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Separados,
mas juntos



Em algumas conversas tenho falado, 
em tom jocoso, que, no ensejo da tradi-
cional fotografia feita com os presiden-
tes da AJURIS, para memória da gestão, 
colocarei, sobre a face, a máscara pro-
tetiva contra o vírus da pandemia. Há, 
na brincadeira, um fundo de verdade: 
a nenhum outro dirigente associativo 
correspondeu período tão inusitado, 
cercado de tantas restrições, em que 
mesmo o rosto das pessoas se apresen-
tava encoberto.

 Da pandemia exsurgiram dificuldades 
impensáveis: mobilidade restrita, ausên-
cia de contato pessoal, receio de con-
taminação, tudo a impor mudanças de 
planos, alterações de rotas e estabeleci-

Apresentação

PALAVRA DO PRESIDENTE

mento de novos focos e pretensões. As 
limitações vieram com força, e, com elas, 
as frustrações, porquanto imaginávamos 
uma gestão agregadora, ampliando a 
convivência com os colegas, bem como 
tínhamos a expectativa de, em curto es-
paço de tempo, auferirmos conquistas 
para a magistratura do Rio Grande do Sul, 
tão mal colocada, hoje, no ranking da va-
lorização da carreira, em cotejo com o 
que sucede em outros Estados.

O risco do imobilismo, com todo o 
quadro pandêmico, era real. Cumpria, 
entretanto, suplantá-lo, e o fizemos, na 
melhor medida do possível. Nossas reu-
niões passaram a utilizar os mecanismos 
virtuais disponíveis, e muitos colegas, 

sobretudo do interior do Estado, inseri-
ram-se nos debates que ditam os rumos 
de nossa Associação. Os eventos, sejam 
eles de caráter institucional, ou aqueles 
de mero recreio, ocorreram com razoá-
vel frequência, e, sempre, com público 
muito maior do que seria satisfatório. 
Algumas de nossas pretensões remune-
ratórias, não obstante as dificuldades, 
passaram a caminhar, e temos a certeza 
de que o ano vindouro nos trará melho-
rias, ainda que muito se deva caminhar 
para que nossos juízes e juízas recebam 
um justo e adequado tratamento.

 Estar à frente da AJURIS neste 2020 
tão complexo é um grande desafio. Nos 
momentos de crise, porém, carecemos 

de criatividade, de resiliência e de von-
tade de acertar; precisamos da ajuda e 
da compreensão dos colegas, e, às ve-
zes, de alguma paciência. Dias melho-
res virão, estou certo disso; até lá, ca-
be-nos, a cada dia, fazer o melhor que 
pudermos.

 Um abraço a todos.

Orlando Faccini Neto
Presidente da AJURIS
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UNIÃO DIGITAL

Enquanto  
houver mosaico

sença. O que era longe veio para den-
tro das nossas casas, nossos gabinetes e, 
num clique, já éramos muitos reunidos.

Presidente, vices, conselhos Executivo 
e Deliberativo, acabamos todos, seja pela 
exigência dos tempos, seja pela vonta-
de de construir, muito conectados, com 
tudo o que essa palavra possa significar. 
O isolamento acabou nos fazendo mais 
próximos, cheios de vontade de dialogar 
e compartilhar: coisas boas, preocupa-
ções, incertezas, anseios. Pleitos. Fomos 
encontrando o caminho para fazer o tra-
dicional de forma segura. A cultura não 
podia e não pode esperar. Assim foi com 
as três edições on-line do Cultura em 
Casa e com o Seres do Sul, um estúdio 
em Porto Alegre, outro em Santa Rosa 
para celebrarmos a Semana Farroupilha.

O distanciamento se fez lei. Recolhidos 
nos sentimos como quem planeja cuida-
dosa e discretamente o aniversário de 
alguém muito querido. Pensamos, discu-

timos e inventamos um jeito de celebrar 
os 76 anos da nossa AJURIS. Enquanto 

Houver Sol se tornou praticamente um 
hino à resistência e à esperança, entoa-
do por nossos associados. Também foi 
preciso celebrar os 40 anos da nossa Es-
cola da Magistratura. Seis encontros lapi-
dados com cuidado, cursos, seminários, 
webinários. 

