Pestana está

16

providenciando a distribuição do ofício circular nº 004/94, no seguinte teor: "São

17

Paulo, 2 de março de 1994. Prezado(a) Professor(a). Como parte da reestruturação e

18

informatização do arquivo de prontuário e mudança para a rua Borges Lagoa 777,

19

serão tomadas as seguintes medidas. 1. Todos os prontuários com datas posteriores a

20

1/1/1988 serão mantidos no arquivo. 2. Prontuários com data anterior a 1/1/1988 serão

21

revistos individualmente e mantidos em arquivo somente quando o paciente recebeu

22

algum outro atendimento posterior a esta data. Isto significa que prontuários abertos

23

antes de 1/1/1988, cujos pacientes não compareceram à Instituição após esta data,

24

serão desprezados, entretanto, ficarão à disposição das disciplinas que eventualmente

25

tenham algum trabalho e/ou pesquisa em andamento, ligados àquela doença, até

26

30/04/94, na Rua Borges Lagoa 777, à partir de quando serão destruídos. Fato

27

semelhante já ocorreu em 1986 quando foram dispensados todos os prontuários

28

anteriores a 1976. Tal medida é necessária por absoluta falta de espaço para

29

acomodar cerca de 1.000.000 de pastas, e está sendo estruturada uma comissão de

30

prontuário para estabelecer as modificações condizentes com a informatização. Sem

31

mais, certo de contar com a atenção e colaboração de V.Sª, subscrevo-me, (aa) José

32

Osmar de A. Pestana (Diretor Clínico - HSP); 2) FERIADOS: Por determinação do

33

Secretário Adjunto da Administração Pública, Sr. Antonio Carlos N. Oliveira, e

34

conforme publicação em DOU de 12/1/94, os dias enumerados a seguir, serão dias
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35

normais de trabalho em todos os setores da EPM e HSP: 22 de abril (sexta-feira); 3 de

36

junho (sexta-feira); 14 de novembro (segunda-feira); 26 e 30 de dezembro

37

(respectivamente segunda e sexta-feiras). Nos feriados e pontos facultativos, os

38

serviços essenciais à segurança e funcionamento do HSP trabalharão em regime de

39

plantão; 3) CRIAÇÃO DE SERVIÇOS na EPM e HSP: Falou o Senhor Diretor de matéria

40

publicada, recentemente, nos jornais de grande circulação sobre trabalho

41

desenvolvido na EPM entitulado: "Serviço de Atendimento aos Viciados em Sexo".

42

"Muitas vezes, continua o Senhor Diretor, os Departamentos e/ou Disciplinas criam

43

uma determinada linha de pesquisa, desenvolvem-na por determinado tempo e quando

44

esta é encerrada, muitas vezes acabam criando um problema para a Instituição junto

45

aos seus pacientes". Acrescentou ainda que em nenhum momento a EPM normatizou a

46

criação destes serviços, porém é necessário que o assunto seja regimentado, a fim de

47

que as Diretorias do HSP e EPM tenham conhecimento do assunto. Esclareceu que

48

este serviço é desenvolvido pelo PROAD (Programa de Atendimento aos Dependentes),

49

ligado ao Departamento de Psiquiatria, e que, de certa forma, não ligado fisicamente à

50

nossa Instituição. O Prof. Miguel, fazendo uso da palavra, falou da dificuldade de se

51

controlar as notícias veiculadas diariamente pela imprensa, lembrando que alguns dos

52

presentes têm experiência nesse sentido. Informou que o PROAD foi criado em 1987

53

com o objetivo inicial de atender pacientes alcoolatras, mais tarde extendeu esse

54

tratamento a pacientes dependentes de outras drogas psicoativas, mais

55

especificamente as substâncias ilícitas e mais recentemente, em função do que vem

56

ocorrendo no panorama psiquiátrico internacional se começou a notar uma série de

57

singularidades entre determinados tipos de comportamentos compulsivos à algumas

58

práticas compulsivas a determinados tipos de objetos, que não o já citado álcool. Uma

59

psicóloga que está trabalhando neste programa tem seu projeto bibliográfico uma

60

pesquisa com indivíduos que tem outra opção ao jogo e indivíduos que tem práticas

61

compulsivas sexuais, ou seja, não são pessoas que são viciadas em sexo, mas que

62

referem que muitas vezes mantêm uma prática sexual de forma compulsiva, a

63

semelhança do que ocorre com outros indivíduos em termos de álcool, drogas ou jogos

64

patológicos. Verificou-se uma relação entre esse comportamento compulsivo e um

65

quadro psiquiátrico conhecido há muito tempo, chamado Distúrbios Psico-

66

Compulsivos, que é um quadro de natureza biológica e que não se relaciona a nenhum

67

tipo de dependência. São aqueles indivíduos que de maneira geral tem manias

68

diversas, limpesas etc.. O que se está pretendendo, continua o Prof. Miguel, é fazer um
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69

estudo a fim de verificar até que ponto este tipo de transtornos está relacionado e,

70

para se captar pacientes, uma vez que estes são comportamentos não frequentes para

71

uma demanda expontânea dentro do Hospital, interessou ao serviço que se fizesse

72

uma divulgação através da imprensa e a notícia saiu de maneira destorcida, e o

73

Departamento está tentando reparar esse erro da imprensa na medida do possível; 4)

74

MOÇÃO DE PESAR: Foi prestada homenagem póstuma ao Prof. Dr. JOSÉ IGNÁCIO

75

LOBO e a Congregação acatou sugestão do Senhor Diretor de enviar a família moção

76

de pesar. O Prof. Lobo faleceu no último dia 4 de fevereiro e era o último dos

77

fundadores da EPM, vivo; 5) ORÇAMENTO: As Instituições Federais ainda não têm

78

orçamento para o presente ano. A EPM recebeu 1 (um) duodécimo do orçamento do

79

ano de 1993, recentemente; 6) O MEC se reuniu com as Instituições de Ensino no

80

último dia 23 de fevereiro na URFJ, no Rio de Janeiro, individualmente, a fim de que

81

estas expusessem suas necessidades de investimentos. À EPM foi destinada uma

82

quantia que deverá ser devolvida posteriormente, de 2 milhões de dólares; 7)

83

HOSPITAIS MUNICIPAIS: A Secretaria Municipal de Saúde está estudando com a

84

Associação Paulista de Medicina a entrega de 4 de seus Hospitais para terceiros. No

85

dia de ontem o Sr. Diretor, juntamente com o Vice-Diretor (Prof. Eduardo Katchburian

86

e os Diretores Superintendente (Prof. Oswaldo Shigueomi Beppu) e Clínico (Prof. José

87

Osmar de A. Pestana) do HSP estiveram em audiência com o Secretário Dr. Silvano

88

Atílio Raia conversando sobre um Hospital Universitário para a EPM. Este Hospital.

