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O Conselho Fiscal é eleito bienalmente pelo voto direto dos Associados, constituída por três

membros efetivos e três suplentes e presidida pelo membro mais votado.

Compete ao Conselho Fiscal examinar e visar os Balancetes da Associação e as contas

apresentadas, emitindo o necessário parecer, previamente ao encaminhamento destes à Assembléia Geral, para

apreciação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Executivo.

CONSELHO FISCAL
Membros do Conselho Fiscal:

Gerente financeiro: João Pedro Batista Ferrari Scot

3284.9130 – (joao.scotti@ajuris.org.br )

Funcionário

Adão Sérgio do Nascimento Cassiano

Leoberto Narciso Brancher

Fabianne Breton Baish



CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Alexandre Kreutz

Composto por membros eleitos proporcionalmente entre as chapas concorrentes, quando de eleições

gerais da associação, pelos coordenadores regionais, e ainda, sendo composto pelos membros natos, sendo

estes os ex-presidentes dos Conselhos Executivo e Deliberativo.

Compete ao Conselho Deliberativo, além das atribuições fixadas no Estatuto, art. 45, decidir sobre assunto

que exceda à competência do Conselho Executivo e não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral. Os

conselheiros se reúnem sempre na primeira sexta-feira, dos meses pares.

Vice-Presidente: Fabiane Borges Saraiva

Membros do Conselho Deliberativo

Regimento Interno do Conselho Deliberativo  

Coordenadora de Secretaria: Raquel Antunes 

3284.9112 (raquel@ajuris.org.br) 

Funcionárias

Gerente Administrativa: Daniela Colussi 

3284.9109 (daniela@ajuris.org.br)              

Auxiliar de Secretaria: Camila Lawall

3284.9102 (camila@ajuris.org.br)

Secretaria: Patricia Fochezatto

3284.9156 (patrícia.fochezatto@ajuris.org.br) 

https://ajuris.org.br/conselho-deliberativo/
http://www.ajuris.kinghost.net/tmp/impr/Regimento_Interno_do_Deliberativo.pdf
mailto:raquel@ajuris.org.br
mailto:daniela@ajuris.org.br
mailto:cristiane@ajuris.org.br
mailto:patrícia.fochezatto@ajuris.org.br


Presidente

Orlando Faccini Neto

Vice-Presidente Administrativo

Cláudio Luís Martinewski

CONSELHO EXECUTIVO



Vice-Presidente de 

Patrimônio e Finanças

Mauro Peil Martins

Vice-Presidente Cultural

Marcia Kern

Vice-Presidente Social

Káren Rick Danilevicz Bertoncello

CONSELHO EXECUTIVO

Vice-Presidente de Aposentados

Benedito Felipe Rauen Filho



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO EXECUTIVO

Presidente: Orlando Faccini Neto

Além de presidir o Conselho Executivo da AJURIS, o Presidente eleito  representa a 

entidade e o corpo associativo na afirmação das garantias  constitucionais da magistratura, na defesa 

de seus direitos e interesses  institucionais, judicial e extrajudicialmente, no cumprimento das 

deliberações  dos Conselhos Executivo, Deliberativo e Assembleia Geral, bem como das  atribuições 

que lhe são definidas no Estatuto da AJURIS, art. 29.

O Conselho Executivo, reúne-se às  segundas-feiras, às 18horas, na Sede Administrativa 

da Associação.

Os assuntos a serem incluídos em pauta da reunião do Conselho  Executivo, deverão ser 

apresentados aos Vice-Presidentes das respectivas áreas,  pelos Diretores e Subdiretores.



SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Funcionários

Coordenadora de Secretaria: Raquel 

Antunes 

3284.9112 (raquel@ajuris.org.br) 

Auxiliar de Secretaria: Camila 

Lawall

3284.9102 

(camila@ajuris.org.br)

Secretaria: Patricia Fochezatto

3284.9156 

(patrícia.fochezatto@ajuris.org.br) 

mailto:raquel@ajuris.org.br
mailto:cristiane@ajuris.org.br
mailto:patrícia.fochezatto@ajuris.org.br


Departamentos vinculados à Presidência



ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

Vera Regina Muller

Assessores:

Lizete Andreis Sebben

Luís Antônio de Abreu Johnson

Alexandre Aronne de Abreu

Felipe Só dos Santos Lumertz
Bruno Barcellos de Almeida

Ivan Ramon Chemeris

Assessoria em Brasília

Assuntos do Pré-Sal



ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA

Tem a atribuição de ouvir e fazer-se ouvir pelo presidente em casos especiais, não abrangidos pelos

demais departamentos.

Tem igualmente atribuição de representar a AJURIS em reuniões, eventos e ocasiões em que o

Presidente não possa estar presente, assim como acompanhá-lo em audiências com autoridades.

Funcionários:

Coordenadora de Secretaria: Raquel 

Antunes

3284.9112 (raquel@ajuris.org.br) 

Auxiliar de Secretaria: Camila Lawall

3284.9102 (camila@ajuris.org.br)

Secretaria: Patricia Fochezatto

3284.9156 

(patrícia.fochezatto@ajuris.org.br) 

mailto:raquel@ajuris.org.br
mailto:cristiane@ajuris.org.br
mailto:patrícia.fochezatto@ajuris.org.br


Diretora: Joseline Mirele Pinson de Vargas

É responsável pelo relacionamento da Associação com os profissionais dos veículos de comunicação

(rádios, jornais, televisões e Internet) estaduais e nacionais, além de divulgar as realizações da entidade e elaborar

eventuais publicações extraordinárias da associação. Responsável, ainda, pela elaboração (reportagem,

recebimento de matérias, fotografias, redação, revisão, edição do Jornal da AJURIS (bimestral) e divulgação de

notícias e informações, por meio do AJURIS INFORMA, site da Associação e redes sociais, produção do programa

Sala de Audiência e elaboração do Clipping Diário).

Para facilitar o compartilhamento de assuntos do interesse da magistratura, veja as seguintes redes

sociais:

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

www.facebook.com/ajuris.magistraturars/

www.twitter.com/ajurisrs

www.youtube.com/juizesRS

https://www.instagram.com/ajurisrs

https://www.flickr.com/photos/ajuris
https://ajuris.org.br/

imprensa@ajuris.org.br

http://www.facebook.com/ajuris.magistraturars/
http://www.twitter.com/ajurisrs
http://www.youtube.com/juizesRS
https://www.instagram.com/ajurisrs
https://www.flickr.com/photos/ajuris
https://ajuris.org.br/


DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcionários

Jornalista: Vinícios Sparremberger

3284.9125 - (vinicios@ajuris.org.br)

Gestor de Comunicação Social: Alexandre Bach 

3284.9141 - (alexandre@ajuris.org.br)

Estagiária: Sarah Coproscki Acosta 

3284.9120 - (sarah.acosta@ajuris.org.br)

mailto:joice@ajuris.org.br
mailto:joice@ajuris.org.br
mailto:srah.acosta@ajuris.org.br


Marcelo Mairon 

Rodrigues

Eduardo Giovelli

DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO PESSOAL E  

PROFISSIONAL

Subdiretores

Luís Clóvis Machado 

Da Rocha Junior 
Ricardo Arteche

Hamilton

Carlos Fernando 

Noschang Júnior



Busca-se um trabalho integrado com os diversos departamentos da AJURIS, agregando o

maior envolvimento possível de magistrados na defesa dos interesses institucionais e da prestação

jurisdicional. Além do seu diretor, o departamento é composto por um grupo de magistrados, dispostos a

acompanhar constantemente todos os casos que venham a conhecimento da Associação, envolvendo a

magistratura e o Poder Judiciário.

