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Judicialização: TJSP adia primeira audiência de 
conciliação para 10/11 a pedido da Reitoria. 

Bases devem transferir mobilização para nova data

 Atendendo a uma solicitação da Reitoria da 
Unesp, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP) adiou a primeira audiência de conciliação en-
tre as partes de 27/10 para 10/11/2016. Em seu pedi-
do, a Reitoria alegou dificuldades em participar pelo 
fato de estar em meio a um processo eleitoral. Argu-
mentou, também, que a greve dos servidores técnico-
-administrativos já havia sido encerrada, o que des-
cartaria a urgência.
 A decisão do TJSP foi informada por telefone à 
Assessoria Jurídica do Sintunesp no final da tarde des-
ta terça-feira, 25/10. O despacho do juiz com o adia-
mento deverá ser tornado público hoje, 26/10.
 A conciliação é a primeira iniciativa concreta 
do Tribunal após o Sindicato ter judicializado o dis-
sídio coletivo 2016, seguindo decisão da Assembleia 
Geral da categoria, realizada em 22/9, que indicou 
a via judicial caso não prosperassem as negociações 
com a Reitoria da Unesp sobre a data-base deste ano. 
Na ação, os advogados do Sintunesp enfatizam que a 
Unesp foi a única das três estaduais paulistas a não 
conceder reajuste nesta data-base, nem mesmo os mí-
seros 3% aplicados na Unicamp e na USP. Assim, a 
gestão atual da Unesp reafirma seu perfil autoritário, 

ConTRa o aRRoCho SalaRial! PoR melhoReS 
CondiçõeS de TRaBalho! em defeSa da univeRSidade 

PúBliCa, gRaTuiTa e de qualidade PaRa TodoS! 

encerrando unilateralmente as negociações e buscan-
do a solução da “crise” por meio do arrocho salarial e 
do sucateamento das condições de trabalho e de fun-
cionamento da Universidade.
 A ação tramita no TJSP sob o número 2213839-
21.2016.8.26.0000). 

Paralisação das 
atividades em 10/11

 
 Atendendo à orientação do Sintunesp, servido-
res técnico-adminsitrativos de várias unidades já ha-
viam realizado assembleia e deliberado por paralisar 
o trabalho em 27/10, para acompanhar a audiência de 
conciliação mobilizados, de modo a demonstrar insa-
tisfação e desejo de uma real negociação entre as par-
tes na audiência designada pela justiça.
 O Sintunesp indica às bases que transfiram o 
dia de paralisação para 10/11, nova data da concilia-
ção. A entidade está convencida de que a mobilização 
continua sendo o único caminho capaz de garantir con-
quistas à classe trabalhadora. 
 Datas de assembleia e decisões devem ser en-
viadas para sintunesp@uol.com.br.