A emoção compartilhada a cada instan-
te nessa maravilhosa aglomeração digital 
de rostos e olhares queridos, conhecidos, 
desconhecidos, atentos, que, às vezes, 
não cabem em uma única tela. A mão-
zinha e o chat viraram o sinal respeitoso 
para quem quer falar. Um de cada vez e, 
de repente, se fez enorme o espaço para 
escutar. Pensionistas, aposentados, todos 
conectados, unidos nesse mosaico for-
mado para nunca mais esquecer.

Marcia Kern
Vice-presidente Cultural da AJURIS

Um breve passar de olhos nesta edição 
do Jornal da AJURIS e a imagem se repe-
te. Desde o primeiro instante, sabíamos 
que não havia como esperar. A exceção, 
aos poucos, se tornou regra e estarmos 
reunidos à distância foi fazendo parte da 
nossa rotina.

O medo e a incerteza à espreita foram 
dando espaço ao fôlego para a constru-
ção do novo. Corajosamente, inventa-
mos jeitos de avançar tratando primei-
ro do urgente e, depois, do recorrente. 
Virtualmente conectados, estivemos 
atentos a cada detalhe da vida associa-
tiva. Surpreendentemente, nos sentimos 
com dom do teletransporte e da onipre-
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SEMINÁRIO

Para celebrar as três décadas de criação de dois fundamentais ordenamentos jurídi-
cos, estabelecidos em 1990 a partir da Constituição Federal de 1988, a AJURIS promoveu 
nos dias 22 e 23 de outubro o Seminário Direitos Sociais em Foco. 

Realizado pelo Departamento de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, com 
patrocínio do Banrisul, o encontro virtual reuniu magistrados e especialistas para res-
gatar as origens do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), bem como analisar os desenvolvimentos sociais obtidos pela 
aplicação de ambas as leis e projetar os principais desafios para o futuro. 

Direitos Sociais 
em Foco

A CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR 
E OS DESAFIOS PARA SUA 
ATUALIZAÇÃO

 Com fundamento constitucional 
no artigo 5º da Constituição Federal, 
o Código de Defesa do Consumidor é 
considerado uma das mais importan-
tes legislações de proteção ao cidadão 
no Brasil e pautou a primeira etapa do 
Seminário. O encontro foi conduzido 
pela vice-presidente Social, Karen Rick 

Danilevicz Bertoncello, e pelo diretor 
do Núcleo de Direitos Humanos, Daniel 
Neves Pereira.

Primeiro painelista, o presidente do 
Tribunal de Justiça (TJRS), Voltaire de 
Lima Moraes, relembrou o cenário his-
tórico que deu origem a proposta de 
criação do código. No final dos anos 70 
e início dos anos 80, houve em diversos 
países discussões sobre os interesses di-
fusos, assunto que chegou ao Brasil com 
um “efervescente debate sobre a tute-

30 ANOS EM DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
E DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

“O Código buscou um equilíbrio O Código buscou um equilíbrio 
entre a figura do consumidor entre a figura do consumidor 
e a figura do fornecedor. Um e a figura do fornecedor. Um 
equilíbrio entre partes desiguais”equilíbrio entre partes desiguais”
Voltaire de Lima Moraes
Presidente do Tribunal de Justiça (TJRS) 
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la dos novos direitos”. Voltaire afirmou 
que toda a discussão ganhou forma na 
Lei 7.347, de 1985, considerada um mar-
co em termos de ação civil pública por 
disciplinar as ações nas áreas do consu-
midor, meio ambiente e outras. 

A partir da participação expressiva de 
juristas e magistrados paulistas, como Vol-
taire fez questão de frisar, o assunto pas-
sou a fazer parte das discussões no traba-
lho de elaboração da Constituição de 1988. 
Marcada por forte pressão econômica, a 
criação de uma legislação de proteção ao 
consumidor contou com o amplo apoio 
de líderes do judiciário, que se mobiliza-
ram em todos os estados brasileiros pela 
aprovação do texto. “O Código buscou 
um equilíbrio entre a figura do consumi-
dor e a figura do fornecedor. Um equilíbrio 
entre partes desiguais”, avaliou Voltaire. 

Entre suas principais inovações, como 
avaliou o magistrado, estão o reconhe-
cimento da vulnerabilidade do consu-

midor no mercado, a inversão do ônus 
da prova e o princípio da vinculação pu-
blicitária. “A cobrança de porta em por-
ta, de homens de vermelho, prática que 
existia para expor ao ridículo o devedor, 
foi varrida pelo CDC”, disse Voltaire.