Ressalta-se que a atividade fim desse departamento é voltada para uma atuação extrajudicial.

Funcionários

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 (julianolopes@ajuris.org.br)

DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO PESSOAL E  PROFISSIONAL

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


Diretor: Henrique Osvaldo Poeta Röenick

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E PROCESSUAL 

Dispõe de um quadro de advogados as áreas cível, criminal, penal, constitucional,

administrativa, tributária e trabalhista à disposição dos associados, nos

casos relacionados ao exercício da jurisdição, bem como os atinentes à questões

particulares.

Para o associado ter acesso aos serviços do DAJ, basta enviar o requerimento (padrão

em anexo) para um dos e-mails dos funcionários do Departamento Jurídico, já com a

indicação do advogado do DAJ, bem como o tipo de demanda: particular ou em defesa

da jurisdição.



O requerimento é remetido ao diretor que avaliará pertinência da

atuação do Departamento na demanda. Após é comunicado ao associado que

poderá fazer contato pessoal com o advogado

Se a demanda for particular, deverá o associado pagar diretamente

para o advogado do DAJ, 50% do valor da tabela da OAB, dos respectivos

serviços contratados. Caso o processo seja em defesa da jurisdição, o

associado acarará com eventuais despesas processuais e/ou administrativas

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E PROCESSUAL 



O requerimento é remetido ao diretor que avaliará pertinência da

atuação do Departamento na demanda. Após é comunicado ao

associado que poderá fazer contato pessoal com o advogado.

Funcionários

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

LISTA DOS ADVOGADOS DO DAJ

REGULAMENTO DO DAJ

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E PROCESSUAL 

mailto:leticia@ajuris.org.br
http://www.ajuris.org.br/sitenovo/wp-content/uploads/2018/01/ADVOGADOS-DAJ.pdf
http://www.ajuris.kinghost.net/tmp/impr/REGULAMENTO_DAJ.pdf
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

Roberto José Ludwig

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários:

O Departamento de Assuntos Constitucionais tem por finalidade a manutenção e aprimoramento das garantias

institucionais e constitucionais dos Magistrados gaúchos. Visando destacar a importância dos aspectos em discussão, o

departamento mantém diálogo com os parlamentares e demais instituições envolvidas, tanto no âmbito estadual como no

federal.

Os embates trazidos ao conhecimento do Departamento são objeto de pauta, debate, encontros e estudos, sempre

subsidiados por elaboração de pareceres técnicos norteadores da melhor condução administrativa.

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

Diretor

Subdiretores

Bruno Jacoby de Lamare

Cristiano Vilhalba Flores

Marcos Henrique Reichelt

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Mariana Motta Minghelli

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários:

O Departamento tem por objetivo acompanhar as reformas que estão tramitando em relação ao Poder

Judiciário, bem como proposições legislativas relacionadas, por meio de uma equipe de magistrados abordando

diferentes aspectos.

Visando destacar a importância dos aspectos em discussão parlamentar, o departamento busca manter

diálogo aberto com os parlamentares e demais instituições envolvidas, tanto no âmbito estadual como federal. O

Departamento propicia a discussão entre a magistratura dos pontos relevantes da alterações constitucionais.

Fábio Duarte Fernandes

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

Carlos Rafael dos Santos Junior

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


Integra a AJURIS com a sociedade e outras entidades na busca da preservação dos direitos fundamentais

do cidadão e disseminação de prerrogativas dos direitos humanos.

Realiza anualmente do Prêmio Ajuris Direitos Humanos visando fomentar o desenvolvimento de

temas na área, por meio do engajamento de alunos das faculdades de direito de todo o Estado do Rio Grande do

Sul.

Coordenador de Eventos - Gustavo Pagliarini

Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos: Emily Melo 

Borges

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Daniel Neves 

Pereira
Marcelo Malizia

Cabral

Sergio Gischkow

Pereira

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


Coordenador de Eventos - Gustavo Pagliarini

Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos: Emily Melo 

Borges

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

Analúcia De Albuquerque

Paiva

Umberto Guaspari

SudbrackCharles Maciel Bittencourt
Luiz Fernando Koch

O Departamento tem como principal objetivo, levar à população o conhecimento sobre os direitos e

deveres relacionados com o pleno exercício da cidadania, ou seja, com a devida inserção na sociedade e

correspondente fruição dos direitos constitucionais, civis e políticos.

O público alvo é aquele constituído pelas pessoas em situação econômica e social desfavoráveis,

pois estas tem maior dificuldade em conhecer seus direitos e deveres de cidadania e em fazê-los valer.

NÚCLEO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E REFORMAS

Miguel Ângelo Da Silva

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O Departamento visa o aprimoramento dos regulamentos internos da Associação, bem como realização de

estudos de alterações estatutárias sugeridas pelos seus associados ou Diretoria.

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

Dulce Ana Gomes Oppitz

http://www.ajuris.kinghost.net/tmp/impr/FORMULARIO_PROPOSTA_DE_ALTERACAO_ESTATUTARIA.pdf
mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS

Diretor: Aymoré Roque Pottes de Mello

Subdiretores

Tael João Seliestre

Henrique Osvaldo 

Poeta Roenick

Membros

Gustavo Borsa Antonello

Gilberto Schäfer

André Dalsoglio Coelho

Eugênio Couto Terra

Adão Sergio Do Nascimento Cassiano

Paula Yoshino Valeiro

Carlos Rafael Dos 

Santos Junior



DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS

Cabe ao departamento acompanhar, debater, atualizar, propor anteprojetos legislativos e estabelecer as

principais diretrizes de atuação da Ajuris, no tocante aos assuntos relacionados à previdência da magistratura,

combatendo às inconstitucionalidades e ilegalidades pertinentes ao previdenciamento público e estatal, bem assim à

previdência complementar privada.

Coordenadora do Depto. Jurídico 

Letícia Gobbi - 3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 (julianolopes@ajuris.org.br)

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


Angela Gastal Parmentier Carvalho

Dar assistência às Pensionistas no que se refere ao encaminhamento dos processos solicitando as

pensões, auxílios-funeral da AJURIS e do TJ, solicitação de pagamentos devidos pelo Tribunal de Justiça,

comprovante de dependência previdenciária - IPE e solicitação de isenção do desconto do IR, se for o caso, e

estimulá-las a se associarem na AJURIS, DAS, Mútua, AMB e SICREDI- AJURIS.

Realizar reuniões a fim de definir situações e encontrar formas adequadas e justas, na busca dos

direitos, organização de toda a logística para efetiva participação em Congressos, jantares, Coquetéis,

reuniões e viagens ao exterior.

