
                         
                                     UNIMED CURITIBA (Abrangência Nacional e sem co-participação)

                         
                                     ECCO-SALVA - Atendimento de emergência altamente qualificado. 
                              UTIs móveis equipadas com aparelhos de última geração, com equipe médica especializada em
                        terapia intensa. Sem carência, sem restrições a doenças pré-existentes. Informações direto na  
                                     Asserjuspar.                  
              
                                     GAZETA DO POVO 
                                     03 cartões de descontos do Clube Gazeta do Povo (1 titular + 2 dependentes legais).
                                     03 acessos digitais ao jornal Gazeta do Povo (1 titular + 2 dependentes legais).
                                     Valor Mensal R$ 15,90, para descontos em Shows, cinemas, teatros e muito mais.
                                     Confira em nosso site.

              SICREDI – Juntos chegamos mais longe! Somos uma instituição financeira cooperativa que 
                     tem tudo para cooperar com você: conta-correte, crédito consignado, cartões, investimentos, 
               consórcios, seguros e muito mais. Mas de um jeito bem diferente, mais colaborativo e 
                       descomplicado. Você percebe isso no nosso atendimento mais próximo e personalizado, que 
entende e oferece as soluções para as suas necessidades. Acreditamos que quando somamos forças, nós fazemos a 
diferença e contribuímos para um mundo melhor. Apresente seus documentos, integralize seu capital e usufrua dos 
benefícios da SicrediCredjuris, a sua cooperativa de crédito do judiciário no Paraná. 
Telefone: (41) 3252-1799, Rua Mateus Leme, 2018 – 1º andar – Curitiba-PR.

                             CANDEIAS - 20% de desconto: Sinal de 375,00 em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito
                        (APENAS 3 X 125,00), +06 parcelas de 468,00, ou 12 parcelas de 254,00, ou 18 parcelas de
                                     186,00, ou 24 parcelas de 149,00 (parcelamento exclusivo).           
Obs: esse parcelamento podemos por em débito automático bancário com início apenas em fevereiro/18, porém com uso 
imediato sem carência a partir da data de adesão. Interessados entrar em contato com o responsável (Cesar Palmiere – 
fone/whatsapp (41)99852-7282).
 

ENSINO SUPERIOR E COLÉGIO:

             UNIBRASIL - abatimento de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor contratual da 
             mensalidade, isto é, o valor aplicável à data do efetivo pagamento, nas parcelas da 
              semestralidade dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais relativos a todos 
                                     os Cursos de Graduação e pós-graduação lato sensu ofertados pelo UNIBRASIL.
.
           UNIANDRADE - Desconto de 50% no valor das inscrições dos cursos de graduação e 
                    pós-graduação, desconto para os cursos de graduação de 5%, desconto para os cursos de 
                                     pós-graduação será de 10% a 20% variando de acordo com os alunos matriculados.

                  TUIUTI DO PARANÁ - Graduação: Desconto de 15%%, (6%) a título de desconto institucional,    
                                sendo (9%) referente à antecipação de pagamento sendo os pagamentos até os dias 03 e 05 de
            cada mês respectivamente, excluídas as parcelas relativas à matrícula e rematrícula, 
                     Pós-graduação (Lato Sensu): será concedido desconto de 15% (com exceção aos cursos de     
                                     Odontologia), caso o pagamento seja efetuado até o dia 10 de cada mês.
          
                              

Associe-se e aproveite os benefícios que a ASSERJUSPAR trás a você e seus dependentes.

Informativo 2017

Associação dos Servidores da Justiça Federtal no Paraná

CONVÊNIOS

Ação Popular nº 2006.34.00.033442-5.
Assunto: Reposição ao Erário.
Andamento Atual: aguarda-se a retomada do andamento da ação na 6ª VF do Distrito Federal, ante a 
decisão de incompetência do STF para processar e julgar originalmente a ação popular.

 
1 – Mandado de injunção nº 4.245.
Assunto: Aposentadoria Especial dos Portadores de 
Deficiência.
Andamento atual: aguarda julgamento de agravo 
interno da União.
 