89

provavelmente o Hospital de Vila Maria com capacidade para 220 leitos, deverá ser

90

hospital secundário, para atender basicamente ao ensino. Os Profs. Medina e Beppu

91

ficaram incumbidos de estudar uma forma segura de assumir esse Hospital sem

92

prejudicar o atendimento do Hospital São Paulo. Acrescenta que o risco de se chegar a

93

nada é o mesmo por ocasião de outras tentativas com relação a outros hospitais,

94

quando alguns fatores acabavam por prejudicar as negociações. Solicitou o Sr. Diretor

95

autorização da Egrégia Congregação para que se possa dar andamento às

96

conversações junto àquela Secretaria. A solicitação foi atendida prontamente. 9)

97

QUOTA PARA IMPORTAÇÃO: na última sexta-feira saiu quota para importação do

98

CNPq para a EPM, no valor de 1 milhão de dólares. Já na ORDEM DO DIA foram

99

apresentados, para homologação os seguintes concursos: 1) Para PROFESSOR

100 AUXILIAR DE ENSINO, da Disciplina de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA do
101 Departamento de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, candidato aprovado: EDUARDO
102 BARROS PUERTAS, o qual foi homologado prontamente; 2) Para PROFESSOR
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103 AUXILIAR DE ENSINO, da Disciplina de OTORRINOLARINGOLOGIA do Departamento
104 de OTORRINOLARINGOLOGIA E DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA,
105 candidato aprovado : ANIBAL BENEDITO BATISTA ARRAIS TORRES DE CASTRO. O
106 Senhor Diretor informou que para este concurso foi apresentada representação por
107 parte de 2 docentes, Professores Doutores Paulo Augusto de Lima Pontes e Luc Louis
108 Maurice Weckx, além de representação da candidata reprovada Dra. Shirley Nagata
109 Pignatari, os quais solicitaram a anulação do presente concurso, uma vez que não
110 concordaram com os procedimentos aplicados no concurso (a documentação referente
111 a este concurso, bem como cópia do processo nº 714/94-90, que requer a anulação
112 deste concurso, foi enviada aos senhores membros da Congregação com a devida
113 antecedência). O Senhor Diretor salientou que cabe à Congregação homologar ou não
114 o presente concurso e caso venha a ser homologado, o candidato aprovado será
115 empossado no cargo, cabendo ao candidato reprovado o direito de recorrer à Justiça.
116 O Prof. Paulo Pontes, fazendo uso da palavra e a fim de não omitir nenhum fato
117 considerado relevante justificou a leitura do documento que segue descrito na integra.
118 Durante a leitura, o Prof. Paulo Pontes abriu alguns parênteses para ressaltar suas
119 colocações; esses serão transcritos, também na íntegra, nos respectivos locais "ENTRE
120 PARÊNTESES": "São Paulo, 2 de março de 1994. Exmo. Sr. Diretor Prof. Dr. Manuel
121 Lopes dos Santos. Prezados Professores e Representantes: Em 03 de fevereiro de 1994
122 eu, Prof. Titular Paulo A. Pontes, e o Prof. Adjunto Livre-Docente Luc L. M. Weckx,
123 ambos do Departamento de ORL- DCH, apontamos, no uso do direito de
124 representação, a ocorrência de diversas irregularidades verificadas por ocasião das
125 provas do concurso para preenchimento de vaga para Professor Auxiliar na Disciplina
126 de ORL do mesmo Departamento, processo nº 1.681.93-97. Diante desta Douta
127 Congregação, é necessário que se façam esclarecimentos prévios para que Vs. Sªs.
128 compreendam as razões que motivaram esta interferência no processo administrativo.
129 Há quatro anos, a Disciplina de ORL, composta por diversos setores, cada um exigindo
130 um conhecimento específico mais aprofundado de seus respectivos Docentes, decidiu
131 por unanimidade fazer uma escala de prioridades no ingresso de novos Docentes na
132 Disciplina. Escolheu-se a seguinte sequência: Otologia, ORL Infantil e Rinologia. Desta
133 forma, haveria tempo hábil para que os setores preparassem seus alunos para os
134 concursos. Para o concurso em questão, estava acordado que dos candidatos
135 preparados na Disciplina, inscrever-se-ia o do Setor de ORL Infantil (*visto que para
136 Otologia já havia sido preenchida vaga dentro das condições exigidas). Dos médicos
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137 que trabalham neste setor, a Dra. Shirley S. Pignatari foi a escolhida por seu pares
138 para concorrer à vaga, visto possuir naquele momento as melhores qualificações: (*ou
139 seja) ex-aluna da EPM, ex-estagiária da Disciplina de ORL da EPM, (*ex)-Mestre em
140 ORL pela EPM, Doutora em Medicina pela EPM e curso de Pós- Doutorado nos EUA,
141 com vários trabalhos publicados no exterior e outros em publicação. (*e outras
142 publicações que infelizmente não puderam ser apresentadas, visto que seu Curriculum
143 não foi apresentado). Ao término das inscrições, verificou-se que, além da Dra. Shirley,
144 outro candidato havia feito inscrição, o Dr. Aníbal Benedito Batista Arrais Torres de
145 Castro. Tal inscrição surpreendeu a muitos, pois não eram esperadas inscrições de
146 outros elementos ligados ao Departamento, uma vez que esse fato se encontrava em
147 desacordo com as prioridades do mesmo. Contudo, os concursos são públicos, (*disso
148 todos nós temos consciência) e uma vez satisfeitos os pré-requisitos, todos têm o
149 direito de se inscrever (*direito inalienável). Gostaria de ressaltar algumas
150 observações a respeito do Dr. Aníbal Arraes. Na qualidade de seu orientador nos
151 cursos de Mestrado e Doutorado, e como é da obrigação de Professor Orientador,
152 analisei durante esses anos as qualidades do aluno e pelo conceito que adquiri ao
153 longo de 23 anos de magistério superior, sempre fiz público o meu julgamento,