DEPARTAMENTO DE PENSIONISTAS



REQUERIMENTO PARA O PROCESSO DE PENSÃO

DEPARTAMENTO DE PENSIONISTAS

Funcionários

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Coordenador de Eventos - Gustavo Pagliarini

Gomes

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos: Emily Melo 

Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164 (Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )

http://ajuris.kinghost.net/tmp/impr/PEDIDO_DE_PENSAO_E_OUTROS.pdf
mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

O Departamento de Segurança de Magistrados visa a conscientizar os associados de que a utilização de

mecanismos de prevenção é o melhor caminho para uma autodefesa eficiente. Para isso, com a remessa de

informativos periódicos, se indicarão bibliografias pertinentes, sites específicos e editar-se-ão breves manuais de

estratégias preventivas.

Ainda, na falha dessas, buscar-se-ão estratégias de resposta à violência, com a organização de cursos de

defesa, pessoal e com armas de fogo, além de curso de direção defensiva e evasiva.

Rafael Pagnon Cunha

O Departamento, por fim, dispor-se-á a auxiliar os associados na escolha de armamento pessoal, bem

como atuará em situações de risco enfrentadas pelos magistrados, em auxílio ao Núcleo de Inteligência do

Judiciário.

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia 

Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Técnico Jurídico – Juliano Lopes 

3284.9135 

(julianolopes@ajuris.org.br)

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


Escola Superior da Magistratura

Diretor

Jayme Weingartner

Neto

Vice-Diretora

Patrícia Antunes Laydner



Direção Vice-Direção

Centro de Pesquisa  e
Grupo de Estudos

Coordenadora 
Geral 

Teresinha Helena  
Scheuermann

Conselho Técnico  
Administrativo

Conselho
Consultivo
Atual Diretor (Presidente)  Ex-
Diretores

Diretor  Coordenadores

Coordenadora 
Pedagógica
Ingrid Finkler
Cavion

Coordenador 
Comercial
Diego Silvani



Pedagogia Biblioteca Posto  
JEC

CPM CPM/D

Núcleo de  

Produção  
Aúdio-Visual

Secretaria de cursos

Daniele Cristina Conte

Coordenação
Administrativa

Dimitri Blorov
Miriam Moraes do Amaral
Denise Pereira Gomes
Cristina Evangelista

Cursos Temáticos  
Programas
Núcleo de Estudos  
Especializações



Secretária  

da Direção

Apoio e  

Compras
Comunicação  Secretaria

Limpeza CopaPortaria

Financeiro Informática
Guilherme Pacífico Atendimento  

Denise Gomes

Segurança
Empresa Mobra

Coordenção 
Administrativa

Ceura
Clara de 
Lima



http://www.escoladaajuris.org.br/esm/

www.facebook.com/esmajuris

www.twitter.com/escoladaajuris

https://www.instagram.com/escoladaajuris/

esm@ajuris.org.br

(51) 3284.9000

http://www.escoladaajuris.org.br/esm/
http://www.facebook.com/esmajuris
http://www.twitter.com/escoladaajuris
https://www.instagram.com/escoladaajuris/
mailto:esm@ajuris.org.br


Departamentos Vinculados  

À Vice-presidência  Administrativa



É o elo entre a direção e o quadro funcional, dando suporte a todas as áreas da entidade, bem

como atendimento às diversas questões relativas a associados. Atende, principalmente a Vice-

Presidência Administrativa

Verificar alternativas de redução de custos, com o realização de estudos e negociações junto aos

prestadores de serviços, verificando a qualidade percebida e relação custo-benefício. busca constante

de melhorias de trabalho, visando a eficiência interna, com a organização dos processos de trabalho e

realização dos controles internos.

Supervisionar todos os departamentos da AJURIS e funcionários, visando o satisfatório andamento

das demandas, com o acompanhamento do andamento destas.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Funcionário

Gerente Administrativa: Daniela Colussi 

3284.9109 (daniela@ajuris.org.br)              

mailto:daniela@ajuris.org.br


SECRETARIA GERAL E DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Propor e implementar ações de aperfeiçoamento gerencial da entidade. Assessorar a Vice-presidência

Administrativa e colaborar nas questões, tanto às relacionadas ao quadro funcional, quanto à gestão da estrutura

administrativa da AJURIS, realizando os devidos controles internos e organização dos processos de trabalho, visando a

eficácia na prestação do atendimento e serviços. Atua na supervisão da entidade, por meio da Gerência Geral e

Administrativa.

Colaboração com o Departamento de Assuntos Administrativos nas atividades de gerenciamento da Associação.

Supervisão da elaboração de atas das reuniões dos Conselhos Executivo, Deliberativo e se possível das Assembleias

Gerais, com o encaminhamento aos diversos departamentos, das decisões setoriais destes órgãos. Agilização das

providências objeto de deliberação entre os departamentos e reuniões.

Mauro Evely Vieira de Borba

Funcionário

Gerente Administrativa

Daniela Colussi 

3284.9109 

(daniela@ajuris.org.br)              

Jaime Freitas da Silva Helga Inge Reeps

Coordenadora de Secretaria

Raquel Antunes 

3284.9112 

(raquel@ajuris.org.br) 

Secretaria

Patricia Fochezatto

3284.9156 

(patrícia.fochezatto@ajuris.org.br) 

Auxiliar de Secretaria 

Camila Lawall

3284.9102

(camila@ajuris.org.br)

mailto:daniela@ajuris.org.br
mailto:raquel@ajuris.org.br
mailto:patrícia.fochezatto@ajuris.org.br
mailto:cristiane@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Subdiretores
Paulo Augusto Monte Lopes

Marcelo Mairon Rodrigues Flávio Mendes Rabello

Diretor

José Eugenio Tedesco



DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Desde a sua criação busca a complementação dos serviços oferecidos pelo IPERGS, sendo também

diferencial de reembolso quando da utilização concomitante de planos de saúde privados dos (as) Associados

(as). Além de contemplar ao IPERGS e outros planos, também é prevista a utilização de serviços totalmente

particulares, sujeitando-se aos tetos limites estipulados por patologia/etiologia.

O DAS é totalmente administrado por Magistrados integrantes do quadro de Associados e admite a livre

escolha de médicos, hospitais e serviços diagnósticos, mediante reembolso nos limites das tabelas previstas no

seu regulamento.

Possui também convênios com os melhores prestadores de serviço na área de saúde a fim de facilitar a

utilização dos benefícios, bem como uma redução nos custos tanto para os associados (as), como para o DAS.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DAS

As contribuições mensais são dedutíveis do imposto de renda. O DAS tem constatado que a satisfação dos seus

Associados (as) depende do conhecimento prévio dos benefícios.

Possui página na Internet, das.ajuris.org.br, que pode ser acessada também via página da AJURIS, onde são 

disponibilizados inúmeros serviços e informações, tais como:

• regulamento do DAS, movimentação financeira do Associado (a), com todos os históricos das contribuições e os

reembolsos efetuados pelo Departamento de Assistência à Saúde, com data e nome dos prestadores

• base de cálculo de contribuições

• instruções gerais de utilização dos benefícios

• modelos de requerimento e de laudos médicos e

• relação dos serviços conveniados.

http://das.ajuris.org.br/


DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DAS

Funcionários

Assistente Administrativa 

Ana Paula Souza da Silva 

3284.9178 (ana.silva@ajuris.org.br )

Subgerente DAS: 

Fábio Damaceno

3284.9138 (fabio@ajuris.org.br)

Especialista DAS 

Maria de Fátima Almeida 

Viana

3284.9121 

(fatima@ajuris.org.br)

Analista DAS 

Waleska Pacheco Chaves 

328491.13 (waleska@ajuris.org.br) 

mailto:ana.silva@ajuris.org.br
mailto:fabio@ajuris.org.br
mailto:fatima@ajuris.org.br
mailto:waleska@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE COORDENADORIAS

Diretora: Laura de Borba Maciel Fleck

O Departamento tem como objetivo levar aos juízes da Capital e do interior do Estado as informações

da Administração da entidade, buscando também o atendimento aos pleitos que partem das Coordenadorias, como

forma de acolher as necessidades e expectativas dos magistrados.

