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Assembleia define ações da 
Assejur em defesa da carreira 
Em votação unânime, associados reforçam as especificidades das tarefas profissionais exercidas por 
assessores jurídicos e aprovam critérios para a apresentação de documentos ao Tribunal de Justiça  
 

A Assejur aprovou um plano de ação que busca o fortalecimento da carreira. Essa foi a principal deli-
beração da assembleia geral que se realizou no dia 31 de agosto, com a presença de grande número de 
associados. Duas comissões foram encarregadas de elaborar documentos que serão apresentados ao Tri-
bunal de Justiça. Uma delas vai analisar a hipótese de atuação de assessores jurídicos em processos judi-
ciais que envolvam interesses específicos do Judiciário. Essa possibilidade decorre do artigo 56 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, que equipara as carreiras jurídicas nos 
três Poderes. Além do mais, o STF já declarou, em pelo menos duas ações diretas de inconstitucionalidade 
(nos 175 e 1557), que assessores estão legitimados a realizar a defesa das prerrogativas da instituição à qual 
pertencem (o tema está sendo abordado, ainda, nas ADIs nos 5024 e 5334). 

Atribuições. A segunda comissão vai tratar das atribuições dos cargos. O objetivo é fortalecer os traba-
lhos consultivos no âmbito dos departamentos do Tribunal. A votação da matéria foi unânime e antece-
dida de um amplo debate, que resultou na formalização de um entendimento unificado sobre as especifi-
cidades da carreira. 

Outros assuntos. A assembleia geral também abordou outros assuntos importantes. Os destaques fo-
ram a reestruturação do sistema de comunicação da entidade, os preparativos para a confraternização de 
final de ano e o direito de aposentados à restituição de valores descontados pela Previdência estadual 
(confira no quadro abaixo). 

 
 

O que foi deliberado 
 
Sobre a carreira - A Assejur vai reforçar a defesa das prerrogativas funcionais dos assessores jurídicos, me-
diante apresentação de estudos técnicos ao Tribunal de Justiça 

Sobre aposentados - A Assejur vai buscar informações atualizadas sobre processo de cobrança de verbas 
descontadas irregularmente de servidores aposentados entre 1998 e 2002. Os créditos decorrem de ação 
proposta pelo Sindijus-PR após a transformação do antigo IPE em Paranaprevidência, e estão em fase de 
liquidação 

Sobre comunicação - A Assejur vai reformular o site da entidade e melhorar a divulgação de informações 
aos seus associados. Também será publicada uma revista jurídica, com artigos técnicos e pareceres elabo-
rados por membros da categoria. 

Sobre confraternização - A confraternização de final de ano acontecerá no Taboo Eventos (rua Bispo Dom 
José, 2096, no Batel) no dia 24 de novembro, a partir das 20h. Detalhes do evento serão divulgados nos in-
formativos da Assejur  
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Novos convênios beneficiam associados 
Parcerias iniciais atendem região do Centro Cívico, e poderão ser estendidas a outras localidades 
 

A Assejur deu início a um programa de ampliação de convênios. Essa medida tem por objetivo oferecer 
maior comodidade aos filiados em áreas como saúde, lazer, esportes e serviços, entre outras. Num pri-
meiro estágio, as parcerias abrangerão, principalmente, regiões próximas ao Centro Cívico, onde se loca-
lizam várias das sedes do Tribunal de Justiça.  Isso não exclui a busca por contratos em outros pontos da 
cidade (confira, no quadro abaixo, os convênios recentes). 

Comunicado da Secretaria. As modificações estão sendo coordenadas pela Secretaria de Convênios, que 
emitiu a seguinte nota, dirigida ao quadro de filiados da associação: “Reafirmando o seu compromisso 
com a democracia e a participação, a nova diretoria da Assejur solicita que eventuais sugestões de novos 
convênios sejam encaminhadas ao email contato@assejurpr.com.br, agradecendo desde já a colaboração de 
todos. Todas as sugestões serão devidamente analisadas, visando sempre a beneficiar o maior número de 
associados e primando pela qualidade das parcerias firmadas”. 
 
 

Confira a relação das empresas conveniadas  
 
Área de odontologia  
• Clínica Odontológica Prevedello: rua Marechal Mallet, 767, sala 1, Ahú, (fone 3523-5765; www.prevedello-
odontologia.com.br). Pelos termos do convênio, os associados poderão obter preços e condições de paga-
mento especiais   
 
Área de lazer  
• Clube Urca: rua Albano Reis, 170, Ahú (fone 3252-2823 - contato com Alexandre Guimarães). O convênio 
oferece uma promoção especial, válida até 1º/11/16 (após essa data, haverá alteração de valores e condi-
ções). Isenção de pagamento de título e joia na categoria de sócio contribuinte, sendo necessária apenas a 
antecipação de um ano de taxa de manutenção, no valor de R$ 2280,00 (parcelamento em até seis vezes, 
no cheque ou no cartão). O associado da Assejur pagará esse valor e receberá, além dos doze meses da 
promoção, mais dois meses de bonificação 
 
Área esportiva  
• Triax Assessoria Esportiva: facebook.com/triaxmultisports (email natacao@triax.esp.br; fone: 9587-4430). 
Para os associados, o convênio oferece 10% de desconto na mensalidade de qualquer modalidade de nata-
ção, hidroginástica e natação infantil, e 50% de desconto na taxa de matrícula, além de 10% de desconto na 
mensalidade de caminhada e corrida, com isenção total da taxa de matrícula. As aulas de natação da Triax 
são realizadas dentro do clube Urca, sendo que os associados da Assejur e sócios do clube possuem des-
contos na natação e na hidroginástica (não se aplicam os descontos anteriores). Para a modalidade de cami-
nhada e corrida, o desconto é o mesmo, tanto para sócios do clube como para não sócios 
 
Área de serviços 
• Quality Lavandeira: avenida João Gualberto, 887, Alto da Glória (fone 3057-9336). Para os associados, o 
convênio oferece 15% de desconto para vestuário em geral, cama, mesa e banho, e 10% de desconto para 
tapetes, tingimento, peças de couro e derivados, vestido de noiva e vestido de festas (serviços de Econobag 
não entram na promoção)  
 

 
 

PARTICIPE DAS ATIVIDADES DA ASSEJUR! 