2 – Ação civil pública nº 5037598- 
12.2014.404.7000.
Assunto: auxílio-alimentação.
Andamento atual: aguarda julgamento do recurso 
especial nº 1.619.568 da Associação.
 
3 – Ação Penal nº 2011.0004922-3.
Assunto: crimes contra a honra.
Andamento atual: a sentença decretando a extin-
ção da punibilidade dos querelados já transitou em 
julgado, estando pendente apenas a execução dos 
honorários.
 
4 – Ação ordinária coletiva 
nº 2006.70.00.017013-0.
Assunto: Gratificação Especial de Localidade.
Andamento atual: aguardam-se documentos para 
iniciar a execução da sentença coletiva transitada 
em julgado.
 
5 –Ação civil pública nº 2005.70.00.027684-4.
Assunto: Indenização de transporte 11,98%.
Andamento atual: aguarda julgamento dos embargos 
de declaração da Associação opostos no recurso 
especial nº 1.257.643.
 
9 – Ação ordinária coletiva 
nº 2002.70.00.000672-4.
Assunto: Indenização por falta de revisão (art.37, 
inciso X, CF).
Andamento atual: aguarda-se julgamento dos 
recursos extraordinários nº 656.994 de ambas as 
partes, os quais estão sobrestados em razão da 
repercussão geral.

 
10 – Ação civil pública nº 2005.70.00.016347-8.
Assunto: IR sobre abono pecuniário.
Andamento atual: está em fase de execução da sen-
tença coletiva.
 
11 – Execução de sentença
nº  2008.70.00.013847-3.
Assunto: IR sobre abono pecuniário.
Andamento atual: os valores devidos aos servidores 
já foram pagos. Aguarda-se apenas julgamento de 
recurso sobre a provisoriedade da verba honorária 
arbitrada na execução.
 
12 – Ação civil pública nº 2008.70.00.001824-8.
Assunto: licença-prêmio.
Andamento atual: aguarda- se o julgamento dos 
embargos de declaração opostos pela Associação na 
apelação cível.
 
13 – Ação ordinária coletiva 
nº 2004.70.00.034187-0.
Assunto: incorporação de quintos.
Andamento atual: aguarda-se julgamento do recurso 
extraordinário da União, o qual foi sobrestado até o 
julgamento final do RE nº 638.115/CE com repercus-
são geral.
 
14 - Ação ordinária coletiva 
nº 2009.70.00.011589-1.
Assunto: Quintos incorporados – correção.
Andamento atual: aguarda-se julgamento dos em-
bargos de declaração opostos pela Associação no 
recurso especial nº 1.506.078.
Ressalva: Poderemos atuar até o trânsito em julgado 
da decisão dos referidos embargos declaratórios.
 
15 - Mandado de injunção nº 3.330.
Assunto: Revisão Geral de Vencimentos - 
art. 37,  X, CF.
Andamento atual: aguarda julgamento de agravo 
interno das entidades sindicais.

AÇÕES

Rua São Pio X, nº 1009 - Ahú - CEP 80520-240
Curitiba - PR - Fone: 41 3076 6090 - Telefax: 41 3076 4020

 asserjuspar@gmail.com - www.asserjuspar.com.br



                              FACULDADES RADIAL - 

                                        CURSOS DE BACHARELADO:
                                        Administração de Empresas - desconto nas mensalidades de 30% (noite) e 40% (manhã).
                                        Engenharia de Produção e Direito - desconto de 10%.
                                        CURSOS TECNÓLOGO - SUPERIOR 2 ANOS: 
                                        Marketing de Varejo, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão de Pequena e Média 
                                        Empresas, Logística, Gestão Pública, Comércio Exterior e Negócios da Informação.
                                        *** Desconto nas mensalidades de 30% (noite) e 40% (manhã):