As reuniões promovidas pelas Coordenadorias visam também a integração dos associados no âmbito

destas, para debaterem assuntos de seus interesses e da magistratura como um todo. Podem ser convidados

palestrantes, nos mais variados temas, conforme solicitações da Coordenadoria e seus membros.

Coordenadorias divididas da seguintes forma:

1ª Coordenadoria (Novo Hamburgo)

2ª Coordenadoria (Pelotas e Rio Grande)

3ª Coordenadoria (Santa Maria)

4ª Coordenadoria (Caxias do Sul)

5ª Coordenadoria  (Passo Fundo e Sarandi)

6ª Coordenadoria (Santa Rosa)

7ª Coordenadoria  (Uruguaiana)

8ª Coordenadoria (Bagé, São Gabriel), 

9ª Coordenadoria ( Santa Cruz do Sul)

10ª Coordenadoria (Cruz Alta e Ijuí) 

11ª Coordenadoria (Porto Alegre)

12ª Coordenadoria (Canoas)

13ª Coordenadoria (Osório) 

14ª Coordenadoria (Frederico Westphalen) 

REGIMENTOS DAS COORDENADORIAS



DEPARTAMENTO DE COORDENADORIAS

Funcionários

Coordenadora de Secretaria: Raquel 

Antunes

3284.9112 (raquel@ajuris.org.br) 

Auxiliar de Secretaria: Camila 

Lawall

3284.9102 

(camila@ajuris.org.br)

Secretaria: Patricia Fochezatto

3284.9156 

(patrícia.fochezatto@ajuris.org.br) 

mailto:raquel@ajuris.org.br
mailto:cristiane@ajuris.org.br
mailto:patrícia.fochezatto@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Diretor: Ricardo Torres Hermann

O departamento não apenas mantem as rotinas informatizadas funcionando, mas procura se integrar com os

processos organizacionais, procurando constantemente propor novos projetos.

Além disso, faz-se necessário projetar backups de todas informações, analisar a capacidade dos

servidores, monitorar o crescimento da base de dados, gerenciar ativos de rede, buscar formas de aprimorar os

serviços prestados aos usuários dos departamentos e seus aplicativos.

Algumas responsabilidades e processos utilizados pelo departamento consistem em:

• Atuação e suporte a todas as áreas de negócio da associação;

• Garantir inovação tecnológica na empresa e seus processos;

• Maximizar o uso de recursos disponíveis com qualidade e custos baixos;

• Gestão das comunicações da empresa;

• Suporte ao usuário final;

• Segurança e disponibilidade das informações que circulam nos departamentos;

• Desenvolvimento dos sistemas informatizados da associação.

REGULAMENTO

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/REGULAMENTO_DO_DEPARTAMENTO_DE_INFORMATICA.pdf


O Conselho Executivo aprovou, e foi criado o Comitê de Informática da associação, em 28 de novembro

de 2012. Tem por objetivo fazer as avaliações e deliberações das demandas do setor de Tecnologia da

Informação, estabelecendo estratégias.

Analista de Sistemas 

Guilherme Silva Pacífico

3284.9116 (guilherme@ajuris.org.br) 

Funcionários

Assistente de Suporte Técnico 

Pedro Fraga Ramos

3284.9136 (pedrofraga@ajuris.org.br)

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Analista de Infraestrutura de TI 

Lucas Becker Andrade

3284.9161 (lucas.becker@ajuris.org.br)

mailto:guilherme@ajuris.org.br
mailto:pedrofraga@ajuris.org.br
mailto:pedrofraga@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DAS CONDIÇÕES LABORAIS

Busca pautar as ações e discussões na prevenção da saúde dos associados e a busca da
qualidade de vida no trabalho. As iniciativas estão direcionadas em três pontos: estresse causado
pelo excesso de trabalho e cobrança por resultados; saúde visual (especialmente em função da
adoção do processo eletrônico pelo Judiciário); e ergonometria (mobiliário adequado e postura
correta ao desempenhar tarefas).

O Departamento busca, também, proporcionar encontros e grupos de trabalho sobre
prevenção e manejo do estresse.

Funcionários

Coordenadora de Secretaria

Raquel Antunes

3284.9112 (raquel@ajuris.org.br)

Diretores

Francisco Schuh Beck Liége Puricelli Pires Igor Guerzoni Paolinelli Hamade

mailto:raquel@ajuris.org.br


Departamentos Vinculados 

À Vice-presidência de Patrimônio e Finanças



DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

TESOURARIA GERAL

* As atribuições do Departamento são as seguintes:

2.1 – Ingressos de Recursos:

• gerar e enviar arquivos eletrônicos para desconto em folha dos magistrados

(mensalidades sociais; plano de saúde – DAS; taxas de ocupação, DPI, entre outros)

• gerar arquivos eletrônicos para débitos nas contas bancárias dos magistrados

(convênios; mútua, consórcios)

• gerar boletos bancários para cobranças

•

2.2 – Pagamentos (cheques e arquivos eletrônicos de responsabilidade do Adm;

DAS; DPI e Sede Campestre):

• Convênios (VIVO, Cinemas; Consórcios, etc)

• Repasses (Coordenadorias, AMB, ABMP, AMAJME, etc)

• obs.: Os pagamento ocorrem sempre às quintas-feira



TESOURARIA GERAL

1ª Tesoureira

Munira Hanna

Funcionários

É o setor responsável pela área financeira no que diz respeito a aplicações financeiras, recebimentos e pagamentos à

associação, ressarcimento de despesas autorizadas pela direção, desconto em folha e mensalidades.

Gerente financeiro: João Pedro 

Batista Ferrari Scot

3284.9130 –

(joao.scotti@ajuris.org.br )

Assistente Financeira 

Kátia Kasperiski

3284.9133

Assistente Financeiro

Juliano de Souza Pavão

3284.9147 (juliano@ajuris.org.br)

(katia@ajuris.org.br)

Estagiário

Raylson do Nascimento Lima -

3284.9147(raylson@ajuris.org.br)

2ª Tesoureiro

Flávio Mendes Rabello

mailto:luciane@ajuris.org.br
mailto:katia@ajuris.org.br
mailto:luciane@ajuris.org.br


CONTABILIDADE

As atribuições são as seguintes:

• Responsável pelo desenvolvimento da atividade de escrituração, conciliação e reconciliação de todas

as contas da AJURIS

• Levantamento de Balancetes e Balanços

• Contabilização e remessa, ao Banco Central do Brasil, das informações de Consórcio

• Elaboração e remessa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF

• Elaboração e remessa da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF

• Elaboração e remessa do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED Contábil

• Elaboração e remessa da Declaração do Imposto de Renda da Associação

• Assessoria direta aos diretores da empresa nas questões contábeis e fiscais

• Atendimento ao Conselho Fiscal

• Atendimento as fiscalizações tributárias municipais, estaduais e federais

• Atendimento a auditorias internas e externas, inclusive do Banco Central do Brasil



O Setor Contábil presta informações da posição econômica e financeira atualizada

da AJURIS através de balancetes e balanços.

