
Campanha busca redução 
da dívida do RS com a União

Diversas entidades da sociedade civil estão unidas numa campanha 
pela revisão dos termos do contrato da dívida do Rio Grande do Sul com 
a União. Por ano, o Governo do Estado paga cerca de R$ 2,5 bilhões, o 
que compromete a receita estadual e praticamente retira a capacidade 
de investimento do Poder Público.

Com o objetivo de modificar este quadro e viabilizar a retomada do 
crescimento econômico no RS é que será lançada esta campanha pela 
redução da dívida do Estado com a União. O evento será realizado amanhã, 
às 9h, no Miniauditório da Escola Superior da Magistratura (rua Celeste 
Gobbato, 229 - Porto Alegre/RS). “Queremos construir uma mobilização 
para reforçar a pressão política e acordar a sociedade gaúcha para o tama-
nho deste problema”, afirma o presidente da AJURIS, Pio Giovani Dresch.

Inicialmente, 16 entidades estão engajadas na campanha, que reúne 
empresários e trabalhadores. Um Ato Público está marcado para o dia 
14 de agosto, no Auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa. 

TJRS lança edital de 
inscrição do concurso para juiz

O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul abriu processo para contratar 
60 novos juízes de Direito, com subsídio mensal de R$ 17.581,75 (valor 
bruto). O edital do concurso e demais informações estão disponíveis 
no site da Officium (www.officium.com.br), empresa organizadora do 
certame. As inscrições preliminares serão entre os dias 3 de agosto e 
6 de setembro. Já a realização das provas objetivas está prevista para 
14 de outubro.

A Justiça Estadual do Rio de Janeiro também lançou edital do concur-
so para juiz de Direito. O período de inscrições preliminares se estende 
até 27 de julho, no site www.vunesp.com.br. Estão abertas 13 vagas 
para o cargo de Juiz Substituto, além de todas as demais que existirem 
quando da homologação do concurso. O valor da remuneração previsto 
no edital é de R$ 20.677,85. 

O concurso no RJ será desenvolvido em cinco etapas sucessivas: 
prova objetiva; duas provas escritas; inscrição definitiva, sindicância da 
vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, 
exame psicotécnico e avaliação social; prova oral; e avaliação de títulos. 

Todas as provas serão aplicadas na cidade do Rio de Janeiro. A reali-
zação da primeira etapa, com a prova objetiva, está prevista para 23 de 
setembro, com início às 9h e duração de cinco horas. Mais informações 
no site www.tjrj.jus.br, link Concursos - Magistratura, onde estão dispo-
nibilizados o Edital e o Regulamento do Concurso.

Curso de Preparação à Magistratura 
tem matrículas abertas

Quem busca concretizar o sonho de se tornar magistrado tem uma 
grande oportunidade de ampliar seus conhecimentos. A Escola da AJURIS 
está com matrículas abertas para o Curso de Preparação à Magistratura 
na modalidade presencial.  As aulas do segundo semestre iniciam-se no 
dia 6 de agosto. As matrículas podem ser feitas até 31 de julho.

O curso regular será oferecido somente no turno da manhã. Já as 
aulas nos módulos podem ser feitas pela manhã ou à noite. O aluno 
deverá optar pelo turno no momento da matrícula. Para se inscrever 
na Escola Superior da Magistratura (ESM) é necessário preencher o for-
mulário disponível no site www.escoladaajuris.org.br ou comparecer na 
sede, que fica na rua Celeste Gobbato, número 229, em Porto Alegre/RS. 

Depois de gerar o boleto, o aluno precisa imprimi-lo e pagá-lo na rede 
bancária. O interessado também deverá apresentar, na sede da Escola, 
duas fotos 3x4 e cópias do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso 
de Direito, do CPF e do RG. Para associados ou dependente de associado 
da AJURIS e servidores do Judiciário do Rio Grande do Sul, a ESM oferece 
desconto de 10% sobre o valor à vista ou parcelado do curso. Ao fim do 
curso regular, será fornecido certificado de conclusão aos alunos que 
obtiverem 75% de frequência e média sete em todos os módulos. O 
certificado é válido como título no Concurso de Ingresso à Magistratura.