154 fazendo restrições às suas qualidades para a carreira de docente, podendo no entanto
155 manter atividades assistenciais. Esta minha opinião consta em ata da Reunião do
156 Departamento de ORL-DCH realizada em 3 de dezembro de 1992, portanto muito
157 antes de se iniciar este processo de concurso, em pauta. Outro ponto merece
158 destaque. O concurso foi inicialmente marcado para o dia 01 de outubro de 1993. No
159 entanto, na véspera foi suspenso devido à impossibilidade de comparecimento dos
160 membros da banca. O Chefe do Departamento de ORL-DCH Prof. Dr. Pedro Luiz
161 Mangabeira Albernaz comunicou que o concurso estava suspenso até o final do mês de
162 fevereiro. Como o Prof. Pedro Luiz M. Albernaz era pessoa que gozava de integral
163 respeito e credibilidade, nada foi feito para apurar a veracidade de tal afirmação.
164 (*quem teria a ousadia de não acreditar no seu Chefe?). Como o resultado das provas,
165 realizadas em 28 de janeiro de 1994, surpreendeu a todos, apontando o Dr. Anibal
166 Arraes como vencedor por 0.25 pontos na prova de títulos, procurei pessoalmente o
167 Prof. Dr. José Carlos Prates, Presidente da Banca Examinadora, para me inteirar das
168 causas de tão surpreendente resultado. O Prof. Prates relatou que na escolha do
169 candidato houve participação significativa do Prof. Dr. Pedro Luiz M. Albernaz ao
170 referir, como representante do Departamento (*não é nossa intenção fazer nenhuma
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171 crítica ao direito de julgamento que os membros de uma banca, eleitos por esta casa,
172 têem), que o interesse maior era pelo Dr. Aníbal Arraes. Esta atitude do Prof. Pedro
173 Luiz M. Albernaz, que idealmente deveria ser o porta-voz da Disciplina de ORL,
174 contrariou frontalmente os interesses da mesma e nos motivou a examinar o processo
175 e só neste momento encontramos as irregularidades administrativas apontadas em
176 nossa representação. Não entrarei na análise dos itens lá apontados (*na nossa
177 representação) e citados pelo Sr. Procurador da EPM Dr. Fábio Prado no seu parecer
178 (*que todos vocês tem em mãos). Abordarei apenas o ítem (*o primeiro da nossa
179 representação) que o Sr. Procurador omitiu, no sentido de procurar compreender a
180 razão desta omissão. Como consta no processo, o Prof. Pedro Luiz M. Albernaz
181 solicitou prorrogação do prazo para realização do concurso. O Conselho
182 Departamental autorizou uma prorrogação por 40 dias, a contar do dia 05 de outubro
183 de 1993, prazo após o qual o concurso expirar-se-ia. Por não constar do regimento da
184 EPM (*esta figura de prorrogação de concurso), o Conselho Departamental solicitou a
185 Procuradoria Geral da mesma um parecer sobre a validade da prorrogação (*Prazo de
186 40 dias; o Conselho Departamental, sabiamente, não encontrando figura jurídica que
187 lhe desse apoio no Regimento da Escola para consentir a prorrogação, repito, pediu a
188 opinião da Procuradoria Geral da Escola). Este parecer, assinado pelo Sr. Procurador
189 Dr. Fábio Prado, foi bastante claro ao afirmar que a prorrogação seria lícita,
190 considerando-se os motivos alegados, e que deveria ser respeitado o prazo
191 estabelecido, salvo motivos relevantes. Em outras palavras, o Conselho Departamental
192 da EPM autorizou a prorrogação até 14 de novembro de 1993, fato que não foi
193 comunicado pelo Chefe do Departamento Prof. Dr. Pedro Luiz M. Albernaz aos seus
194 Docentes e pelo que consta também não o foi aos candidatos, que davam fé à
195 afirmação da prorrogação até fevereiro de 1994 (*Dr. Pedro Luiz M. Albernaz pediu
196 prorrogação até fevereiro e comunicou que o prazo iria até fevereiro. O Conselho
197 Departamental determinou 14 de novembro o prazo de expiração. Não foi comunicado
198 à ninguém. Como foi no Conselho Departamental, nosso representante deveria trazer o
199 comunicado e ao que consta não foi apresentado). Nós, que fizemos uso da
200 representação, estamos indignados pelo fato do Sr. Procurador ter omitido desta
201 Douta Congregação fato de tamanha relevância para o julgamento do referido
202 processo (*se era peça principal de nossa representação porque é que ele abordou
203 fatos de pequena relevância e não considerou o fato que desrespeitava decisão do
204 Conselho Departamental. Omitiu em seu parecer). É nossa opinião que esta omissão
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205 ocorreu pelo fato do parecer anterior, elaborado pelo mesmo Procurador Geral, ter
206 enfatizado a necessidade de se respeitar o prazo de prorrogação determinado pelo
207 Conselho Departamental. Como houve frontal desrespeito a esta decisão do Egrégio
208 Conselho pelo Prof. Dr. Pedro Luiz M. Albernaz, ficaria impossível justificar este
209 descumprimento, pois qualquer justificativa estaria em total desacordo com o seu
210 próprio parecer anterior. Para nós restaram apenas as alegações feitas pelo Prof. Dr.
211 Pedro Luiz M. Albernaz, que foram: (*1ª) Férias dos componentes da Banca
212 Examinadora; (*2ª) Período de festas de fim de ano. Pessoalmente procurei me
213 informar sobre os períodos de férias dos componentes da banca e constatei o seguinte:
214 Prof. Dr. Pedro Luiz Mangabeira Albernaz - 16 de novembro a 30 de dezembro de 1993
215 (portanto, além da data de 14/11 quando o Conselho Departamental determinou o final
216 do prazo); Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. - 28 de abril a 12 de maio de 1993; Prof.
217 Dr. Marcos Mocellin - 01 a 20 de janeiro de 1993; Prof. Dr. Lidio Granato - 27 de
218 dezembro de 1993 a 19 de janeiro de 1994; Prof. Dr. José Antonio Aparecido de