CONTABILIDADE

Funcionários

Assistente Contábil 

Monique Berlitz

3284.9128 – (monique@ajuris.org.br) 

Auxiliar Contábil

Jonatan de Oliveira Silveira

3284.9131– (jonatan@ajuris.org.br) 

Auxiliar Contábil 

Iris Helena Helvig

3284.9131 – (iris.helvig@ajuris.org.br) 

Contador 

Terceirizado

Lucas Ortiz Perin

3284.9128 

(lucas.perin@ajuris.org.br )

mailto:monique@ajuris.org.br
mailto:jonatan@ajuris.org.br
mailto:iris.helvig@ajuris.org.br
mailto:lucas.perin@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE CONSÓRCIOS

Autorizada pelo Banco Central do Brasil, a AJURIS administra grupos de consórcio para aquisição de veículos

automotores destinados exclusivamente aos seus associados.
Além do atendimento personalizado, sempre visando diminuir encargos para os associados, o departamento não

cobra qualquer taxa. Por exemplo: administração, inscrição, adesão, etc., o que equivale no mínimo a 10% do valor do

bem. Os consorciados pagam tão-somente o fundo comum (valor do bem dividido pelo número de meses), fundo de

reserva (5% do fundo comum) e o seguro de vida vinculado à quitação do plano.

MANUAL DO DEPTO. DE  CONSÓRCIOS

Diretora: Andréia Nebenzahl de Oliveira

Funcionários

Analista Administrativa 

Noeli Lourdes Dalpian Fonseca 

3284.9124 (consorcio@ajuris.org.br)

REGULAMENTO

Auxiliar Administrativo 

Giovane Botelho Hernandes 

3284.9142 (consorcio@ajuris.org.br)

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/Manual_de_Procedimento_do_Depto_de_Consorcios.pdf
mailto:consorcio@ajuris.org.br
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/Regulamento_do_Depto_de_Consorcios.pdf
mailto:consorcio@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DA MÚTUA

É um programa de auxílio recíproco, auto financiado e custeado por contribuições de seus participantes. Tem vistas

ao repasse de recursos financeiros aos seus beneficiários, quando do falecimento de um deles, ou de seu

cônjuge/convivente. Esse programa é administrado pela AJURIS.

Os participantes se obrigam ao pagamento de uma contribuição ordinária, a cada óbito de outro integrante da

MÚTUA, calculada sobre o subsídio do cargo de Juiz de Direito de entrância inicial, nos seguintes percentuais:

0.621% para participantes com até 40 anos de idade;1.242% para participantes de 41 anos até 50 anos de idade,

1.863 % para participantes com 51 anos até 60 anos de idade; 2.484 % para participantes acima de 60 anos de

idade.

Não há cobrança de mais de uma contribuição por mês.

Luiz Alberto Bortoluzzi

Funcionários

Analista Administrativa 

Noeli Lourdes Dalpian

Fonseca

3284.9124

(mutua@ajuris.org.br)

REGULAMENTO

Auxiliar Administrativo 

Giovane Botelho Hernandes 

3284.9142

(mutua@ajuris.org.br)

Ruy Simões Filho

mailto:mutua@ajuris.org.br
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/REGULAMENTO_MUTUA.pdf
mailto:mutua@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

A AJURIS é proprietária de 60 imóveis para uso dos magistrados, em exercício, nas

comarcas do interior do Estado.

O pedido de ocupação pelo magistrado é feito via e-mail ou telefone, que recebe do

departamento o regulamento e o termo de cessão e uso.

Pela utilização do imóvel o associado pagará à AJURIS taxa de ocupação, nos seguintes

percentuais, incidentes sobre o subsídio bruto do associado ocupante, conforme a classificação da

comarca em que o imóvel está localizado:

Final ou intermediária:

a) para prédio tipo “A” = 4%

b) para prédio tipo “B” = 3,5%

c) para prédio tipo “C” = 3%

Inicial:

a) para prédio tipo “A” = 3,5%

b) para prédio tipo “B” = 3%

c) para prédio tipo “C” = 2,5%



DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

José Antônio Daltoé CezarGeneci Ribeiro De Campos 

A necessária manutenção e conservação desses imóveis é feita por meio de uma avaliação por este Departamento, onde

as solicitações de reparos são analisadas e posteriormente encaminhadas à Direção do DPI para apreciação.

TERMO DE CESSÃO DE USO LISTAGEM DOS IMÓVEIS REGULAMENTO

Funcionários

Analista Administrativa 

Noeli Lourdes Dalpian Fonseca

3284.9124 (mutua@ajuris.org.br)

Auxiliar Administrativo 

Giovane Botelho Hernandes 

3284.9142 (mutua@ajuris.org.br)

Gerente Administrativa: Daniela Colussi 

3284.9109 (daniela@ajuris.org.br)              

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/TERMO_DE_RESPONSABILIDADE_DE_CESSAO_DE_USO_DPI.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/LISTAGEM_UNIDADES_RESIDENCIAIS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/regulamento_DPI.pdf
mailto:mutua@ajuris.org.br
mailto:mutua@ajuris.org.br
mailto:daniela@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Tatiana Elizabeth Michel Scalabrin di Lorenzo

Tem por finalidade a obtenção de vantagens ao associado da AJURIS, na sua relação com o mercado de uma

forma geral, por meio de firmamento de convênios com diversos estabelecimentos, buscado vantagens e benefícios

aos associados.

Esse departamento é aberto a indicações de novos convênios, desde que feitas pelo associado; bem como ao

recebimento de reclamações e sugestões, em relação ao funcionamento dos convênios já firmados

LISTAGEM DOS CONVÊNIOS, 

REGULAMENTO, CONTRATO PADRÃO

Jane Maria Köhler Vidal

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/LISTAGEM_DAS_EMPRESAS_CONVENIADAS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/Regulamento_dos_Convenios_Ajuris.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/CONTRATO_PADRAO_DOS_CONVENIOS.pdf


É direcionado aos Planos Corporativos de Telefonia Móvel da operadora Vivo. O plano com a Operadora têm

como principal objetivo a diminuição de tarifas de SMS, dados e voz e o atendimento diferenciado em relação ao que

os associados iriam receber sendo pessoa física.

São oferecidos alguns celulares somente na opção em compra, podendo ser parcelado em 03 e ou 24 vezes,

negociando que estes sejam com preços inferiores aos praticados no mercado.