Ainda, como destacou o ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Paulo 
de Tarso Sanseverino, o CDC represen-
ta uma das mais modernas legislações de 
proteção do consumidor no mundo e foi 
especialmente responsável por oxigenar 
todo o sistema de Direito brasileiro. 

Em sua análise das três décadas do 
Código, Sanseverino resgatou os pri-
meiros passos da legislação, trouxe im-
portantes decisões que marcaram a 
aplicação da lei dentro do STJ e foi en-
fático ao afirmar que é ainda é preci-
so avançar. “Há uma necessidade, sem 
dúvida, de atualização do Código para 
as novas realidades da sociedade con-
temporânea. Todos nós somos agora 

consumidores digitais e precisamos de 
uma tutela cada vez maior da nossa pri-
vacidade”, disse, enfatizando também 
a necessidade de um olhar maior para 
as questões envolvendo o superendivi-
damento da população, especialmen-
te nesse momento em que a pandemia 
causada pelo coronavírus impactou for-
temente a vida financeira de toda a so-
ciedade.

Terceira palestrante do encontro, a 
professora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) Cláudia 
Lima Marques listou o que considera os 
“cinco grandes momentos” do CDC (ver 

box) e aproveitou pra fazer um alerta 
importante: apesar das conquistas do 
CDC, o Código precisa ser atualizado. 
“Hoje, 67,5% da população está com o 
nome sujo, e quase metade da popu-

SEMINÁRIO

“Há uma necessidade, sem dúvida, Há uma necessidade, sem dúvida, 
de atualização do Código para as de atualização do Código para as 
novas realidades da sociedade novas realidades da sociedade 
contemporânea. Todos nós somos contemporânea. Todos nós somos 
agora consumidores digitais e agora consumidores digitais e 
precisamos de uma tutela cada precisamos de uma tutela cada 
vez maior da nossa privacidade”vez maior da nossa privacidade”
Paulo de Tarso Sanseverino
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
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lação brasileira vive de ajuda social na 
pandemia. Então é preciso de um juiz e 
de um plano compulsório para trazer a 
pessoa de volta para melhorar a econo-
mia brasileira, e vamos precisar da ma-
gistratura brasileira nessa tarefa”, disse. 
O plano compulsório, na visão da pro-
fessora, é o Projeto de Lei 3.515, que está 
para ser votado no Congresso Nacional 
e trata de dar melhores condições de 
negociações para as famílias brasileiras 
que estiverem endividadas.

APLICABILIDADE DA LEI 
Em sua fala, o desembargador Cláu-

dio Luís Martinewski, vice-presiden-
te Administrativo da AJURIS, abordou 
os desafios da aplicação do CDC e a 
importância do olhar do magistrado a 
partir do prisma da dignidade do con-
sumidor. Como exemplo, destacou a 
decisão dada em favor a uma mãe do 
interior do RS, cujo filho é portador do 

SEMINÁRIO

“

“

Hoje, 67,5% da população está Hoje, 67,5% da população está 
com o nome sujo, e quase metade com o nome sujo, e quase metade 
vive de ajuda social na pandemia. vive de ajuda social na pandemia. 
Então, é preciso de um juiz e Então, é preciso de um juiz e 
de um plano compulsório para de um plano compulsório para 
trazer a pessoa de volta para trazer a pessoa de volta para 
melhorar a economia”melhorar a economia”

Enquanto julgadores, ela nos coloca Enquanto julgadores, ela nos coloca 
em questionamento constante em questionamento constante 
sobre a essência da nossa atividade sobre a essência da nossa atividade 
jurisdicional, no confronto entre a jurisdicional, no confronto entre a 
literalidade do sistema normativo e literalidade do sistema normativo e 
a maior amplitude do Direito”a maior amplitude do Direito”

Cláudia Lima Marques
Professora da UFRGS

Cláudio Luís Martinewski 
Vice-presidente Administrativo da AJURIS

5 GRANDES MOMENTOS DO CDC

As definições de consumidor e 
fornecedor, inclusive com a previsão 
que os serviços valem tanto quanto 
os produtos 

A teoria da qualidade, que garante a 
segurança de produtos e serviços a 
serem oferecidos, com previsão de 
reparação quando isso não acontece 

A nova teoria contratual, baseada na 
boa-fé e na confiança 

A transparência da informação, pois 
tudo o que está com o “expert” 
deve ser oferecido ao leigo de 
maneira clara 

O “diálogo das fontes”, que é 
proporcionado por leis temáticas 
transversais abrangendo diferentes 
segmentos

1

2

4
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5
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transtorno do espectro autista e apre-
sentava a necessidade de atendimen-
to especial tanto de saúde quanto de 
educação.