Já os alunos que se matricularem no Bloco I ou no Bloco II até 15 de 
julho e optarem pelo pagamento à vista, a ESM oferece um desconto 
que poderá ser somado ao benefício concedido aos associados ou de-
pendente de associado da AJURIS e servidores do Judiciário Estadual. 
Mais informações pelo telefone (51) 3284.9000 ou pelo e-mail esm@
ajuris.org.br.
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CONCURSOS 

APOSENTADORIA

Governo pode acabar com a aposentadoria por tempo de serviço

Foi publicado na semana passada o edital de 
inscriç�o preliminar do concurso para �ui� de �i��o preliminar do concurso para �ui� de �i�ui� de �i�
reito da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. 
S�o 60 vagas disponíveis e o valor bruto atual do 
subsídio está em R$ 17.581,75. As inscrições preli�
minares devem ocorrer entre os dias 3 de agosto e 
6 de setembro. Já a reali�aç�o das provas ob�etivas 
está prevista para o dia 14 de outubro. O acesso ao 
edital e demais informações est�o disponíveis no 
site da Officium (www.officium.com.br), empresa 
organi�adora do certame.

Também foi divulgado o edital de concurso para 
servidores do Judiciário gaúcho. As informações 

est�o disponibili�adas no site do Tribunal de Jus�
tiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e da Fundaç�o 
de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Faurgs), responsável pela aplicaç�o das 
provas. O certame vai selecionar servidores para 
os cargos de analista e técnico �udiciário, taquí�
grafo forense, bibliotecário pesquisador �udiciário, 
historiógrafo, assistente social, arquiteto e dese�
nhista. Também ocorrerá a seleç�o para vagas no 
Tribunal de Justiça Militar, no cargo de auxiliar 
de comunicaç�o, que tem funções administrativas 
e exigência de nível médio. A reali�aç�o das provas 
está marcada para o dia 16 de setembro.

Fim do fator previdenciário 
pode alterar valor do benefício
Congresso Nacional 
avalia uma nova fórmula 
de cálculo para os 
pagamentos

Tramita no Congresso Na�
cional o pro�eto que altera a 
fórmula de cálculo da aposen�
tadoria pela Previdência. Ho�e, 
aplica�se o fator previdenciário, 
fórmula que relaciona a idade 
da aposentadoria com a expec�
tativa de vida do beneficiário, 
redu�indo em até 40% o cálculo 
das aposentadorias pelo Insti�
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Atualmente, quanto 
menor for a idade em que a 
pessoa se aposenta, menor é o 
benefício recebido. A votaç�o 
prevista para os próximos meses 
é a da fórmula 85/95. A equipe 
econômica que está avaliando 
as opções ainda n�o chegou a 
uma conclus�o definitiva, mas 
a sugest�o mais aceita é de que 
o fator n�o existirá quando a 
soma da idade e do tempo de 
contribuiç�o resulte em 85 anos 
para as mulheres e 95 para os 
homens, com idade mínima de 
50 anos para mulher, e para 
homens, de 60 anos. 

“O fim do Fator Previden�
ciário para os trabalhadores é 
bem�vindo, pois os benefícios 
s�o calculados pela média arit�
mética simples e n�o redu�idas 
pelo fator. Especula�se que o 
governo pode tentar acabar com 
a aposentadoria por tempo de 
contribuiç�o e estabelecer ape�
nas a aposentadoria por idade, 
que, nos dias de ho�e, é de 60 
anos para mulheres e 65 para ho�
mens”, afirma o diretor��urídico 
do Grupo Villela – Auditoria e 
Consultoria Empresarial, Ju�
liano Bacelo da Silva. �e acordo 
com ele, o governo �á admitiu que 
o fator previdenciário, criado em 
1999, n�o conseguiu atingir seu 
ob�etivo principal, que era adiar a 
aposentadoria dos trabalhadores 
do Regime Geral da Previdência 
Social. O fim do fator �á havia 
sido aprovado no Congresso em 

Publicado edital de inscrição para juiz estadual 

2010, mas a proposta foi vetada 
pelo ent�o presidente Lui� Inácio 
Lula da Silva.

O aumento da expectativa de 
vida dos brasileiros tem influen�
ciado no cálculo do fator previ�
denciário. O valor do benefício 
para os mais �ovens redu�iu, 
pois eles acabam recebendo a 
aposentadoria por mais tempo. 
“O novo sistema, se aprovado, 
n�o influenciará na aposenta�
doria precoce, pois as carências 
previstas na Lei n° 8.213/91, em 

relaç�o à idade e ao tempo de 
contribuiç�o, n�o fa�em parte 
da alteraç�o do pro�eto. O que 
mudaria seria o valor a ser pago 
pelo benefício”, acredita Silva. 
Segundo o diretor��urídico, na 
teoria, o fator previdenciário 
tentou indu�ir o trabalhador 
que �á possui a carência (tempo 
de serviço), mas era �ovem, a 
continuar contribuindo por mais 
tempo, para que n�o sofresse a 
reduç�o do valor pelo cálculo da 
aplicaç�o do fator. 
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