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Não é novidade que a Universidade pública brasileira e, mais recentemente, 
os servidores públicos têm sido alvos de ataques insanos, inverídicos e odiosos, mesmo 
sabendo que a educação pública de qualidade e gratuita é a única que prioriza a 
mobilidade social ao dar a oportunidade de estudo para aqueles com poucos recursos 
econômicos e em situação de exclusão social. A partir de diagnósticos mais do que 
questionáveis, gestores têm proposto reformas salvadoras que nunca entregam suas 
promessas vis-à-vis à Reforma Trabalhista, ao Teto dos Gastos Públicos e à Lei da 
Terceirização para atividades-fim. 

Diante de um quadro de supressão de direitos trabalhistas, o que se espera de 
um verdadeiro líder é a capacidade de diagnosticar as consequências de reformas que 
pulverizam direitos historicamente conquistados, muitas vezes como parte das 
negociações de reposição salarial, e que se posicione na defesa desses direitos, ora na 
luta para impedir sua retirada, ora para advogar por medidas que recomponham 
direitos. Temos acompanhado o veto à incorporação de vantagens de caráter 
temporário, o corte dos benefícios de insalubridade para além da razoabilidade do 
serviço exercido e outros “ajustes”. Espera-se de um líder que, no mínimo, proponha 
reformas consistentes e progressistas, como um plano de carreira que justifique a 
decisão de investidura de longo prazo num emprego ou função pública. 

Pois bem, o momento atual é tenso, conflituoso, mas as soluções devem 
passar necessariamente pelo diálogo que conduza a uma pactuação. O líder maior da 
Instituição deve primar pela busca democrática de um pacto em que todos sejam parte 
importante na luta de recondução da Unesp na sua trajetória de sucesso, uma 
conquista construída por décadas por servidores, docentes e técnico-administrativos, 
inclusive pelo próprio Reitor, com sua liderança científica incontestável.  

Entretanto, os fatos recentes revelam uma trajetória oposta. Dois atos da 
maior gravidade foram realizados pela Reitoria da Unesp, num período de menos de 
dez dias. 

O primeiro ato refere-se às 20 vagas abertas para concurso público 
recentemente, além das 50 autorizadas pelo Conselho Universitário (CO). Numa 



Universidade em que as contratações estão suspensas desde maio de 2014, isso 
deveria ser aplaudido, se não fosse o fato de que essas contratações nunca foram 
anunciadas, e nem sequer a Comissão Orçamentária e o CADE foram consultados 
sobre os impactos orçamentários dessas contratações. O fato mais grave é que na 
aprovação do Orçamento de 2020, no final do mês de dezembro de 2019, o CO 
deliberou que se ocorresse qualquer aumento da arrecadação ou substancial 
economia deveria ser dada a prioridade à contratação de Assistentes Sociais (proposta 
dos vice-diretores e da COPE) e de mais professores efetivos. O Reitor desconsiderou 
esse indicativo do CO e afirmou que essas 20 contratações definidas pelo Gabinete são 
referentes a "sobras" de recursos destinados as 50 contratações, que nem foram 
realizadas. A contratação para além das vagas autorizadas compromete a 
recomposição dos 3%, como demonstraremos a seguir, ao passo que o não pagamento 
irá ampliar os descontentamentos e desestimular ainda mais os servidores, que 
deixarão a Unesp em busca de melhores oportunidades. 

O segundo ato foi o anúncio do pagamento aos docentes e servidores técnico-
administrativos de 2,2% de reposição dos salários. A Comissão Orçamentária 
demonstrou que era possível fazer a reposição salarial de 3% para todos, de modo a 
reduzir uma parte dos 5,27% que a Instituição deve aos seus servidores. O Reitor 
sempre foi contrário, insistindo que honraria apenas os 2,2% da sua gestão. Com a 
comprovação dos recursos, a proposta dos 3% teve aprovação do CADE e do CO. Sem 
qualquer demonstração ou justificativa, na fala da presidência no último CO, o Reitor 
anunciou o pagamento de apenas 2,2%, conforme sua proposta original. A equipe 
econômica da Reitoria afirmou que se tratava apenas de coincidência de valores. O 
não contingenciamento orçamentário em janeiro pelo Governo do Estado e a 
realização de diversos gastos à revelia do que foi aprovado na peça orçamentária pelos 
Colegiados centrais, torna plausível deduzir que é possível fazer o pagamento de 3% de 
reposição salarial. Ademais, é importante reafirmar que o CO, reunido em 18 de 
dezembro de 2019, aprovou a reposição da inflação de 3% e não de 2,2%. 