O caso envolvendo o inadimplemen-
to das prestações do financiamento e a 
consequente penhora do veículo auto-
motor da família teve como base o que, 
para Martinewski, deve ser tido como 
prioridade na operacionalização do Di-
reito, sobretudo em relação aos vulne-
ráveis: atuar pela dignidade da pessoa 
humana. “Enquanto julgadores, ela nos 
coloca em questionamento constante 
sobre a essência da nossa atividade ju-
risdicional, no confronto entre a litera-
lidade do sistema normativo e a maior 
amplitude do Direito”, destacou, ao afir-
mar a importância desse olhar. 

UM OLHAR PELA LITERATURA
A primeira etapa do seminário foi en-

cerrada por figuras da literatura brasileira. 

Vice-presidente Cultural da AJURIS, Már-
cia Kern revelou aos participantes que, 
como juíza, sempre tentou transformar 
as histórias dos seus processos em litera-
tura. “Pensar o Direito pela literatura faz 
sentido. Por isso, a questão dos devedo-
res tem a ver com o livro Os Ratos, de 
Dyonélio Machado. Li diversas vezes a 
obra, agora sobre a perspectiva do endi-
vidado”, afirmou a juíza. 

 Márcia traçou um paralelo do roman-
ce, escrito em 1935, com o mundo real. 
A história relata 24 horas na vida de um 
devedor, o personagem Naziazeno Bar-
bosa, um funcionário público. Ele per-
corre o mundo penoso de um devedor, 
com fome, cansado, inseguro, correndo 
atrás de um empréstimo. “Isso tudo está 
acontecendo agora. São 30 milhões de 
endividados com a mesma sensação do 
Naziazeno, sensações universais que ul-
trapassam o tempo”, ressaltou a magis-
trada. 

SEMINÁRIO

“Isso tudo está acontecendo agora. Isso tudo está acontecendo agora. 
São 30 milhões de endividados São 30 milhões de endividados 
com a mesma sensação do com a mesma sensação do 
Naziazeno, sensações universais Naziazeno, sensações universais 
que ultrapassam o tempo”que ultrapassam o tempo”
Márcia Kern
Vice-presidente Cultural da AJURIS
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A ATUAÇÃO E O VALOR DO 
ECA EM SUA FASE ADULTA

 A segunda etapa do seminário contou 
com a participação de magistrados que 
viveram a criação e a afirmação do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente ao 
longo de seus 30 anos. A primeira par-
te do debate foi mediada pela ex-presi-
dente da AJURIS Vera Lúcia Deboni com 
o resgate do trabalho desenvolvido pela 
Caravana da Justiça, um movimento de 
magistrados nos primórdios da criação 
do ECA. 

 As lembranças mais distantes surgi-
ram na fala do desembargador aposen-
tado Antônio Fernando do Amaral e 
Silva, ex-presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina e um dos redato-
res do ECA. Amaral lembrou que a se-
mente foi plantada em 1979, quando a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
declarou o ano da criança em todo mun-

do e iniciou os preparativos para uma 
convenção internacional de proteção 
das crianças e adolescentes. No Brasil, 
nessa época, surgiu o novo Código de 
Menores e, por determinação do Minis-
tério da Educação, os cursos de Direito 
do país passaram a oferecer uma disci-
plina sobre o Direito do Menor. 

Ao ser convidado para ministrar a 
nova disciplina, o magistrado percebeu 
que o então Código de Menores esta-
va em desacordo com normas elemen-
tares seguidas pela Justiça. A solução 
veio por meio da mobilização de um 
grupo de magistrados, grande parte de 
São Paulo, para incluir o assunto na ela-
boração da Constituição Federal. “Pre-
cisamos estar atentos para o principal 
objetivo do ECA, que é reconhecer o 
adolescente como sujeito de direito. 
E, por isso, também sujeito a deveres 
e obrigações, que só se processam por 

meio do processo castigo-recompensa. 
Não castigos degradantes, mas a impo-
sição de limitações necessárias para a 
convivência humana. O Estatuto não é 
uma carta de alforria total”, afirmou.

