
A Unesp, por meio de 
sua Assessoria Jurídica, 

ultimou os termos de acordo 
com 112 servidores técnico- 
-administrativos e professores 
da Instituição para 
pagamento dos precatórios 
constantes de seu estoque.

Os credores receberão 
em uma única parcela os 
valores de seus precatórios, 
os quais serão depositados 
em conta judicial 
administrada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo até o dia 28 de 
novembro de 2014.

Os termos dos acordos 
foram aceitos pelos 
representantes legais dos 
credores durante um mutirão 
de conciliação de precatórios 
ocorrido no último dia 22 
de setembro no Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

Para a sessão que se 
realizou no Tribunal, 
foram reunidos 42 
processos entres os anos de 
2004 e 2011, totalizando 
159 credores. Os acordos 
já firmados neste ano 
somam a quantia de R$ 
4.129.775,01, índice de 
conciliação de 70%.

Unesp honra pagamento de 
precatórios com 112 credores
Termos preveem pagamenTo em 
parcela única com deságio de 25%

Para o pagamento dos 
precatórios em uma única 
parcela, a Universidade 
juntamente com o respectivo 
Tribunal promove a 
correção monetária do 
valor do crédito e oferece 
um deságio de 25%. “Esses 
compromissos acordados 
beneficiam a esses 
funcionários e professores, 
pois recebem o valor de 
suas ações de uma única 
vez, ao contrário dos dez 
anos, como é comum nesse 
tipo de quitação”, explicou 
o assessor jurídico chefe da 
Unesp, Dr. Edson César dos 
Santos Cabral.

A audiência foi 
designada e coordenada 
pela Câmara de 
Conciliação de Precatórios, 
com a participação do 
Desembargador Pedro 
Cauby Pires de Araújo – 
coordenador da Diretoria de 
Execuções de Precatórios 
e Cálculos do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (Depre) 
– e conciliador da Câmara.

 
Plano de Quitação

O mutirão realizado no 
último dia 22 de setembro 

de 2014 fez parte do Plano 
de Quitação Integral da 
Mora da Unesp, aprovado 
pelo Depre em abril de 
2011. De acordo com esse 
plano, o saldo devedor 
referente aos precatórios 
pendentes de pagamento 
até o ano de 2011 seria 
quitado em quatro anos.

A proposta foi 
elaborada a partir da 
iniciativa da Instituição 
em adotar uma política 
de acordos aceita pelos 
credores das dívidas 
pendentes de 1995 e 1996 
que, em 2008 e 2009, 
receberam os pagamentos 
em uma única parcela, 
com deságio de 25% do 
valor total do crédito. 

Os depósitos para o 
pagamento seguiram 
rigorosamente a ordem 
cronológica dos processos.

Ao longo desses dois 
anos, 3.322 servidores 
e professores foram 
beneficiados. O total pago 
foi de R$ 17.411.784,16, já 
descontados os 25%.

Com o início do plano 
de quitação, os primeiros 
893 credores que tiveram 
suas dívidas pagas eram os 
processos do ano de 1997 e 
receberam o valor total de 
R$13.282.198,32, já em 2011.

A partir de 2012, os 
acordos passaram a ser 
feitos também com os 
processos originados dos 
Tribunais Regionais do 

Trabalho da 15ª e 02ª 
Regiões. Assim, para os 
acordos firmados e pagos 
nos anos 2011, 2012 e 
2013, a Unesp depositou o 
valor de R$ 32.079.405,88 
em favor de 1.363 credores.

A partir da simulação 
feita pelo Departamento de 
Contabilidade e Finanças, 
se todos os acordos em 
2014 forem firmados, 
a Universidade estará 
quitando, com o plano, sua 
dívida com 4.857 credores, 
tendo depositado ao longo 
desses anos a quantia de R$ 
59.012.846,62 e economizado 
R$19.066.603,32 com o 
deságio de 25% aplicado 
sobre o valor total dos 
créditos. 

Assinatura dos acordos durante mutirão de conciliação
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Editora Unesp lança Clube Unesp

A Editora Unesp lançou, 
dia 20 de outubro, 

na sua sede, em São Paulo, 
SP, o Clube Unesp. Na 
ocasião, o diretor-presidente 
da Editora, José Castilho 
Marques Neto, apresentou 
a iniciativa aos diretores 
das unidades da Unesp, por 
meio de videoconferência.

A principal finalidade 
da iniciativa é oferecer 
preços mais acessíveis, 
inicialmente para 

professores e servidores da 
universidade, que passam a 
ter descontos nos três canais 
de venda da Editora: livraria 
da Praça da Sé, Livraria 
Móvel e Livraria Virtual. 
“A partir de hoje 11 mil 
pessoas da Unesp receberão 
o cartão do Clube Unesp. 
Basta acessar o site: <www.
livrariaunesp.com.br>, clicar 
no link: Clube Unesp e se 
cadastrar para conseguir os 
descontos”, explica Castilho.