É interessante notar que as duas decisões implicam um comportamento de 
desrespeito em relação às decisões dos colegiados centrais, o que põe a nu um estilo 
de gestão autocrática. Na verdade, existe um claro menosprezo pelas decisões dos 
Colegiados (CADE e CO) e uma tentativa de esvaziamento da Comissão Orçamentária, 
que vem tentando, num período extremamente curto, mudar a histórica concepção do 
papel do orçamento da Unesp. Essa comissão tem trabalhado no sentido de que o 
orçamento avance para além dos colegiados, para que toda a comunidade conheça 
aquilo que está sendo aprovado e se posicione diante de ações discricionárias, que 
impactam negativamente decisões da universidade. 

Assim, as duas decisões seguem por uma direção diametralmente oposta ao 
que pretende a Comissão Orçamentária, qual seja, que o orçamento seja um 



instrumento estratégico de decisão desta Universidade e não um instrumento de mera 
formalidade que permite ações discricionárias autocráticas. O silêncio permite à 
Reitoria vergar e interpretar decisões colegiadas segundo seus propósitos. 

Dentre as propostas da Comissão Orçamentária, a prioridade número um 
sempre foi o pagamento dos salários e do 13º em dia, garantindo um direito 
fundamental àqueles que diariamente se dedicam a esta Instituição. Garantidos os 
salários, a prioridade é o pagamento da reposição salarial de 3%, que era parte da 
reposição não honrada nos anos anteriores. Os gastos que estão sendo realizados, se 
suspensos, podem contribuir para que se cumpra o pagamento dos 3%. Do contrário, 
novamente, a variável de ajuste será os salários dos servidores da Unesp, como já 
ocorre desde 2016. 

É fato que o Reitor não apresentou o mesmo entusiasmo em pagar os 3% que 
teve quando se pôs a lutar pela obtenção e a anunciar a decisão liminar do STF de 
equiparação do salário de docente das Universidades estaduais paulistas ao das 
universidades federais, com efeito imediato pagamento. Não desmerecemos a 
importante conquista que a correção representa para os docentes, uma vez que 
corrige uma grande injustiça, dado que o Governador havia congelado seu salário e 
esse novo teto já está vigente em 23 estados. No entanto, tal medida irá beneficiar 
somente 443 docentes na ativa e 617 aposentados. O montante de 54 milhões de 
reais, anunciados pelo Gabinete para pagar a equiparação é superior ao montante 
necessário para pagar os 3% que irá beneficiar mais de 12 mil servidores. Não se trata 
de escolher a quem vai pagar, mas garantir em ambos que os direitos sejam 
reconhecidos. Isso implica que outros gastos não previstos devam ser postergados até 
o cumprimento dessas metas. 

Em dois atos aqui expostos, o Reitor sugere sua inclinação por uma gestão 
autocrática da Unesp e sua escolha por ampliar as desigualdades entre os servidores, 
tanto internamente entre os servidores da Unesp, quanto em relação a diferença 
salarial dos servidores da USP e da Unicamp.  

É necessário que a Reitoria respeite as decisões do CADE e do CO em relação 
ao Orçamento 2020, honrando todas as folhas de pagamento, o 13º e a decisão de 
reposição salarial de 3%, que beneficiará todos os servidores da Unesp e mitigará os 
efeitos das desigualdades impostas pelas decisões recentes. 

É justo e necessário que todo esforço seja empreendido para a valorização de 
servidores docentes e de servidores técnico-administrativos, de modo a garantir que 
não se aprofundem as distâncias entre servidores, que os colegiados sejam 
reconhecidos, que a ampliação das desigualdades internas sejam combatidas em nome 
da unidade e do futuro da Unesp e que não se criem, por princípio, categorias de 
beneficiados e de excluídos. Sim, a luta pela isonomia é importante para reduzir a 



“fuga de cérebros” da Unesp, mas não só: o que está em jogo é a equanimidade e a 
dignidade do trabalho na nossa Universidade. 

Um grande líder deve manter o ânimo e as esperanças da comunidade, e não, 
em hipótese alguma, disseminar com seus atos, de modo distanciado e indiferente, o 
descontentamento, a desilusão e o desânimo. Um grande líder não precisa justificar 
suas virtudes, pois estas são prontamente reconhecidas: suas ações são julgadas 
virtuosas pelo conjunto da comunidade e inspiradoras para seus comandados. 

 

 

 

(*) texto elaborado a partir das discussões realizadas pela Comissão Orçamentária, em que se 
reafirma de maneira unânime a necessidade de pagar os 3%, e lido na Reunião do CADE, do dia 
11 de março de 2020. Deve ser ressaltado que a ampla maioria dos membros do CADE 
subscreve esse texto. 