As memórias seguiram na fala do de-
sembargador aposentado Marcel Es-
quivel Hoppe, que resgatou importan-

SEMINÁRIO

““Precisamos estar atentos “Precisamos estar atentos 
para o principal objetivo do para o principal objetivo do 
ECA, que é reconhecer o ECA, que é reconhecer o 
adolescente como sujeito de adolescente como sujeito de 
direito. E, por isso, também direito. E, por isso, também 
sujeito a deveres e obrigações”sujeito a deveres e obrigações”
Antônio Fernando do Amaral e Silva
Ex-presidente do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina e um dos redatores do ECA

SAIBA MAIS

ECA 30 anos: celebrar 
direitos, impedir retrocesos !

Judiciário e as ações 
inovadoras na proteção  
da infância e juventude

!
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“Nós montamos uma equipe Nós montamos uma equipe 
de estudos para pensar a de estudos para pensar a 
nossa nova estrutura. E o nossa nova estrutura. E o 
que era um juizado único que era um juizado único 
foi transformado em três”foi transformado em três”
Marcel Esquivel Hoppe
Desembargador aposentado

tes momentos da consolidação do ECA 
no Rio Grande do Sul. O magistrado foi 
responsável pelas primeiras reestrutura-
ções do Juizado da Infância e Juventu-
de de Porto Alegre, impactando toda a 
estrutura da jurisdição no Estado. “Nós 
montamos uma equipe de estudos para 
pensar a nossa nova estrutura. E o que 
era um juizado único foi transformado 
em três. Mas nós precisávamos ir além, 
mais do que reduzir os processos, pre-
cisávamos agilizá-los. Foi quando cria-
mos a Justiça Instantânea e passamos a 
julgar os casos no mesmo dia em que 
ocorriam”, destacou.

 A Justiça Instantânea é até hoje uma 
das principais inovações do Judiciário 
gaúcho e tem como objetivo garantir a 
agilidade nos processos de adolescen-
tes apreendidos em flagrante. O proje-
to nasceu em 1996 por iniciativa do en-
tão juiz Marcel Hoppe, que identificou 

no Artigo 88 do ECA a necessidade de 
atendimento dos adolescentes infra-
tores com todo o Sistema de Justiça 
reunido. 

As lembranças da participação do 
Ministério Público na longa jornada de 
proteção à infância e à juventude foram 
apresentadas pelo procurador de Justi-
ça aposentado Afonso Armando Kon-
zen. Ele lembrou do tempo em que foi 
curador de menores, então um grande 
benemérito da cidade por cuidar dos 
jovens quase como “uma jurisdição dos 
problemas sociais da cidade”, compa-
rou. Agia de ofício para retirá-los da rua, 
atendendo a pedidos, mas sem um am-
paro jurídico melhor estruturado por 
trás de sua atuação. “O Estatuto che-
gou e mudou tudo isso”, disse, lembran-
do que fez parte da equipe que prepa-
rou o MP para começar a atuar dentro 
da nova legislação.

“Usar adequadamente em Usar adequadamente em 
defesa dos direitos das pessoas defesa dos direitos das pessoas 
os instrumentos criados pelo os instrumentos criados pelo 
ECA: essa foi uma mudança ECA: essa foi uma mudança 
de pensamento que, para ser de pensamento que, para ser 
compreendida, precisa de tempo”compreendida, precisa de tempo”
Afonso Armando Konzen
Procurador de Justiça aposentado

SEMINÁRIO
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“Usar adequadamente em defesa dos 
direitos das pessoas os instrumentos 
criados pelo ECA: essa foi uma mudan-
ça de pensamento que, para ser com-
preendida e assimilada, precisa de tem-
po. Hoje, somos mais defensores da 
sociedade do que dos menores, como 
era no tempo da curadoria dos meno-
res”, afirmou, lembrando que entre os 
atuais desafios está aproximar o ECA 
das práticas da Justiça Restaurativa e fa-
zer uma “releitura” do Estatuto.

BUSCA PELA HARMONIA ENTRE 
RAPIDEZ E SEGURANÇA 

O diretor do Núcleo de Promoção da 
Cidadania da AJURIS, Charles Maciel Bit-
tencourt, foi o responsável por mediar 
a participação no debate de magistra-
dos que ainda estão na linha de frente 
da aplicação do ECA. 