                                                                             
                                        COLÉGIO E FACULDADE DOM BOSCO - 
                             0% (zero por cento) para Berçário, 20% (vinte por cento) para Educação Infantil, 15% (quinze 
                                   por cento) para Ensino Fundamental I e II, 10% (dez por cento) para Ensino Médio 1° e 2° ano, 
                                       20% (vinte por cento) para Terceirão e Cursos – Extensivo, Extensivo de Maio e Semiextensivo, 
                                       Campus Merces : Educação Fisica (diurno e noturno) e Fisioterapia (diurno), Campus Marumby:
                         Administração (diurno e noturno), Psicologia (diurno), Direito (diurno e noturno), desconto de 
                10% nas mensalidades após a aplicação do desconto da pontualidade de pagamento.

                                        FACULDADES UNICURITIBA - 
                                        Desconto de 10% para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.
                                        Desconto de 10% para os cursos de Graduação: Bacharelados (exceto o curso de Direito) e
                                        Superiores de Tecnologia.

                                        FACULDADE HERRERO - benefício de 10% e mais 5% para pagamentos em dia referente aos    
                                        cursos de Odontologia, Psicologia e Enfermagem. Para os cursos de graduação em Segurança  
                                        do Trabalho e Gestão Hospitalar descontos de 5% para pagamentos em dia mais 25% para 
                                        empresas conveniadas.
                                  

                COLÉGIO E FACULDADES OPET - isenção taxa inscrição para Vestibular, desconto de 10%
                                        nas mensalidades da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio; Graduação (Bacharelado, 
                                        Licenciatura e Tecnolo   gia) e Pós-graduação.*O benefício é para pagamento no vencimento e                                    
                                        não é aplicável aos cursos a distância, extensão e período integral.
                                        ***Temos também convênios com Cursos preparatórios para concursos.

 
ESCOLAS DE IDIOMAS:

                            FISK - Turmas regulares: desconto de 20%. Turmas promocionais: desconto de 10%. 
                                        Desconto em família (pai, mãe, filhos, esposa e marido): havendo no mínimo 02 (duas) pessoas           
                                        da mesma família, desconto de 10% cumulativo. 
                                        Desconto de incentivo por nota: este desconto será de 10%, dependendo do aproveitamento do     
                                        aluno, sendo este desconto cumulativo 3º.
                                        Promoções: todos os descontos ou promoções estão limitados a 30% sobre o valor da parcela,                
                                        os descontos aqui estabelecidos são válidos apenas para pagamento das parcelas até o dia 10        
                                        (41) 3252-1222.
                                      
                            

                                        CENTRO EUROPEU - Desconto de 10% - 41 3233 6669

                            
                                        IN FLUX - Desconto de 20% - 41- 33535332

 

 SALÃO DE BELEZA: 
                          
                                  LADY&LORD                                                                                 EXPERT BEAUTY CENTER

                             ESPAÇO BIA (salão e estética)

 ACADEMIAS:

                             FÓRUM ACADEMIA - descontos de 10%, para maiores informações ligue 41- 3598-7550.
                          

                                         HYPE, CORPUS.

DENTISTA:

  DRA. LUCIANA FILIPAK - Tel. 3362-3125 / 41 99995-2108 com 20% 

Acesse o site da ASSERJUSPAR www.asserjuspar.com.br e confira os demais convênios. 
Para sugestões de novos convênios favor enviar e-mail para asserjuspar@gmail.com ou entrar em contato 
pelos telefones 41-3076-4020 / 3076-6090– faremos o possível para fechar futuras parcerias. 

 
DIVERSOS:

                        ESCOLA DE DANÇA DANZA MAIS - oferecimento de 10% de desconto sobre os valores de 
                                         tabela.
 

                                         SK CLUBE DE TIRO - Aluguel do estande de Tiro + arma + munição

                             MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A, 
                                         BRASIL CONVÊNIOS 

                                         41 3883-2400
                                         Cel.: 41 9701-3455 (TIM)
                                         Cel.: 41 9143-2221 (VIVO)
                                         Cel.: 41 8818-1828 (CLARO)

                                         PREVIDÊNCIA DO SUL - Previsul