219 Oliveira - 01 a 20 de janeiro de 1993. Portanto, nenhum dos períodos de férias dos
220 docentes da banca examinadora coincidiu com os períodos legais para a realização do
221 concurso. Quanto à proximidade das festas natalinas e de fim de ano, também é
222 estranha a alegação, uma vez que o período da prorrogação concedido se expirava em
223 14 denovembro de 1993, ou seja, 41 dias antes do Natal. É preciso que a Congregação
224 não se deixe influenciar por argumentos não-compatíveis com a verdade ou por
225 pareceres incompletos e facciosos, pois, além da flagrante omissão que induziria ao
226 erro de julgamento por parte desta Congregação, põe em dúvida a nossa honestidade,
227 minha e do Prof. Luc, fazendo alusões ao aspecto temporal da marcação de datas do
228 referido concurso, como se nós soubéssemos antecipadamente das irregularidades
229 apontadas e com elas concordássemos. Reafirmamos que essas irregularidades eram
230 do nosso total desconhecimento até a conclusão das porvas, pois assim como o Prof.
231 Dr. Prates confiou nas afirmações do Prof. Dr. Pedro Luiz M. Albernaz de que não
232 haviam irregularidades (palavras textuais do Dr. Prates que infelizmente não se
233 encontra aqui presente,mas isto vai constar em ata e ele poderá confirmar ou não e,
234 posteriormente eu estarei sujeito a todas as penalidades que forem cabíveis se esta
235 não for a verdade) no processo, nós também confiamos. Não fomos apenas nós, eu e o
236 Prof. Luc, os únicos a serem enganados (o que nos trouxe aqui, não somente contestou
237 o parecer do Procurador (tanto é que nem entramos no mérito das questões de pouca
238 importância que ele fez questão de esclarecer com muita vênia) , mas também para
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239 chamar a atenção para um fato que desrespeitou a decisão do Conselho
240 Departamental e que foi omitida neste parecer (eu, como membro desta Congregação
241 vou até o fim para que a Escola respeite as suas instâncias. Dentro do que é
242 regimental eu estou lutando. Não irei ultrapassar a decisão desta Congregação, mas
243 como membro desta Escola, cabe a mim até o último momento lutar por aquilo que
244 acho que é verdade, por aquilo que realmente deve ser feito em prol da essência dos
245 critérios desta Escola. O Conselho Departamental deve ser respeitado, não podemos
246 abrir precedente de tamanha relevância). O que nos trouxe aqui não foi somente
247 contestar o parecer do Sr. procurador, mas também chamar a atenção para um fato
248 que desrespeitou a decisão do Conselho Departamental, e que foi omitida neste
249 parecer. " (a.a. Paulo Augusto de Lima Pontes). O Prof. Mangabeira, fazendo uso da
250 palavram, assim se manifestou: "Acho que aqui há vários aspectos a serem levados em
251 conta. Um deles, ao qual a Prof. Paulo Pontes se referiu em determinado momento de
252 seu pronunciamento, é o fato de que havia um nítido interesse por parte de alguns
253 membros do Departamento, de que a candidata Shirley Pignatari fosse a vencedora. Se
254 esta fosse a vencedora, os Senhores podem ter certeza de que nenhuma dessas
255 alegações de irregularidades estariam sendo trazidas aqui. Quanto ao fato do
256 Procurador não ter se referido aos prazos, a primeira manifestação deste diz
257 justamente que o concurso deveria ser feito dentro de um determinado prazo, desde
258 que as circunstâncias o permitissem . Nós mantivemos contato com todos os Membros
259 da Banca e a data do dia 28 de janeiro foi a mais plausível para reunir toda a Banca e,
260 eu quero que os senhores levem em conta a circunstância de que o concurso já havia
261 sido adiado uma vez e realmente nós não queríamos adiá-lo uma segunda vez. O
262 problema dos prazos, também na opinião do Sr. Procurador é que, se os candidatos
263 inscritos, que são as pessoas legitimamente envolvidas nem processo de concurso
264 estavam em desacordo com o prazo ou com alguma forma de condução do concurso
265 isso deveria ser alegado antes da realização e não após a promulgação do resulado e
266 isto está muito claro no parecer do Sr. Procurador. O Dr. Paulo Pontes tem uma
267 opinião pessoal, que está tentando impor a todo o Departamento, de que o Dr. Aníbal
268 não pode ser Livre-Docente. O Dr. Paulo Pontes o trouxe para a EPM, o matriculou no
269 Curso de Pós- Graduaçao em Otorrinolaringologia, porque o Dr. Paulo Pontes era o
270 coordenador da Pós- Graduação nessa ocasião, foi o seu orientador de tese de
271 Mestrado e de tese de Doutorado; sugeriu a mim o nome do Dr. Aníbal para chefiar o
272 setor de Nariz, e este o exerceu até sua viagem para os EUA para um Curso de Pós-
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273 Doutorado, sugeriu que eu o indicasse para preceptor do Pronto Socorro e este tem
274 exercido este cargo nos últimos anos. Há dez anos o Dr. Aníbal está entre nós e, na
275 verdade, ele foi a primeira pessoa que se inscreveu na abertura do processo para o
276 concurso, isto é , ele foi o primeiro candidato inscrito; e eu acredito que o direito de
277 tentar ser Livre-docente é um direito que pertence a todos. Nós podemos alegar uma
278 série de problemas, aqui realmente minha posição está em jogo no sentido de que
279 minha opinião foi consultada, sim, a minha opinião foi consultada e difere da opinião
280 do dr. Paulo porque na minha opinião o Dr. Aníbal é mais conveniente, mais
281 necessário, mais útil ao Departamento, do que o outro candidato, quer dizer, ele
282 passou dois anos nos EUA numa tese de pós-doutorado e existem opiniões de
283 Universidades Americanas, e o Dr. Maurício pode consubstanciar essas opiniões; ele