Funcionário

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ADESÃO AO PLANO. RETIRADA DE

APARELHOS MODEM OU CELULAR, DECLARAÇÃO COMPRA DE CHIP

REGULAMENTO

Assistente de Convênios

Clayton Menger Severo 

3284.9145 (clayton@ajuris.org.br) 

Auxiliar de Convênios 

Mauricio Cardozo 

3284.9105

(mauricio.cardozo@ajuris.org.br)

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/SOLICITACOES_DE_SERVICO_DE_TELEFONIA_MOVEL.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/FORMULARIO_RETIRADA_DE_APARELHOS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/FORMULARIO_RETIRADA_DE_APARELHOS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/DECLARACAO_DE_COMPRA_DE_CHIPS-ASSOCIADOS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/REGULAMENTO_DO_DEPTO_DE_CONVENIOS.pdf
mailto:clayton@ajuris.org.br
mailto:clayton@ajuris.org.br


Departamentos Vinculados  À Vice-presidência 

Cultural



DEPARTAMENTO CULTURAL

Tem como finalidade a promoção de atividades culturais destinada à Magistratura Gaúcha e comunidade local. Há

eventos tradicionais, como o lançamento anual do Caderno de Literatura. É uma coleção de contos e poesias produzidos

por magistrados e público em geral. O lançamento do periódico acontece todos os anos com sessão de autógrafos na Feira

do Livro de Porto Alegre

Promove mostras na Pinacoteca da Ajuris, localizada na Escola Superior da Magistratura, como forma de

disseminar a cultura e oportunizar novos artistas. Para expor trabalhos como pintura, escultura e fotografia é necessário

participar de edital, o qual é aberto anualmente em meados de março/abril. Há uma comissão julgadora escolhida pela

Vice-Presidência Cultural. Após seleção, é organizado um cronograma com de exposição de, aproximadamente, 1 mês

para cada artista

Organiza palestras e projetos sociais como exposição "20 anos de Presídio Central", show da "Orquestra Villa-

Lobos" de forma a cumprir o seu papel de agente social na comunidade. É responsável pela organização de cursos como

de fotografia e inclusão digital a fim de criar meios de fomento cultural aos Associados

Madgéli Frantz 

Machado

Rosana Broglio 

Garbin

Diretoras



DEPARTAMENTO CULTURAL .

Funcionários

Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br) 

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164

(Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE CULTURA GAÚCHA

Realizar eventos ligados às tradições gaúchas com a finalidade de congregar os associados e familiares identificados

com a arte e a cultura do Rio Grande do Sul, organização de eventos durante a semana Farroupilha, bem como as Tertúlias

gauchescas na Sede Campestre, lançamento dos CDS AJURIS Canta o Rio Grande e cursos na área de culinária campeira.

Diretor: Roberto Laux Júnior

Funcionários

:

Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164 (Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO EDITORAL

Diretor: Ícaro Carvalho de Bem Osório

Criada em julho de 1974, a Revista da AJURIS é uma publicação semestral vinculada ao centro de

pesquisas da Escola Superior da Magistratura, sob a responsabilidade da Associação dos Juízes do Rio Grande do

Sul.

Destina-se a ser um instrumento de diálogo e divulgação do pensamento da Magistratura do Rio Grande do

Sul e dos pesquisadores jurídicos, no âmbito nacional e internacional.

A publicação tem a preocupação de fomentar o debate jurídico, divulgar produção intelectual visando ao

aprimoramento da jurisdição e do Estado Democrático de Direito, sem descurar da análise dogmática e crítica de

questões normativas e de novas tendências jurisprudenciais. Para estimular esse debate, acolhe os mais diversos

pontos de vista promovendo o senso crítico, a pluralidade e o diálogo.

Sandra Mara Mendes Flores

3284.9103 

(sandra@ajuris.org.br)

Funcionária

mailto:sandra@ajuris.org.br


Publica artigos selecionados dentro da principal área temática “Democracia, Judiciário e Sociedade”,

além de outras linhas de pesquisa vinculadas ao Centro de Pesquisa da Escola Superior da Magistratura, mas

voltados à matéria da jurisdição estadual no Brasil seja em termos de aportes doutrinários crítico-teoréticos, seja

na perspectiva dogmático-prática de elevada qualidade.

O conjunto do material publicado pela Revista deverá ser inédito, excetuando-se as traduções daqueles

publicados em outros países, desde que não publicadas em qualquer outro meio físico ou eletrônico no Brasil.

Seu público-alvo são os magistrados, estaduais e federais, os pesquisadores e os operadores do Direito em

geral.

A primeira edição da Revista da AJURIS foi publicada em julho de 1974. As edições 01 a 131 (setembro

de 2013) foram publicadas em formato impresso, sendo que a partir da edição n. 132, migrou-se para o formato

online. Por ora, podem ser acessados, pela via online, os conteúdos das revistas a partir da edição 125 (2012) a

146 (2019). As edições estão disponíveis em: http://ajuris.kinghost.net/OJS2/ - ISSN 2358-2480 - Qualis B1.

DEPARTAMENTO EDITORAL

http://ajuris.kinghost.net/OJS2/


CONSELHO EDITORIAL DO CADERNO DE LITERATURA

Rosana Broglio Garbin

Funcionário

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Jorge Adelar Finatto

mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Diretora: Renata Dumont Peixoto Lima

O Departamento objetiva trabalhar pela integração da questão ambiental, juntamente com o

Tribunal de Justiça, por meio de uma gestão eficaz nesta área, visando práticas que busquem a preservação e

adoção de práticas ambientais. Participa de diversas reuniões com o projeto ambiental do Tribunal de Justiça –

ECOJUS.

Funcionário

Assistente de Eventos 

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br


Departamentos Vinculados 

À Vice-presidência Social



Tem como finalidade a promoção dos eventos sociais como: Posse da AJURIS, Almoço do Dia

das Mães e Dia dos Pais, Páscoa, Baile de Aniversário da AJURIS, Dia das Crianças, Happy Hour, Botecos
sobre diversos temas, Aulas de culinária, Dia da Justiça, entre outros, que buscam a integração e o lazer
entre os associados e comemorar datas festivas.

DEPARTAMENTO SOCIAL

Marialice Camargo Bianchi Amitta Antonia Leão Barcellos Milleto

Enzo Carlo Di Gesu Frederico Menegaz Conrado



DEPARTAMENTO SOCIAL

Funcionários:

Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164 (Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DESPORTIVO

Subdiretor de Basquete: Adriano Parolo

Subdiretor de Vôlei: Flávio Mendes Rabello

As atribuições deste setor incluem a promoção de eventos Desportivos e o estímulo aos associados que praticam

modalidades esportivas, tais como: Futebol, Basquete, Xadrez, Tênis, Vôlei, atletismo, entre outros, com a finalidade

de estimular a vida saudável, bem como convívio.

Diretor

José Antonio Azambuja Flores
Diretor-Adjunto

Flávio Mendes Rabello

Subdiretoria de Tiro: Nelson Souza Soares Rassier



DEPARTAMENTO DESPORTIVO

Subdiretoria de Futebol: Diego Leonardo Di Marco 

Piñeiro

Subdiretoria de Beach Tennis: Fábio Vieira Heerdt

Subdiretoria de atletismo: Priscila Gomes Palmeiro

Subdiretoria de tênis: José Roberto Lopes



DEPARTAMENTO DESPORTIVO

O Departamento também proporciona a organização de treinos de futebol, vôlei, basquete, Beach Tennis e

tênis além de cuidar de toda a logística de viagens da delegação da AJURIS nos eventos esportivos oficiais da

AMB, como: (Regionais de Futebol e Tênis, Nacionais de futebol e Tênis, bem como as Olimpíadas da

Magistratura a cada 2 anos).

