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Assessores jurídicos vão  
debater mudanças na carreira 
Assembleia geral convocada para o dia 19 de fevereiro terá como item principal de pauta a avaliação de 
anteprojeto divulgado pelo Tribunal de Justiça para dar cumprimento à Resolução nº 219/16, do CNJ 

 

 

 
 
 

A direção da Assejur convocou a assembleia geral para o dia 19 de fevereiro (segunda-feira), a partir 
das 19h (primeira convocação) ou das 19h30 (segunda convocação). O principal assunto a ser tratado é a 
reestruturação do sistema de cargos e salários do Poder Judiciário. No dia 2 de fevereiro, o Tribunal di-
vulgou uma minuta de anteprojeto de lei que trata da matéria. O estudo prevê uma tabela cujos salários 
são menores nos níveis iniciais de todas as carreiras e estabelece, em relação aos assessores jurídicos, que: 
a) a verba de representação será reduzida de 126% para 60% (apenas para aqueles que ingressarem após 
a entrada em vigor da lei nova); b) serão extintas 60 vagas; e c) a denominação do cargo será alterada para 
“consultor jurídico”. Além desse tema polêmico, a assembleia vai votar a prestação de contas referente ao 
exercício de 2016, propostas de alterações no estatuto da entidade e o valor de alienação de imóvel locali-
zado no Centro Cívico, em Curitiba. No dia do encontro, os associados poderão utilizar, sem custos, o 
estacionamento Martelinho de Ouro Mister M, localizado na rua Marcos Moro, 200. 

  

 

Saiba mais sobre a convocação 
 • Data: 19/2/18 (segunda-feira) 

 • Horário: 19h (primeira convocação) ou 19h30m (segunda convocação) 

 • Local: sede da Assejur (rua Roberto Barrozo, 351, em Curitiba) 

 • Pauta: Continuidade da prestação de contas de 2016 - Informes - Proposta de reestruturação do sistema 
de cargos e salários enviada pelo Tribunal de Justiça ao CNJ -  Valor de alienação de imóvel pertencente à 
Assejur, localizado na avenida Cândido de Abreu, 469, no Centro Cívico, em Curitiba - Alteração estatutária - 
Assuntos gerais  
 



 

 

Prestação de contas 
A assembleia geral do dia 19 de fevereiro vai ser dividida em duas etapas. Na primeira delas, será dada 

continuidade à prestação de contas da Diretoria referente ao exercício de 2016. Os balanços contábeis 
desse período não chegaram a ser votados em 2017 porque aguardavam a conclusão de parecer do Con-
selho Fiscal. Agora, com o documento pronto, o tema retornou à pauta dos debates. A segunda parte do 
encontro vai tratar da restruturação do sistema de carreiras do Poder Judiciário, da venda de imóvel per-
tencente à Assejur e de proposta de alteração estatutária. 

 

Churrasco da Assejur 
A segunda edição do churrasco da Assejur está 

confirmada para o dia 11 de março das 11h às 17h, na 
“sede do tênis” do Clube Curitibano (Lucius Smythe), 
localizada na rua João Parolim, 1090, em Curitiba. Os 
convites poderão ser adquiridos até 6 de março, pelo 
valor individual de R$ 60 (crianças até 12 anos não pa-
gam), com os assessores jurídicos Mariana, Marcel, 
Marco Aurélio, Gian, Marcelo Oliveira, Caio e Igber, 
ou na sede da Assejur (rua Roberto Barrozo, 351 - fone 
3254-6567), com Yara. Confira o cardápio: linguiça, co-
xinha de asa, miolo de alcatra, picanha, coxa, sobre-
coxa, costelinha de porco, salada verde, maionese, fa-
rofa, pudim, mousse, refrigerante, água e chope.  

 

Comitê Regional 
O Tribunal de Justiça divulgou a relação dos representantes eleitos pelo funcionalismo para integrar o 

Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau. Duas vagas estavam em disputa. Para a primeira, os 
nomes mais votados foram os de Clayton Machado Carstens Junior e Ana Luiza Antunes Motta Waltrick; 
para a segunda, Daieniffer Cherini Lopes e Patricia Wander Broock. Participaram mais de sessenta servi-
dores. O assessor jurídico Cidiclei Veiga Klein, um dos inscritos, conseguiu votação expressiva. Para a 
primeira vaga, obteve 204 votos (quarto lugar); para a segunda, 158 votos (quarto lugar).     
 

Pós-graduação 
O Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba), uma das instituições 

de ensino conveniadas com a Assejur, abriu inscrições para cursos de 
pós-graduação presenciais e de educação a distância (EAD). Para os 
assessores jurídicos, é oferecido desconto sobre o valor do curso esco-
lhido. As ofertas abrangem as áreas de direito, gestão, psicologia, ar-
quitetura, design, economia política e diplomacia e marketing, publi-
cidade e propaganda. As inscrições podem ser feitas no portal 
www.unicuritiba.edu.br. Para utilizar os convênios oferecidos pela en-
tidade de classe, os interessados devem apresentar a carteira de asso-
ciado, que foi distribuída em 2017 pela Assejur. 

 

ACESSE DIARIAMENTE: www.assejurpr.com.br 


