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Assejur inicia estudos para  
reestruturação da mútua 
Benefício tem regulamento próprio, que estabelece formas de arrecadação e critérios para repasse dos 
valores devidos quando do falecimento de assessores jurídicos 
 

A mútua da Assejur, um mecanismo 
de distribuição de pecúlios a dependen-
tes de assessores jurídicos falecidos, vai 
ser reformulada. O benefício existe 
desde os primeiros tempos da associa-
ção. Em 1998, a entidade aprovou o re-
gulamento que está em vigor, mas vá-
rios detalhes ainda precisam ser ajusta-
dos. No último dia 13 de fevereiro, o 
tema foi incluído na pauta da assem-
bleia geral, que analisou como está fun-
cionando a arrecadação e o repasse das 
verbas. A intenção da diretoria é incluir 
a mútua numa ampla reforma estatutá-
ria, que terá início este ano. 

Sem burocracia e com segurança - Um dos atrativos da mútua é a simplicidade do seu funcionamento, 
que também apresenta alto grau de segurança e confiabilidade. Trata-se de um esforço coletivo, inspirado 
no princípio da solidariedade, que une famílias de colegas de profissão num momento difícil: a morte. 
Com a renovação do quadro de assessores jurídicos, intensificada nos últimos anos, o número de partici-
pantes da mútua diminuiu em termos percentuais. Isso, porém, não retirou a viabilidade do sistema, que 
está pronto para receber novos contribuintes. 

Campanha de divulgação - Consolidar a mútua como prestadora de serviços relevantes é um dos obje-
tivos da Assejur. Para isso, está sendo planejada uma campanha de divulgação, que terá como pontos 
principais os que são destacados no quadro abaixo. 

 

  Conheça a mútua 
 
  • O que é - um sistema de distribuição de pecúlios. Os valores arrecadados pela mútua são repassados aos dependen-
tes do titular falecido. O pagamento se dá, também, quando morre o beneficiário principal 

  • Quem pode associar-se - os membros da Assejur, independentemente da sua condição funcional, da sua idade ou da 
realização de exames médicos 

  • Sustentação financeira - está prevista, no regulamento da mútua, a instituição de um fundo de reserva, que somente 
poderá ser movimentado para a antecipação do pecúlio 

  • Os repasses aos beneficiários -  a cada titular corresponde um pecúlio de 100% do valor arrecadado entre os integran-
tes da mútua 



 

 

Novos artigos no site 

O site da Assejur continua a receber contribuições. A seção Artigos publicou, recentemente, dois novos 
textos: “A farsa da reforma previdenciária”, de Célio Heitor Guimarães, advogado, jornalista e assessor 
jurídico, que analisa dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre as dívidas de grandes em-
presas com a Previdência pública, e “Mútua: solidariedade e fraternidade”, de José Otavio Padilha e Paulo 
César Bachmann Alves, assessores jurídicos aposentados, que trata da importância da mútua assejuriana, 
um benefício instituído logo após a fundação da Assejur, em 1989. Os interessados em divulgar trabalhos 
técnicos, literários ou de opinião podem fazer contato com a Secretaria da associação (contato@asse-
jurpr.com.br). O endereço do site é www.assejurpr.com.br.       

 

Assembleia extraordinária 

A assembleia geral extraordinária da Assejur voltará a se reunir no próximo dia 23 de março (quinta-
feira). O encontro vai dar sequência aos debates realizados em 13 de fevereiro por aquela instância deli-
berativa . O principal item da pauta diz respeito à reestruturação patrimonial da entidade. Estará em vota-
ção a venda da unidade pertencente à associação no conjunto comercial Sobral Pinto, no Centro Cívico. O 
objetivo é obter recursos para a reconstrução da sede administrativa. Também será abordada a reforma 
da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. A assembleia acontecerá às 19h, em 
primeira convocação, ou às 19h30, em segunda convocação, na rua Roberto Barrozo, 351.      

 

O 8 de Março 

O Dia Internacional da Mulher foi registrado na quarta-feira 
passada, 8 de março. A data é importante, e marca uma série 
de acontecimentos históricos, intensificados entre os séculos 
XIX e XX, que tiveram as mulheres como protagonistas. Mani-
festações em todas as partes do mundo deram ao evento deste 
ano um caráter internacionalista. O site da Assejur divulgou 
várias matérias sobre o tema. Confira, no endereço www.asse-
jurpr.com.br: “Dia Internacional da Mulher tem origem na luta 
por direitos e contra a opressão” (reportagem especial), “Sem 
homenagem” (artigo de Mário Montanha Teixeira Filho), “8 de 
Março terá protestos e manifestações em vários países” (maté-
ria sobre o calendário de atividades do período) e “Protestos e 

greves entre o final do século XIX e início do século XX originaram o 8 de Março” (análise de artigo publi-
cado por Daniela Lima).    

 

Caixa oferece novo cartão 

A Caixa Econômica Federal está oferecendo aos filiados à Assejur o Cartão Elo Nanquim. As caracterís-
ticas do novo serviço são as seguintes: a) limite de crédito de no mínimo R$ 15 mil; b) parcelamento de 
despesas sem juros e sem entrada; c) parcelamento de passagens aéreas e pacotes turísticos nacionais e 
internacionais (em R$); c) sistema rotativo de financiamento; d) proteção contra perda ou roubo; e e) be-
nefícios da bandeira Elo (assistência residencial, seguro viagem, seguro proteção de compra e seguro-
garantia estendida). As compras realizadas com os cartões poderão ser convertidas em pontos dos pro-
gramas Tudo Azul, Smiles, Multiplus Fidelidade, Victoria da TAP e Caixa Mais Vantagens. Mais informa-
ções: fone (41)3202-5400 ou email ag3162@caixa.gob.br. 

 