Funcionário:

Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes 

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

mailto:gustavo@ajuris.org.br


SEDE CAMPESTRE

Viviane Souto Sant´Anna

A Sede Social e Campestre, situada em um belo espaço junto a orla do Guaíba, oferece aos sócios uma

infra-estrutura esportiva e social, bem como de hospedagem, visando que desfrutem de bons momentos em suas

dependências.

Funcionário

Subgerente da Sede Campestre 

Elias Antonio Nicoli

3259.1492/9155.5519 - (sedecampestre@ajuris.org.br)

REGULAMENTO DA SEDE CAMPESTRE

Fábio Vieira Heerdt

mailto:sedecampestre@ajuris.org.br
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/REGULAMENTO_SEDE_CAMPESTRE_SOCIAL_DESPORTIVO.pdf


SEDE CAMPESTRE

09 cabanas: cada uma conta com 1 quarto, 1 banheiro e 1 ar condicionado.

04 casas: cada uma com 2 quartos, 2 banheiros e 3 ar condicionados

Todas as unidades estão equipadas com wi-fi; TV colorida (plano da Sky); cozinha com frigobar, forno de

microondas, toalhas de mesa; quarto de casal e sala com lareira. Em todas as unidades é fornecido material de

limpeza, bem como lençóis e toalhas

Valores das taxas:

Casas e cabanas

Salão Social



SEDE CAMPESTRE

Rancho
Galpão

Campos de Futebol (para uso à noite)

O valor de tabela é para 1h30 de uso. A cada 30 min

excedente será cobrado o valor de R$ 50.

Ressalva-se do pagamento o uso às segundas-feiras

exclusivamente para associados, treinamentos e

competições patrocinadas pela AJURIS.

Quadras de Tênis (para uso à noite)

O valor de tabela é para 1h30 de uso.



SEDE CAMPESTRE

RanchoGalpão

.

Salão Social



SEDE CAMPESTRE

Cabanas/Casas 

.

Piscinas Quiosques



SEDE CAMPESTRE

Pracinha

.

Quadras Restaurante 



SEDE CAMPESTRE

Zelador:

José Luiz Bento

Porteiro:

Sidinei Magnus Ferreira

Funcionários

Aux. de Serviços Gerais:

Levi Coradi da Silva



SEDE CAMPESTRE

Cláudio Sousa da Silva

Licinda Santos dos Santos

Funcionários

Silvana Ponce de Leão Leite

Luciano Santos de Souza

Luis Paulo Oliveira Krause

Andreia Pinto de Oliveira



RESTAURANTE DA SEDE CAMPESTRE

Proprietária: Albertina Broch

Funcionária:

Mariluce Torres Paula 

Goulart

Contatos: 3259.1323 –

(resilhasdossabores@hotmail.com)

mailto:resilhasdossabores@hotmail.com


Departamentos Vinculados 

À Vice-presidência de Aposentados



Congregar os magistrados aposentados e atuar nas questões de seu interesse. Organizar eventos, tais como:

jantares de confraternização com a entrega do alfinete do Jubilado aos Magistrados que se aposentaram, coquetéis, reuniões,

logística das viagens a passeios e congressos da AMB, permitindo assim, um maior integração entre os magistrados

aposentados.

Defender as prerrogativas dos magistrados aposentados.

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS

Ângelo Maraninchi Giannakos

Funcionários

Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes

3284.9126 (gustavo@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Silvestre Jasson Ayres Torres 

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164 

(Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )

mailto:gustavo@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS DOS APOSENTADOS

Coordenadora do Depto. Jurídico - Letícia Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários

Técnico Jurídico – Juliano Lopes

3284.9135 (julianolopes@ajuris.org.br)

Nelo Ricardo Presser Antonio Janyr Dallagnol Junior

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO DE PRÉ E PÓS-APOSENTADORIA

Coordenadora do Depto. 

Jurídico

Letícia Gobbi

3284.9143 (leticia@ajuris.org.br)

Funcionários

Técnico Jurídico

Juliano Lopes

3284.9135 (julianolopes@ajuris.org.br)

Assistente de Eventos

Emily Melo Borges 

3284.9140 (emily@ajuris.org.br)

Estagiário de Eventos

Gabriel Pacheco

3284.9164 

(Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br )Coordenador de Eventos 

Gustavo Pagliarini Gomes 

3284.9126 

(gustavo@ajuris.org.br)

Elaine Harzheim 

Macedo
Suzana Viegas Neves da 

Silva

mailto:leticia@ajuris.org.br
mailto:julianolopes@ajuris.org.br
mailto:cristianegarbini@ajuris.org.br
mailto:Gabriel.Pacheco@ajuris.org.br
mailto:gustavo@ajuris.org.br


DEMAIS SETORES DE APOIO



DIRETORIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS

Tem por objetivo organizar e racionalizar as compras da AJURIS, para todos os Departamentos, incluindo a

Sede Campestre, tanto as relacionadas a aquisição de produtos e materiais, como contratação de serviços, para os

quais são realizados 3 orçamentos, buscando a relação custo-benefício.

Os valores obtidos são repassados para aprovação da Diretoria e, somente com anuência desta são

comprados ou contratados, com o devido acompanhamento.

Realiza o controle de estoque e do bem patrimonial da AJURIS

Funcionário

Assistente de Compras 

Tiago Noguez

3284.9139 – (tiago@ajuris.org.br)

Estagiário– Bruno Moraes

3284.9186 –

(bruno.moraes@ajuris.org.br)

mailto:tiago@ajuris.org.br
mailto:tiabruno.moraes@ajuris.org.br


DEPARTAMENTO PESSOAL

Responsável pela tarefas que norteiam o quadro de funcionários da Administração,  DAS, ESM e Sede 

Campestre, como:

* Integração de funcionários

*Recrutamento e apoio nas seleções de candidatos

*Entrevistas

*Admissão de funcionários (cadastro, conferencia de documentos) - Contratação de estagiários

*Alterações salariais de funcionários, dissídios e promoções (Folha)

*Demissão - Calculo de Rescisões (GRFC e documentação), com homologações no sindicato

*Recolhimentos de contribuições sindicais

*Encaminhamento de Exames Admissionais, demissionais e periódicos

*PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, controle, treinamentos e autorizações  de EPI

*Pensões

*Folha de pagamento de estagiários e de autônomos e importação de arquivos

*Cálculo de folha de pagamento e sua conferencia - lançamentos de proventos para cálculo

*Lançamentos e controle de horas - ponto eletrônico (controle de banco de horas, cadastro e  lançamentos)

*Lançamentos de empréstimos

*Pagamento de Salário Família e Adiantamento Salarial

*Calculo e emissão de documentos e controle de férias

*Recolhimentos e controles de impostos:IRRF, INSS, PIS, FGTS E 13º

*Contabilidade mensal da folha e preenchimentos de planilhas de custos

*Preenchimento de DARFS; DIRF e RAIS

*Crédito e controle de Vale transportes e alimentação

*Atendimento a funcionários



DEPARTAMENTO PESSOAL

Funcionários

Encarregada de Departamento Pessoal: 

Daniele Marques Sanchez 

3284.9122 (daniele@ajuris.org.br)

Auxiliar de Departamento Pessoal 

Aderson Luiz Freitas da Silva

3284.9146 (aderson@ajuris.org.br)

mailto:daniele@ajuris.org.br
mailto:aderson@ajuris.org.br


CADASTRO

Visa a permanente atualização dos dados cadastrais dos associados. As lotações dos juízes ativos são atualizadas

conforme os boletins e a listagem encaminhada pela Diretoria de Magistrados do Tribunal de Justiça - DMAG. Concomitante

é feito contato com o magistrado para atualização dos demais dados.

