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Assejur obtém informações 

sobre restituição de  

descontos previdenciários  
Direito foi reconhecido em ações contra Paranaprevidência ajuizadas pelo Sindijus-PR, e estão em fase 
de execução de sentença; representantes da associação se reuniram com advogado da causa na última 
segunda-feira e receberam dados do interesse de assessores jurídicos    

 

Membros da direção da Assejur se reuniram na segunda-feira (7/11) com o advogado Daniel Godoy 
Júnior. Ele comanda um dos escritórios que prestam assistência jurídica ao Sindijus-PR. O objetivo do 
encontro foi atualizar informações sobre demandas coletivas que envolvem assessores jurídicos. Segundo 
Godoy Júnior, a questão mais imediata está relacionada a descontos indevidos feitos nos contracheques 
dos servidores a partir de 1998. Nessa época, com a criação da Paranaprevidência, o valor da contribuição 
devida ao novo instituto foi elevado. Além disso, os repasses previdenciários atingiram aposentados e 
pensionistas (até então isentos), e foi instituída uma taxa adicional de 2% sobre os vencimentos indivi-
duais, para custeio de um plano de saúde.  

Fase de execução. Primeira entidade de classe do Estado a contestar judicialmente essas medidas, o 
Sindijus-PR obteve ganho de causa em duas ações de restituição, que se encontram, agora, em fase de 
execução de sentença. Uma delas está na 2ª Vara da Fazenda Pública, e reúne servidores que, em 1998, 
tinham mais de 70 anos de idade (autos nº 0002464-08.2016.8.16.0004). A outra se processa na 1ª Vara da 
Fazenda Pública (autos nº 0001096-57-1999.8.16.0004), abrangendo os interesses do restante do funciona-
lismo remunerado pelo Poder Judiciário. 

Acordos homologados. Na 2ª Vara da Fazenda Pública, as partes firmaram um acordo que prevê a 
adoção de um “procedimento invertido para a continuidade do cumprimento da sentença”. Nesse es-
quema, o Estado do Paraná (réu no processo) antecipará um cálculo de liquidação, elaborado com base 
em dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça e pela Paranaprevidência. Feito isso, o Sindicato vai se ma-
nifestar sobre o resultado. Se houver concordância, serão expedidos precatórios e requisições de pequeno 
valor, para pagamento do crédito. Já na 1ª Vara da Fazenda, o acordo prevê que o Sindicato apresentará 
os valores a serem pagos. A cobrança se fará em grupos de 30 pessoas. Os processos beneficiam servidores 
que faziam parte do quadro de pessoal entre os anos de 1998 e 2002.      

  Despesas com honorários. Para a continuidade da execução, os interessados terão que contratar ser-
viços de advocacia e perícia contábil, vinculados ao Sindicato, que é o autor da ação. No caso dos assesso-
res jurídicos, essas despesas variam. Os honorários de advogado foram fixados em 4% sobre os créditos 
individuais para quem é filiado ao Sindijus-PR. Os que se sindicalizarem a partir de agora pagarão 10%, 
observada a mesma base de cálculo, e os não-filiados arcarão com 20%. Além disso, serão pagos 4% para 
Sindicato e mais 4% para o perito judicial.   
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Infância e adolescência em destaque 

O relatório da “Semana da Criança e do Adolescente no TJ-PR”, divulgado na página do Tribunal de 
Justiça na internet, destacou atividades da Assejur realizadas entre os dias 10 e 14 de outubro. Nesse pe-
ríodo, um grupo de assessores jurídicos coordenado por Lígia Maria Mazzo, Luciana Guimarães, Elisane 
Glinski, Cleverton Bueno de Oliveira e Mariana da Costa Turra Brandão, todos integrantes da direção da 
entidade associativa, realizou palestras em escolas da rede estadual de educação. O projeto, denominado 
“Cidadania em cena”, atingiu as seguintes unidades de ensino: Colégio Estadual Professor Loureiro Fer-
nandes (palestras no dia 10 de outubro, com participação de 80 adolescentes), Colégio Estadual Paula 
Gomes (palestras no dia 11 de outubro, com participação de 70 adolescentes) e Colégio Estadual Rio 
Branco (palestras no dia 14 de outubro, com participação de 110 adolescentes). Além disso, foi realizado 
um encontro no Tribunal de Justiça, com a presença de 45 estagiários, no dia 14 de outubro. O “relatório 
das ações concentradas do Judiciário paranaense em prol dos direitos da criança e do adolescente”, elabo-
rado pelo Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude (Consij-PR), registrou, ainda: 
“Depois dos encontros [realizados pela Assejur], os alunos receberam material complementar para con-
sulta da matéria explanada e produziram um texto com o título ‘O futuro que queremos’. As redações 
estão sendo corrigidas por comissão avaliadora, para futura premiação dos três primeiros colocados [...]”. 
O Consij-PR é presidido pelo desembargador Ruy Muggiati. O relatório pode ser acessado no link 
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/8149386/Semana+da+Crian%C3%A7a+e+do+Adolescente+no+TJ+fi-

nal.pdf/e4196d11-a1b5-4f4b-a12e-cabe815c0ca8. 

 

Final de ano no Taboo 

A Assejur iniciou a distribuição aos seus associados de convites para a tradicional confraternização de 
final de ano. Desta vez, o encontro vai ser realizado no Taboo Eventos, localizado na rua Bispo Dom José, 
2096, no Batel. A data: 24 de novembro, a partir das 20 horas. As reservas poderão ser feitas até o dia 12 de 
novembro, diretamente na Secretaria da associação, com Yara. Os fones para contato são os seguintes: 
3254-6567 e 99836-4058. O email: contato@assejurpr.com.br. Cada associado poderá indicar um convidado. 
Caso pretenda levar outros acompanhantes, estão disponíveis convites extras, para venda.  

 

Assejur tem nova identificação  

Uma nova logomarca está sendo utilizada pela Assejur (confira imagem abaixo). A mudança faz parte do 
projeto de comunicação aprovado durante o planejamento estratégico, e foi adotada a partir deste mês de 

novembro. O desenho é uma criação da agência Munditouch, que também ficou 
encarregada da reestruturação do portal da internet previsto para entrar no ar antes 
do final do ano. Além dessas novidades, está em desenvolvimento a proposta de 
publicação de uma revista jurídica, coordenada por um conselho editorial e desti-
nada à divulgação de artigos técnico-científicos, resenhas e pareceres de autoria de 
assessores jurídicos. Para isso, um regulamento específico será tornado público no 
início de 2017.  

 
Convênio com a Unibrasil 
 

A direção da Assejur se reuniu com o desembargador Octavio Campos Fischer para tratar da formali-
zação de convênio com o Centro Universitário Unibrasil. Pelo contrato, os associados terão direito a des-
conto nas mensalidades em cursos de mestrado. A intenção é que o convênio possa valer já no próximo 
ano letivo. A Unibrasil está com inscrições abertas para o processo seletivo até 21 de novembro. 
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