O frete é grátis nas compras acima de R$ 99 para o 
Estado de São Paulo e acima de R$ 199 para demais 
regiões do Brasil.  Abaixo desses valores, o frete é 
calculado de acordo com o peso total dos livros e o CEP 
indicado para entrega; o custo será apresentado antes do 
fechamento do pedido e incluído no total do pagamento.

Rede Viva Melhor inaugura site
A Rede Viva Melhor 

lançou, em 3 de 
outubro, o site do projeto, 
no auditório do Conselho 
Universitário (CO), da Reitoria 
em São Paulo. O evento contou 
com a apresentação do Coral 
da Reitoria e também teve a 
participação da coordenadora, 
a professora Maria Rita 
Marques de Oliveira, do 
Instituto de Biociências da 
Unesp de Botucatu.

De acordo com Maria 
Rita, o site disponibilizará 
temas importantes da Rede 
Viva Melhor para a Unesp, 
além de propiciar trocas 
de experiências e valorizar 
a instituição. “No site, 
encontraremos notícias 
da Rede, as atividades 
desenvolvidas, encontros e 
eventos. A ideia é que o site 
seja interativo no futuro.”

 O grupo vai atuar 
também na formulação e 
implantação de campanhas 
de conscientização 

ambiental e de saúde. Para 
a articuladora da Rede, no 
primeiro ano na Reitoria, as 
atividades se concentraram 
em palestras e oficinas. “No 
próximo ano, focaremos 
nas campanhas para o 
público da Reitoria e seu 
entorno”, conclui. 

 A Rede Viva Melhor é 
um programa vinculado à 
Vice-Reitoria e Pró-Reitoria 
de Extensão que envolve 
todas as unidades da 
Unesp e que visa integrar 
comunidades internas e 
externas das unidades em 
atividades de divulgação 
do conhecimento e 
desenvolvimento de 
atitudes e habilidades que 
melhorem o bem-estar e a 
convivência das pessoas 
com o meio ambiente.

Professora Maria Rita, coordenadora da Rede Viva Melhor

Videoconferência de José Castilho Marques Neto com diretores das unidades da Unesp 
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O site da Rede Viva 

Melhor pode ser acessado 

em: <http://unesp.br/

redevivamelhor/>.
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Unesp e Sodexo lançam a 
cartilha Horta em Casa
A Unesp e a empresa 

Sodexo lançam a 
cartilha Horta em Casa. O 
material foi desenvolvido 
para auxiliar pessoas sem 
experiência a iniciarem 
o plantio de uma horta 
no quintal de suas casas, 
no terreno de uma escola 
ou em qualquer outra 
pequena área.

A cartilha traz dicas 
como o melhor local para 
se instalar a horta, como 
preparar o terreno, fazer a 
semeadura, que cuidados 
básicos se deve tomar 
e fazer a colheita. De 
acordo com o coordenador 
do projeto, o professor 

Antonio Ismael Inácio 
Cardoso, da Faculdade 
de Ciências Agronômicas 
da Unesp de Botucatu, 
a cartilha apresenta 
também um glossário 
com as propriedades 
nutricionais e medicinais 
das principais hortaliças.

“Uma horta em casa 
possui várias funções, 
como por exemplo terapia, 
produção de alimentos 
saudáveis sem agrotóxicos, 
além de estimular as 
crianças a consumirem 
as hortaliças, quando 
envolvidas no plantio da 
horta”, acrescenta Ismael.

Ismael explica que seu 

grupo de pesquisa produziu 
um material para cursos 
sobre hortas domésticas 
da Unesp de Botucatu, e 
que também fornecia para 
escolas e outras instituições 
como a APAE. Foi 
conhecendo esse material 
que a equipe da Sodexo 
se interessou e sugeriu 
fazer uma cartilha sobre 
a produção de hortaliças 
em casa. “Enviamos todo 
o material que tínhamos, 
mais algumas informações 
e fotos, e a Sodexo fez toda a 
diagramação do material.”

A Sodexo é parceira da 
Unesp no programa Adote 
um Aluno, da Pró-reitoria 

Leitor tem informações sobre o melhor local para instalar uma horta, preparação de terreno, semeadura e cuidados básicos na colheita

de Extensão Universitária 
(Proex). Neste convênio, 
ela financia a manutenção 
de uma horta dentro da 
Fazenda Experimental 
da Unesp. Tudo que é 
produzido na horta é 
doado para instituições 
sem fins lucrativos. A 
empresa também oferece 
bolsas de estudo para 
alunos de graduação, 
preferencialmente os sem 
recursos financeiros, que 
ajudam nessa horta.

O coordenador do 
projeto Adote um Aluno 
da Unesp, Mário Carlos 
Ferreira, da Proex, informa 
que a iniciativa tem mais 

de 10 anos e começou no 
Câmpus de Jaboticabal, e 
hoje possui 5 anos na Unesp 
de Botucatu.

