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INTRODUÇÃO

RESULTADO E DISCUSSÃO

O direito dos cidadãos à Junta recursal de
Avaliação Médica e Psicológica, relacionadas, é
garantido pelo Artigo 11 da Resolução nº 425/2012
do CONTRAN. Até 2015 existiam apenas uma junta
médica e uma psicológica no Paraná, localizadas
em Curitiba. Os prazos para julgamento chegaram
a 12 meses, quando em funcionamento, pois
muitas vezes uma das juntas não podia deliberar
por falta de profissionais. A contratação por
concurso público não se justificava para atender
uma demanda pontual de forma descentralizada. as
juntas não dispunham de suplente, o que
inviabilizava o atendimento de alguns candidatos
por impedimento de um dos membros.

Para o suprir esta demanda, o DETRAN/PR através
da aprovação da Lei Estadual 18.313/2014 e do
Decreto 576/2015, criou as JUMP Após a sanção da
Lei, a diretoria do DETRAN/PR, viabilizou, o início dos
trabalhos das JUMP em 5 cidades estratégicas,
atendendo às quatro regiões do estado, ampliando a
capilaridade e agilizando o atendimento. Com isso,
houve melhora no acesso ao serviço, o que pode ser
constatado pelo número de recursos julgados. Em
cinco anos o DETRAN/PR julgou, 1.066 recursos,
exclusivamente em Curitiba. No entanto, com o
advento das JUMP, em um ano e meio foram
julgados 2.153 recursos em cinco cidades sede. O
acesso ao serviço é fácil e sem custo ao cidadão.

OBJETIVO

CONCLUSÃO

Pretende-se demonstrar os benefícios alcançados
com as atividades das JUMP (Juntas Recursais
Médicas e Psicológicas) no Estado do Paraná.

A JUMP apresentou uma solução à forma de
contratação de peritos por região conforme a
demanda, possibilitando qualidade e eficiência no
atendimento, com a garantia ao cidadão do pleno
exercício de seu direito, sendo atendido sem a
necessidade de realizar grandes deslocamentos e
dentro do prazo legal de 30 dias.

MATERIAIS E MÉTODOS
Apresentação de quantitativos das avaliações
recursais médicas e psicológicas, efetuadas pelo
DETRAN/PR, no período de 2010 a 2016.

JUNTAS X JUMP
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Palavras Chaves
Exames, recurso, instância recursal, reavaliação.
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