Primeiro a falar, o juiz aposentado João 
Batista Costa Saraiva, que hoje atua 
como consultor em direito da criança, 
ressaltou a importância da agilidade da 
resposta na jurisdição da Infância e Ju-
ventude. “Nós, enquanto sistema de 
Justiça, ainda temos que encontrar me-
canismos capazes de fazer a harmonia 
entre a necessária rapidez da solução 
dos conflitos e a segurança dessa deci-
são. Nós sabemos que o tempo de vida 
de uma criança é outro, ela não pode 
esperar, especialmente nos casos envol-
vendo a destituição do poder familiar”, 
pontuou.

Saraiva também defendeu a necessi-
dade de uma revisão da normativa re-
gulatória de operacionalidade do atual 
sistema envolvendo os casos de ado-
lescente em conflito com a lei. Para o 
magistrado, é preciso uma definição 

SEMINÁRIO

“Nós, enquanto sistema de Nós, enquanto sistema de 
Justiça, ainda temos que Justiça, ainda temos que 
encontrar mecanismos capazes encontrar mecanismos capazes 
de fazer a harmonia entre a de fazer a harmonia entre a 
necessária rapidez da solução necessária rapidez da solução 
dos conflitos e a segurança dos conflitos e a segurança 
dessa decisão. Nós sabemos que dessa decisão. Nós sabemos que 
o tempo de vida de uma criança o tempo de vida de uma criança 
é outro, ela não pode esperar”é outro, ela não pode esperar”
 João Batista Costa Saraiva
Juiz aposentado

de tempos diferenciados em relação à 
privação de liberdade dos adolescen-
tes, estabelecendo uma gradação pos-
sível entre tipos penais diversos. “Nós 
temos que trabalhar na perspectiva de 
que operamos no ECA a partir de um 
avanço democrático que é o chamado 

Direito Penal de Fato, e não fazermos 
uma revivência de Direito Penal do Au-
tor, onde as pessoas eram julgadas pelo 
que aparentemente seriam e não pelo 
que fizeram”, ressaltou.

Presidente da Associação Brasileira 
dos Magistrados da Infância e da Juven-
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tude (Abraminj), o desembargador José 
Antônio Daltoé Cezar voltou, em sua 
fala, ao início dos anos 90 para mostrar 
o quanto o ECA evoluiu e modificou o 
presente. Naquela época, o magistra-
do criou o primeiro cadastro eletrônico 
para adoções de crianças no Brasil, por 
perceber que os processos, distribuídos 
em diferentes comarcas, ficavam nas 
mesas dos juízes e não se comunicavam, 
impedindo que crianças abandonadas 
em uma região ganhassem lares novos 
de forma mais rápida em outras regiões.

 Outro importante avanço destacado 
pelo magistrado foi a criação do depoi-
mento especial, inicialmente chamado 
de depoimento sem dano, quando a 
criança vítima de violência e maus-tra-
tos é ouvida em um ambiente seguro 
e acolhedor. “Essa é a função do Poder 
Judiciário. Não somos despachantes. 
Cumprimos o ECA para melhorar a vida 

das pessoas. Hoje, 80% das vítimas de 
abuso sexual são crianças e adolescen-
tes, com até 13 anos, e que são atendi-
das pelo depoimento especial, o de-
poimento sem dano. O ECA é uma das 
legislações mais qualificadas nessa área 
no mundo”, defendeu Daltoé.

PRIMEIROS PASSOS  
DO ESTATUTO NO RS

Encerrando o resgate histórico do 
Estatuto, o desembargador Leoberto 
Brancher relembrou o trabalho de es-
truturação do ECA no Estado, realizado 
durante sua passagem como diretor do 
então Departamento de Cidadania da 
AJURIS na gestão 1994/1995. 