O projeto conta com a 
colaboração dos ex-alunos: 
Amanda Regina Godoy 
Baptistão, Andréa Reiko 
Oliveira Higuti, Ariane da 
Cunha Salata, Cristiaini 
Kano, Felipe Oliveira Magro, 
Marina de Toledo Rodrigues 
Cláudio e Pâmela Gomes 
Nakata Freitas.
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Acesso ao material: 
<http://www.
sodexocomunicacao.
com.br/viverbem/
horta_em_casa/>



A pós a divulgação 
do ICMS do mês de 

setembro (www.fazenda.
sp.gov.br) e considerando os 
gastos com o abono salarial 
(28,6%) mais a primeira 
parte do dissídio de 2014 
paga em outubro (2,57%), o 
nível de  comprometimento 
acumulado da folha de 
pagamento bruta com 
a liberação acumulada 
até outubro passou de 
94,6%  para 96,7% . Não 
faz parte, ainda, deste 
impacto a antecipação da 
equiparação (2,5%) dos 
funcionários aprovada pelo 
Conselho Universitário em 
agosto/2013 (pagamento em 
novembro/2014) e a segunda 
parcela do dissídio (folha de 
dezembro/2014, pagamento 
em janeiro/2015).

Conforme o Quadro 
1, esses dois pontos 
percentuais de aumento no 
nível de comprometimento 
são reflexo do aumento 
da massa salarial de 
aproximadamente R$46 
milhões, sendo: R$39 
milhões referentes ao 
abono de 28,6% concedido 
no final de setembro (24/9), 
mais 2,57% de reajuste nos 
salários em outubro.

Somada a esses dois 
fatores, a arrecadação do 
ICMS em setembro ficou 
6,33% abaixo do previsto, 
reduzindo o repasse 
financeiro de outubro para 
a Unesp em R$10,9 milhões 
(já computados os recursos 
da Lei Kandir e do PEP).

Nestes primeiros nove 
meses de arrecadação, 
exceto em fevereiro, 
todos ficaram abaixo do 
previsto. Com 96% de 
comprometimento do 
repasse financeiro do 
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Nível de comprometimento 
em outubro atinge 96,7%

% comprometimento acumulado da folha bruta com as liberações financeiras - 2010/2014
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MÊS
ICMS LÍQUIDO 
PREVISTO EM 

R$1,00

LIBERAÇÃO 
FINANCEIRA DO 

ESTADO P/ UNESP 
EM R$1,00

VALOR BRUTO 
DA FOLHA DE 

PAGAMENTO UNESP 
EM R$1,00

COMPROMETIMENTO

NO MÊS % ACUMULADO %

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

7.524.789.905

7.032.670.267

7.272.379.121

7.627.522.394

7.514.851.413

7.545.554.391

7.590.735.603

7.766.955.434

7.970.000.428

8.094.275.433

165.289.263

158.159.254

174.520.936

173.318.738

160.111.388

170.875.104

170.619.361

175.108.306

171.188.660

178.842.255

158.699.754

158.040.915

158.708.434

158.749.494

159.141.128

160.664.193

161.292.205

160.816.672

199.130.503

167.566.658

96,01

99,93

90,94

91,59

99,39

94,02

94,53

91,84

116,32

93,70

96,01

97,93

95,48

94,47

95,42

95,18

95,09

94,67

97,11

96,75

TOTAL ACUM. 75.939.734.389 1.698.033.265 1.642.809.956 96,75 96,75

QUADRO 1

QUADRO 2
Comparação ICMS previsto versus arrecadado (R$1,00 – valores correntes) – Exercício de 2014

MÊS PREVISTO (R$)
ARRECADADO

VARIAÇÃO (%)
PEP ICMS TOTAL

JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

7.524.789.905

7.032.670.267

7.272.379.121

7.627.522.394

7.514.851.413

7.545.554.391

7.590.735.603

7.766.955.434

7.970.000.428

37.555.275

40.539.981

37.010.657

35.191.196

38.688.461

89.429.184

217.570.754

78.155.653

262.057.578

7.162.004.289

7.125.006.712

6.961.828.630

6.868.177.031

7.180.371.640

7.104.245.383

7.036.515.979

6.981.935.396

7.203.224.520

7.199.559.564

7.165.546.693

6.988.839.287

6.903.368.227

7.219.060.101

7.193.674.567

7.254.086.733

7.060.091.049

7.465.282.098

-4,32

1,89

-3,76

-9,49

-3,94

-4,66

-4,43

-9,10

-6,33

TOTAL 67.845.458.956 836.198.739 63.623.309.580 64.459.508.319 -4,99

números evidenciam a imporTância da receiTa própria para suprir as despesas

Tesouro Estadual, com 
folha de pagamento de 
servidores docentes e 

técnico-administrativos 
(ativos e aposentados), fica 
evidenciada a importância 

da receita própria para 
suprir as despesas de 
custeio e de capital.

4unespinforma