Quanto aos magistrados aposentados e pensionistas é realizada alteração quando informada por estes, ou

constatado o retorno de correspondências e e-mails, oportunidade em que é mantido contato.

Quando do ingresso de novo sócio e/ou dependente, bem como nos casos de exclusão ou alteração de

quaisquer dados, são informados, imediatamente, conforme o caso, aos seguintes departamentos: AMB, DAS, Financeiro,

Sede Campestre, SICREDI e Mútua.

PROPOSTA DE INGRESSO

PROPOSTA DE INGRESSO SÓCIO  RECREATIVO

FICHA DE FILIAÇÃO AMB

Funcionária:

Sandra Mara Mendes Flores

3284.9103 (sandra@ajuris.org.br)

ajuris.kinghost.net/tmp/impr/PROPOSTA_DE_INGRESSO_AJURIS.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/PROPOSTA_DE_INGRESSO_AJURIS_RECREATIVO.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/FICHA_DE_FILIACAO_AMB.pdf
mailto:sandra@ajuris.org.br


TELEFONISTAS
Funções executadas pelas funcionárias:

•Receber ligações telefônicas e encaminhá-las ao setor correspondente

•Efetuar ligações telefônicas para os departamentos da AJURIS

•Confirmam a participação na reuniões dos Conselhos Executivo, Deliberativo,  Coordenadorias, entre outras

•Atualizar a listagem dos ramais

•Repassar atualização cadastral dos associados quando identificam alterações em  suas informações

Funcionários:

Francismara Bulligon

3284.9100 -

(francis@ajuris.org.br)

Beatriz Regina Oliveira 

Almeida

3284.9100 –

(beatriz@ajuris.org.br)

mailto:francis@ajuris.org.br
mailto:beatriz@ajuris.org.br


MOTORISTAS

Funções executadas pelos motoristas da ajuris:

● A disposição da presidência, da vice presidência e demais membros da diretoria;

● Viagens: para reunião de coordenadorias e outras representações;

● Manobrar e estacionar veículos dos associados da AJURIS

● Fazer deslocamento de funcionários para serviços externos

● Entrega de correspondências, buscar e levar materiais diversos

● Abastecimento dos veículos

● Orçamentos para manutenção dos veículos, quando necessário

● Controle da documentação dos veículos

Funcionários:

Paulo Roberto Branca 

3284.9110 –

(branca@ajuris.org.br)

Fabiano Cassiminho

3284.9110 –(fabiano@ajuris.org.br)

mailto:branca@ajuris.org.br
mailto:fabiano@ajuris.org.br


COPA

Funções executadas pelas funcionárias:

• Auxílio na organização das Reuniões

• Atendimento aos Associados durante as reuniões e eventos da AJURIS

• Providência das compras de lanches, frutas, sucos e/ou materiais necessários para reuniões e eventos

• Fazer o café

• Auxílio nos jantares mensais do Conselho Executivo

• Lavam as louças e organizam o posto de trabalho

Sandra Maria de Moura 

3284.9101  (Sede Administrativa da AJURIS)

Rosane da Silva Santos 

3284.9101  (Sede Administrativa)

Ires da Silva – 9751.2001

(Sala da AJURIS no Palácio da Justiça)

Darli Schultz – 9993.5263

(Sala da AJURIS no Foro Central)

Ceura Clara Roza Lima– 9997.2750  (Escola 

Superior da Magistratura)

Bárbara Nascimentos Dos Santos

3284.9100



LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS
Funções executadas pelos funcionários:

- Limpeza de todos os ambientes, piso, paredes, vidros internos, portas de vidros, escadas, corrimões, 

banheiros e mesas

– Recolhem os lixos 

– Molham as plantas e cuidados com o jardim da portaria 

– Limpeza da portaria

– Limpeza do terraço

– Controle da necessidade lavagem tapetes e toalhas em lavanderia externa 

– Pequenos reparos e manutenções 

Funcionários

Paulo Franklin Flores Meirelles

3284.9100
Kelly Picoli

3284.9100

Rosângela dos Santos 

Cardoso

3284.9100



OFFICE BOY E EXPEDIÇÃO

Funcionários:

- Encaminhamento de correspondências pelo Correio, Tribunal de Justiça, Foro Central e Interior (malote)

- Responsável pelo processo de etiquetar e envelopar

- Reconhecimento de Firmas e encaminhamento de registro de atas

- Malote financeiro

- Pequenas compras para eventos e reuniões

- Serviços bancários 

- Busca e entrega de documentações internas e externas

- Responsável pela busca e entrega de aparelhos telefônicos à assistência técnica

- Compra de Chips telefônicos (Depto. Telefonia)

- Encaminhamento de materiais e equipamentos para conserto

- Coleta de assinaturas em cheques 

Office Boy - Felipe Santana

3284.9162 – (felipe.santana@ajuris.org.br)

mailto:felipe.santana@ajuris.org.br


Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Juizes do Rio Grande 
do Sul - SICREDI - AJURIS

O SICREDI- AJURIS, embora não seja um departamento da Associação, é uma

cooperativa de crédito exclusiva a seus associados, que faz quase tudo o que um banco faz, porém,
por força de legislação, usa o nome de cooperativa.

Filiada ao SICREDI (Sistema de Crédito Cooperativo), foi fundada em 10/12/1999 e a
sede inaugurada em 10/05/2000, junto ao Foro Central de Porto Alegre. Em janeiro de 2004, a sede
foi transferida para o novo prédio da Ajuris, onde também funcionam os demais serviços aos
associados.

A Cooperativa atende os associados da Ajuris, Amatra4 e AJUFERGS, sendo eles:
magistrados, pensionistas, pais, cônjuges e filhos (inclusive maiores de idade).



ESTATUTO DO SICREDI

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Juízes do Rio Grande do 
Sul - SICREDI - AJURIS

Gerente da Cooperativa SICREDI-AJURIS
Evandro Quanz

3286.8328 – (evandro_quanz@sicredi.com.br)

Os administradores da cooperativa são os próprios magistrados, eleitos em assembleia
geral, com mandato de 2 anos. A maior vantagem em participar da cooperativa de crédito é
contribuir com o grupo e, com ele, obter resultados financeiros através das sobras (lucro), de
acordo com a movimentação financeira .

Para ingressar como associado o interessado deverá fazer contato com a Gerência da
cooperativa e solicitar a remessa do cadastro para preenchimento. Será necessária a integralização
de cotas-parte, no valor de R$ 500,00 iniciais, mais 12 parcelas de 0,50% do subsídio.

http://www.ajuris.org.br/tmp/impr/estatutosicredi.pdf
ajuris.kinghost.net/tmp/impr/estatutosicredi.pdf
mailto:evandro_quanz@sicredi.com.br


(51) 3284-9100

ajuris@ajuris.org.br