284 foi considerado uma pessoa excepcional; foi insistido para que ele ficasse nos EUA, e
285 ele não ficou, por problemas de adaptação familiar. É uma pessoa que tem problemas
286 e como todos nós temos defeitos, mas ele também tem méritos. Então acho que se está
287 tentando invalidar um concurso, na verdade o que está por trás disso é a tentativa de
288 invalidar a vitória de um candidato, que é uma forma de invalidar a vitória de um
289 candidato que ele não desejaria que ganhasse o concurso, quer dizer, em linhas
290 básicas, o problema é esse. Os Senhores todos têm o parecer do Procurador da Escola
291 e eu acho que este deve decidir problemas de ordem legal. e na minha opinião o
292 parecer do procurador está bastante claro. Atrasou um pouco? Atrasou. Houve algum
293 problema grave? (O Procurador levanta muito bem em seu parecer?; houve algum
294 incidente sério?; há alguma coisa que justifique a anulação do concurso? em função
295 das coisas alegadas? A opinião do Procurador é muito clara e eu não vejo nenhuma
296 razão para que a Congregação siga a opinião do Procurador nessa matéria." Em
297 seguida, o Prof. Maurício Ganança apresentou sua opinião sobre o Dr. Aníbal, dizendo
298 que enquanto na coordenação do Curso de Pós-Graduação de Cirurgia de Cabeça e
299 Pescoço, há mais de sete anos, durante esse tempo pôde verificar toda a capacidade
300 do Dr. Aníbal. Disse que tem muita consideração pelo Dr. Aníbal como colega e não ter
301 conhecimento de nada que o desabone. este, segundo o Prof. Maurício tem condições
302 plenas de exercer docência na EPM. O Dr. Maurício foi testemunha da alto estima pelo
303 Prof. Aníbal de uma Universidade localizada na cidade de Nebraska, onde pôde
304 verificar que um brasileiro estava se desenvolvendo de maneira tal, a ponto de ser
305 convidado a permanecer no serviço. Finalizando o Prof. Maurício declarou que seu
306 depoimento é favorável a pessoa do Dr. Aníbal. Retomando a palavra, o Prof. Paulo
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307 Pontes assim continuou: "Em hipótese alguma quero trazer para esta Congregação um
308 julgamento do caráter do candidato; a minha preocupação é o cumprimento das
309 normas da Escola Paulista de Medicina. O que me motivou a isto é um problema de
310 foro íntimo. Se a vencedora fosse a outra candidata, sem dúvida eu estaria muito
311 satisfeito e sem dúvida teria acreditado que o tempo de prorrogação do concurso
312 estaria dentro do que havia sido concordado, pois a informação que tínhamos da
313 Procuradoria é de que estava tudo legal, e legalmente, nã havendo nada que
314 contrariasse a decisão da Disciplina não iria me preocupar em verificar as
315 anormalidades. Não estamos aqui para julgar pessoas, mas sim para julgar atos
316 administrativos. Se quisermos julgar pessoas não é este o local; eu apenas fiz um
317 depoimento de que eu tinha restrições, sem citar o que foi dito, e por quem foi dito. É
318 a minha opinião como professor orientador durante dez anos. Eu trouxe o Dr. Aníbal, o
319 orientei dia-à-dia, nos 17 trabalhos que ele tem como todos podem ver, estou como co320 autor, portanto meu envolvimento com ele é grande e isso só porva a minha opinião.
321 Não vou trazer fatos que possam ferir o candidato, só tenho a opinião de que tenho
322 restrições pela vivência que tenho com ele. Porém, posso não citar fatos ocorridos com
323 a pessoa, mas posso citar fatos ocorridos na Escola envolvendo a pessoa ; até hoje
324 infelizmente, após dez anos, eu tenho com o Dr. Emil e Dr. Andrews até aqui
325 presentes, problema de relacionamento muito sérios em função dessa pessoa. Quando
326 eu trouxe esta pessoa para a Escola disse que ela ficaria na Rinologia mas que ele
327 podia fazer rinoceptoplastia, jamais estética facial; o Dr. Aníbal avançou o sinal e
328 entrava para dentro da rinoplastia, tenho 2 testemunhas aqui presentes. Esta pessoa
329 desrespeitando e passando por todas as minhas recomendações como responsável
330 pelas cirurgias, fez cirurgias estéticas. Dr. Andrews é testemunha de que jamais fiz
331 uma cirurgia estética aqui na Escola. Depois que deixei de ser o responsável pelas
332 cirurgias cumpri o acordo e até hoje cumpro o acordo feito com o Dr. Andrews, suas
333 determinações. Depois que saí o Dr. Aníbal fez cirurgia de astigmatismo. Houve
334 reclamações de paciente, mas não pude fazer nada porque não era o responsável pelas
335 cirurgias. Isto é fato concreto dentro da Escola. Dr. Aníbal esteve nos EUA como
336 Professor convidado; a maioria dos senhores que têm experiência fora sabem o que
337 significa um título de professor convidado nos EUA. Aqui está no curriculum dele,
338 falsidade ideológica; estou mostrando aqui um fato: este homem nunca foi um docente
339 da Escola. Como é que ele se apresenta nos EUA como um professor, por ser um
340 professor convidado. Desculpem a exaltação, mas não posso admitir que sejam
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341 alentados fatos que possam comprometer a idoneidade de uma pessoa. Se eu trouxe
342 esses fatos é porque eu os tenho em mãos. Não estou dizendo aos Senhores: "falaram343 me que foi assim", eu estou vendo. Em seguida, o Prof. Bubens Belfort assim se
344 manifestou: "minha posição é bastante delicada pois sou amigo de ambas as partes e,
345 principalmente, quero continuar sendo amigo de ambas as partes; fiz parte da banca e
346 como tal, é indispensável que eu fale algumas coisas: 1º) quero deixar bem claro que
347 respeito, por ordem etária o Prof. Pedro L.M. Albernaz eo Prof. Paulo A.L. Pontes,
