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Universidade Estadual Paulista

Unesp quita todos os
precatórios de 1997
Pagamento será de cerca de R$ 13 milhões
e beneficiará 893 servidores e docentes

A

Unesp quitou, no
mês de junho, todos os precatórios de
1997. O pagamento desses precatórios – ordens judiciais para pagamento de débitos do
Estado – beneficiará 893
servidores e docentes
que reivindicavam reparações salariais.
O pagamento dos precatórios estava suspenso devido a uma emenda
constitucional aprovada
pelo Congresso no final
de 2009, que instituiu
um novo sistema de
pagamento dos débitos
judiciais. Diante da nova
norma, a Assessoria Ju-

rídica (AJ) reforçou ao
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo o
compromisso da Unesp
para quitar os precatórios e esclareceu que a
Universidade continuará
com a política dos acordos individuais, seguindo as orientações do
vice-reitor no exercício
da reitoria, Julio Cezar
Durigan, segundo o procurador da Universidade
Alexandre Augusto Déa,
assessor jurídico da AJ.
Com isso, a AJ negociou com os representantes legais dos
reclamantes e as partes
fixaram uma redução de

25% da quantia devida
dos precatórios de 1997
– o valor final é de cerca de R$ 13,2 milhões. Os
advogados desses reclamantes já podem pleitear o pagamento dos
recursos, mas a data de
recebimento dependerá
do trâmite processual
previsto em lei.
Negociação – Nos últimos anos, a Universidade vem se empenhando
para liquidar o pagamento dos precatórios. Em
2008 e 2009, a Unesp
quitou integralmente os
precatórios pendentes
de pagamento de 1995

e 1996. A liberação dos
débitos de 1996 beneficiou mais de 3,3 mil
servidores e docentes
e totalizou cerca de R$
17,4 milhões.
“O procedimento adotado pela Unesp foi absolutamente transparente, os acordos foram devidamente juntados aos
respectivos processos
judiciais, assim como as
planilhas que descrevem
os valores, juros e correção monetária”, afirma o assessor jurídico
da AJ. Ele destaca que
todos os documentos
foram subscritos pelos
representantes legais
das partes.
A sequência dos pagamentos dos débitos
judiciais deve respeitar
a data da entrada da ordem de pagamento encaminhada pela Justiça.
Por isso, segundo Déa,
a flexibilidade dos nego-

ciadores é fundamental para que cada vez
menos débitos fiquem
aguardando na fila até
serem liberados. Com a
quitação dos precatórios
de 1997, a Universidade
iniciará as negociações
para a liquidação das
pendências de 1998.
A lei garante à Unesp
até quinze anos de prazo para liquidação dos
precatórios pendentes.
“Entretanto, diante do
desejo da administração
e da comunidade unespiana, mantemos todo o
empenho para continuar
com os acordos”, diz
Déa. O assessor jurídico destaca que, com os
limites orçamentários
próprios das instituições
públicas, a Universidade
precisa planejar cuidadosamente a liberação
dos pagamentos e negociar os valores com cada
parte, individualmente.
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