348 ambos grandes profissionais; 2º) indicado pela Congregação, pelo Conselho
349 Departamental e pela EPM, eu fiz algumas sondagens: é um concurso meio
350 complicado: 1) são duas gerações: Shirley é bem mais jovem que o Aníbal; 2) Shirley é
351 esposa do Pignatari, amigo nosso, e o Aníbal é irmão de uma oftalmologista, pós352 graduada minha e uma outra coisa que levei em consideração, como pai: a morte da
353 única filha do Dr. Aníbal em Alphaville. Até onde me informei; o Paulinho estava de
354 licença da Escola; as informações eram de que os dois eram bons candidatos, a Banca
355 realmente está numa situação difícil, por isso que colocamos vocês na Banca e ainda
356 bem que vocês estão na Banca. Realmente, o concurso foi adiado por uma ou duas
357 vezes, e de repente eu recebo a informação de que o concurso vai ser naquela semana,
358 na 6ª feira de manhã e eu tinha uma reunião da Comissão de Transplantes da
359 Secretaria da Saúde para homologação final da norma que vai reger os transplantes de
360 órgãos no estado e eu tinha que apresentar o relatório da parte de transplante de
361 córneas que é fundamental para mim e para a EPM. Imediatamente comuniquei ao
362 Pedro e ao Prates esta sitaução e da conversa veio aquilo que para mim é a norma,
363 quer dizer, na prova prática, o candidato faz a prova, e depois é feita uma leitura do
364 exame. Em vários concursos que já participei na Escola, a Banca muitas vezes nem foi
365 ao local do concurso da prova prática porque a Banca aproveitava o exame prático
366 para analisar o curriculum. Dentro dessa linha eu viria para a abertura do concurso,
367 conversaríamos com os candidatos, estabeleceríamos o calendário. Daí eles iriam fazer
368 a prova prática; eu correria na Secretaria da Saúde, apresentaria minha parte e
369 voltaria a tempo de que, eles terminando a prova, desse a nota, lessem os relatórios do
370 exame e aí então, desse as respectivas notas. Isso foi feito. Eu quero deixar bem claro,
371 se não foi assim, alguns outros concursos que participei aqui dentro da Escola talvez
372 pudessem ter sido cancelados. E essa é a norma que tenho visto nos concursos em
373 todos os Departamentos daescola: não existe a obrigatoriedade de todos os membros
374 da banca estrem vendo o que o candidato está fazendo durante a prova prática. Isto é
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375 a norma e eu lamentei ao Pedro e ao Prates, ser eu mais uma pessoa nessa história. Eu
376 quero deixar bem claro que a Banca, por unanimidade, optou por um determinado
377 candidato. A Banca considerou que a diferença já era válida para se fazer uma
378 normatização, estabelecimento de uma prioridade e também eu principalmente, não
379 vejo sentido de aprovar por 10 ou 12% para provar que um candidato é melhor que o
380 outro. Seria mais para mostrar que a banca já havia chegado a uma determinada
381 convicção. Nenhum de nós da banca votou nesse ou naquele candidato porque essa ou
382 aquela pessoa pediu. A posição do Prof. Pedro Luiz M. Albernaz na banca foi
383 importante para mim, como teria sido em qualquer outra situação em um indivíduo
384 estivesse representando a casa. Quero deixar claro que não houve de minha parte e
385 acredito que dos outros membros da banca, nenhuma pressão, e eu jamais teria
386 aceito,no sentido de escolher este ou aquele candidato. Foi um concurso difícil pelo
387 fato de serem 2 candidatos muito diferentes. Esse banca, como todas as outras, levou
388 tudo em consideração e aí tem que fazer uma escolha. A escolha foi feita. Acho que se
389 pode discutir as técnicas a serem defendidas e analisadas por esse Procurador, podem
390 até incluir a questão da prova prática ser obrigatoriamente, minuciosamente, avaliada
391 por todos os integrantes da banca ou não, mais quero deixar claro que, como
392 integrante da banca, o julgamento foi feito da maneira que nos pareceu mais adquada,
393 mais correta. claro que toda banca, após ter as portas fechadas e sozinha na sala,
394 conversa e chega, às vezes, a conclusões distintas da esperada, mas a expectativa
395 minha é de que foi um concurso que não tinha vencedor antes de ser começado, mas
396 ao final teve. Não houve nada além do que foi falado aqui. Espero que a gente consiga
397 superar fatores secundários." O Prof. Paulo Pontes voltou a fala dizendo que em
398 hipótese alguma ele questionou a idoneidade da Banca Examinadora. O que me foi
399 reportado pelo Dr. Prates, Dr. Belfort me corrija se eu estiver errado; naquele dia
400 encontrei o dr. Prates e dois outros examinadores (Mocelin e o Laércio) e no dia
401 seguinte encontrei você. O depoimento dos quatro foram exatamente iguais. Foi que
402 os dois primeiros decidiram pela candidata (não quero julgar a Banca, o que o Prof.
403 Rubens falou é verdade, mas eu preciso justificar a posição). O Prof. Belfort ficou
404 indeciso, o Dr. Pedro deu, como membro da Banca, o parecer dele pessoal, que é
405 válido, respeitável e inquestionável. Aí, ficou 2 a 2. Aí, entra o que o Rubens me disse:
406 "Ficaram 2 a 2 e eu que ia decidir? Vocês decidem. Eu vou pela maioria." Foi
407 exatamente assim que você expressou seu comportamento e você disse, vocês são da
408 Otorrinolaringologia e vocês que vão decidir. Eu aceito a decisão de vocês: Então o Dr.
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409 Prates sabiamente, com a experiência que ele tem disse: "vamos ouvir então a opinião
410 do representante do Departamento"; aí sim é que vem a nossa mágoa interna do
411 Departamento, e não é mérito nenhum, ser julgado aqui porque eu não estou
412 questionando a Banca e sim a representação. Nesta fase que o Prof. Prates perguntou
413 o que que o Departamento precisava, ele devia não dar a opinião pessoal dele, mas a
414 opinião decidida previamente pelo Departamento. Foi isso que nos deixou muito
415 tristes. Então Dr. Pedro teve direito a 2 votos, praticamente, um deles pessoal,
416 inquestionável e como a Banca concordou que este seria o caminho a seguir, os demais
417 membros honraram o compromisso e determinaram então um critério de notas, que
418 pudesse demonstrar o espírito da coisa. Deram apenas 0,25 pontos de diferença no
419 curriculum a favor do candidato. O Prof. Rubens disse que pessoalmente tem por ética
420 que não se deve dizer fora o que foi dito dentro do concurso. Vocêm tem algumas
421 informações de que o contexto delas não foi bem adequado. Na 1ª rodada, dois
422 membros da banca se decidiram por um candidato, o 3º por outro e de repente
423 começou a ficar delineada uma situação que considerou complicada, achou importante
424 discutir o assunto a fim de se chegar a um consenso. Foi aí que se discutiu argumentos
425 e se chegou a conclusão. O Prof. Paulo Pontes pediu um aparte dizendo que o objetivo
426 de sua fala foi levantar a questão regimental da Escola. O Prof. Mangabeira
427 acrescentou que, embora o Prof. Paulo Pontes não tivesse intenção de julgar a banca,
428 deu um relato do que ocorreu a portas fechadas e como o Dr. Rubens deu as
429 informações do que ocorreu é o relato correto. Nós deveríamos dar nosso depóimento
430 como membros dabanca e não um professor que não estava na sala." O Prof. Andrews
431 se pronunciou, uma vez que seu nome fora citado no decorrer dos relatos. Ele disse
432 que há algum tempo ocorreram problemas, cirurgias de cabeça e pescoço, que foram
433 feitas envolvendo plástica, porém não sabe por quem e nem conhece o Dr. Aníbal. A
434 Cirurgia Plástica fez questão de protestar contra os fatos que vinham ocorrendo e o
435 Prof. Mangabeira não foi contra mim mas apoiou o Prof. Paulo Pontes para discutir
436 esses pontos difíceis que na época precisavam estar perfeitamente claros. Nunca
437 recebi de ninguém da ORL uma justificativa dessas cirurgias que foram realizadas
438 dentro da Plástica, algumas até mal realizadas. Falou o Prof. Andrews da falta de
439 respeito a um titular que é a 2ª geração da Escola e se disse no direito de, como o
440 último dos mais velhos titulares da Escola, prestes a se aposentar, protestar contra a
441 falta de respeito, pois se os fundadores da Escola tiveram esse espírito de colaboração,
442 de respeito, de moral, de ética, a 2ª geração somos nós; carregamos esta Escola nas
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443 costas. Essa 3ª geração que veio depois de nóse que formamos com o maior dos
444 sentimentos, tiveram todo apoio, se acha no direito de se rebelar contra o seu mestre?
445 "Nesse ponto, continua o Prof. Andrews, não posso admitir que seja contestada a
446 honestidade de uma banca", e considera que foi contestada a honestidade de um
447 Professor Titular que sempre mereceu e merece o respeito de todos. Sugere que a
448 Congregação se atenha ao parecer do Procurador. O Prof. Emil também fez uso da
449 palavra, dizendo que a banca teve como seu Presidente um representante desta
450 Congregação que deve nos relatar como transcorreu o concurso. Se foi dentro dos
451 melhores preceitos éticos, legais e regimentais. Acredita o Dr. Emil que o concurso
452 transcorreu dentro das normas regimentais, houve um parecer do Procurador Geral e
453 sugere que os presentes se atenham ao preceito legal, 1º a opinião do Presidente da
454 Banca e 2º o parecer da Procuradoria. O Prof. Emil vota pela homologação do
455 concurso em questão, e acrescenta: "o candidato derrotado tem todo o direito de ir a
456 instância superior, recorrer desta decisão. Na sequência, o Sr. Diretor perguntou se a
457 Congregação estando suficientemente esclarecida, gostaria de, para não haver
458 qualquer constrangimento, votar secretamente. O Prof. Rubens optou pela votação
459 conforme a tradição. Seguindo as discussões, o Prof. Charles questionou a legalidade
460 em se prorrogar um concurso, e o Sr. Diretor respondeu dizendo que isto deve ser
461 visto a posteriori, e por este motivo, a Congregação conta com o parecer do
462 Procurador Geral. O Prof. Ulysses perguntou da posição do Presidente da Banca e o
463 Sr. Diretor passou então à leitura do parecer da Banca Examinadora, no seguinte teor:
464 "A Banca Examinadora expressa o seu ponto de vista de que todas as provas foram
465 realizadas detnro das normas legais vigenes. Tendo sido apreciados os Títulos e as
466 Atividades dos candidatos inscritos, a Banca Examinadora indica ANÍBAL BENEDITO
467 A. CASTRO para ocupar o cargo de Professor Auxiliar do Departamento de
468 Otorrinolaringologia e Distúrbios da Comunicação Humana da Escola Paulista de
469 Medicina. São Paulo, 28 de janeiro de 1994. (a.a. Prof. Dr. Pedro Luiz Mangabeira
470 Albernaz, Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Junior, Prof. Dr. José A. Apparecido de
471 Oliveira, Prof. Dr. Marcos Mocelin, Prof. Dr. Oswaldo Luiz Mendonça Cruz, Prof. Dr.
472 José Carlos Prates (Presidente)". O Prof. Paulo Pontes alega que a pergunta não foi
473 respondida e que o Prof. Ulysses questionou a posição do Presidente da Banca; as
474 informações, acrescenta, são de que as provas foram feitas de acordo com as normas,
475 acontece que não estamos questionando as provas, muito menos a Banca; estamos
476 questionando a decisão do Conselho Departamental, ou seja, a prorrogação do
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477 concurso. O Prof. Prates não fez menção ao processo anterior , fez referência às
478 provas. O Sr. Diretor pergunta se "a Banca declarando que o concurso foi feito dentro
479 das normas, se isso também não inclui a questão da data da prova". O Prof. Miguel,
480 fazendo uso da palavra, lembrou que este concurso não diferiu de outros que ocorrem
481 na casa, e acrescentou: "não existe processo perfeito". O que está ficando e se
482 colocando na realidade, segundo o Prof. Miguel, diz respeito ao comportamento das
483 pessoas. Ao seu ver o principal ponto aqui colocado foi uma alegação do Dr. Paulo
484 Pontes de que houve um acordo anterior no Departamento em relação as vagas e o
485 candidato aprovado deveria ser este ou aquele. Então, continua o Prof. Miguel, todo o
486 problema se criou na medida em que o candidato que acabou vencendo, se
487 apresentou. Quanto ao prazo e a prova prática, vamos acabar entrando em detalhes
488 em que não é difícil imaginar que ambas as partes vão ter razão. A questão surgida,
489 idoneidade pessoal, é muito difícil para a Congregação discutir. Sugere votar.
490 Colocado em votação, o concurso foi homologado, tendo o Dr. Paulo Pontes declarado
491 seu voto contrário à homologação. No próximo item da Ordem do Dia foi discutida
492 a coordenação do CEMAFE (Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte). Foi
493 lembrado pelo Sr. Diretor que o Prof. Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, idealizador do
494 CEMAFE, está lotado no Departamento de Fisiologia, cabendo a Congregação decidir
495 se ele fica como cordenador do serviço e, em caso positivo, como ficaria a questão de
496 sua vaga, uma vez que o mesmo levaria sua vaga. O Prof. Laredo, assim como outros
497 presentes, considera importante a permanência do Prof. Turíbio no CEMAFE e sugere
498 que o Senhor Diretor ceda ao Departamento de Fisiologia uma das vagas oriundas da
499 extinção do Departamento de Educação Física. Alguns dos presentes, tendo em vista
500 ser o Centro multidisciplinar, acreditam que, a exemplo de outros fatos já ocorridos a
501 cessão de uma vaga de docente para a Fisiologia deveria ser estudada pela Comissão,
502 e embora considerem sua presença como coordenador no CEMAFE é imprescindível,
503 lembram que cargos em comissão são temporários e como tal, seria um auxíio do
504 Departamento a Escola a cessão desse docente ao CEMAFE, a exemplo do que ocorre
505 em relação aos Profs. Claudio Kater (Endocrinologia) e Daniel Sigulem (Nefrologia),
506 hoje à disposição do CAPE e do CIS, respectivamente. O Prof. Elias disseque pela
507 segunda vez o Departamento de Fisiologia sofre intervenção: na primeira, um docente
508 teve faltas durante o mês e o Diretor abonou estas faltas, ao que o Sr. Diretor
509 respondeu que não deixaria um docente sem receber seu salário. Em seguida, o Prof.
510 Pedro Gaspar informou que o Departamento de Fisiologia já havia decidido que não
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511 participaria do CEMAFE e o Prof. Elias passou a leitura de correspondência
512 encaminhada ao Presidente da Comissão que avaliou a criação do Centro, no seguinte
513 teor: "Senhores Membros, em reunião do Conselho do Departamento de Fisiologia,
514 realizada em 12/04/1993, ficou estabelecido por decisão unânime, o seguinte: a) o
515 Departamento não se opõe a existência, na Escola Paulista de Medicina de um Centro
516 ou Instituto de Medicina Esportiva, e acha mesmo que tal Centro deva ser estimulado;
517 b) deixa entretanto claro, que as prioridades do Departamento, no momento, são
518 múltiplas e diferentes daquelas relativas à prática e a pesquisa no setor de Medicina
519 Esportiva, enfatizando que seria inviável a possibilidade da cessão de qualquer vaga
520 do seu quadro para tal finalidade; c) não se opõe, no caso de devolução da vaga, de
521 abrir mão de docentes interessados no referido Centro. São Paulo, 20 de Abril de
522 1993. (a.a. Prof. Dr. Elias Augusto Limãos)".A Profª. Helena lembrou que em discussão
523 anterior, ficou claro que a criação de centros não deve envolver a abertura de novas
524 vagas. Algumas outras colocações foram acrescentadas a discussão e sugerido que a
525 Comissão criada para estudar o destino das vagas do Departamento extinto de
526 Educação Física reestudasse as quatro vagas pendentes e,finalmente sugerido pelo
527 Prof. Elias que o Prof. Turíbio fique ligado à Diretoria pelo período de um ano, a contar
528 desta A proposta foi aprovada com louvor. Ficou a proposta do Prof. Fábio de se criar
529 uma comissão para regulamentar a criação de novos centros, bem como as questões
530 ligadas à sua coordenação. O último item da Ordem do Dia, "REGIMENTO", foi
531 apresentado com a observação de que o assunto será discutido nas reuniões marcadas
532 para os próximos dias 16/03, 30/03 e 13/04. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
533 encerrada. Para constar, eu, Andreia Reis Pereira Meleti, secretária, lavrei a presente
534 ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Sr. Diretor.
535
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Professor Doutor Manuel Lopes dos Santos
Diretor EPM
Presidente da Congregação da Escola Paulista de Medicina
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Secretária da Congregação da Escola Paulista de Medicina

543
544

Rua Sena Madureira, 1500 - 5º andar - CEP: 04021-001 - São Paulo / SP
Tel:(11)5083-2120 (11) 5084-4079
e-mail: reitoria@unifesp.br

16 / 16

UNIFESP Código de Segurança
e672ab9f7fd5a5dd734e7285991d29ec4c0202c2
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
29/05/2019 15:40:16