O projeto, que nasceu a partir da vi-
vência jurisdicional de Brancher na Co-
marca de Dom Pedrito, percorreu todo 
o Estado com o objetivo de garantir a 
implantação efetiva do ECA. Foram rea-

“Essa é a função do Poder Essa é a função do Poder 
Judiciário. Não somos Judiciário. Não somos 
despachantes. Cumprimos o ECA despachantes. Cumprimos o ECA 
para melhorar a vida das pessoas. para melhorar a vida das pessoas. 
Hoje, 80% das vítimas de abuso Hoje, 80% das vítimas de abuso 
sexual são crianças até 13 anos”sexual são crianças até 13 anos”
José Antônio Daltoé Cezar
Presidente da Abraminj

“É preciso que constantemente É preciso que constantemente 
redesenhemos nossa estrutura redesenhemos nossa estrutura 
institucional para que ela alcance institucional para que ela alcance 
aquilo que representa de mais aquilo que representa de mais 
essencial: a Justiça”essencial: a Justiça”
Leoberto Brancher
Desembargador do TJRS

SEMINÁRIO
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lizados eventos regionais em todo o RS, 
incluindo a distribuição de um pacote de 
materiais, com projetos de lei, propostas 
de reorganização de estruturas, cartilhas 
sobre a nova legislação, além de pales-
tras e reuniões para esclarecer dúvidas.

“É preciso que constantemente rede-

senhemos nossa estrutura institucional 
para que ela alcance aquilo que repre-
senta de mais essencial: a Justiça. Uma 
Justiça que prime mais pelos valores do 
que pelas leis, mais pelo humano do 
que pelas fórmulas dogmáticas”, defen-
deu Brancher. 

SAIBA MAIS
Encontros regionais garantiram a consolidação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente no RS !

HOMENAGENS 

Ao final do encontro virtual, a AJURIS homenageou os 
desembargadores Amaral e Hoppe com uma placa em bronze 
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido durante suas 
trajetórias profissionais. Ambos foram responsáveis por abrir 
os caminhos para a nova geração de juízes que atuam na área 
da proteção da infância e da juventude.

O que foi sonho para vocês, 
para nós foi estrada. 

Gratidão por esses 30 anos 
de caminhos abertos

SEMINÁRIO

Jornal da Ajuris @ajurisrs@ajurisrs www.ajuris.org.br @ajurisrs 

https://ajuris.org.br/2020/07/14/eca-30-anos-encontros-regionais-garantiram-a-consolidacao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-no-rs/
https://twitter.com/ajurisrs?lang=pt
https://www.facebook.com/ajurisrs
https://ajuris.org.br/
https://www.instagram.com/ajurisrs/


INOVAÇÃO

Inovação no 
Judiciário gaúcho

Ao longo da história, a magistratura 
gaúcha foi reconhecida nacionalmente 
pelas inúmeras iniciativas pioneiras. E, 
neste processo, a AJURIS sempre exer-
ceu um papel de vanguarda, especial-
mente por meio da Escola da Magis-
tratura, assegurando um espaço para 
estudos de novas metodologias, como 
a Justiça Restaurativa, ou para a cria-
ção de novas estruturas jurídicas, como 
os Juizados de Pequenas Causas (hoje 
Juizados Especiais) e o Sistema de Penas 
Alternativas, apenas para citar algumas 
iniciativas que surgiram no Estado. 

Hoje, a sociedade vive um período 
de transformações aceleradas e en-
frenta em 2020 uma das maiores crises 
sanitárias da história, causada pelo co-
ronavírus. No meio dessas angústias e 
incertezas, a capacidade de adaptação 
e, principalmente, de inovação exercem 
um papel fundamental nas novas roti-
nas de trabalho. 

Com uma importante trajetória na 
Escola da AJURIS, onde foi diretor e pri-
meiro coordenador do Núcleo de Inova-
ção e Administração Judiciária (NIAJ), o 
desembargador Ricardo Pippi Schmidt 
destaca dois elementos que considera 
importantes no processo de inovação 
da magistratura: a democratização da 
Associação e a Escola da AJURIS, que 
além de ser a primeira da América do 
Sul e do Brasil, também se mantém au-
tônoma. 

CONCEITO DE INOVAÇÃO

No senso comum, muitas vezes a palavra 
inovação é associada ao conceito de 
tecnologia, e de fato ela exerce uma papel 
fundamental neste processo, já que a 
tecnologia cada vez mais faz parte das 
nossas vidas. No entanto, a inovação precisa 
também ser entendida como uma atitude 
e uma mentalidade a ser construída e 
incentivada nas organizações como forma 
de melhorar seus processos. 

Tradicionalmente associado às empresas 
privadas e à competitividade, os processos 
de inovação no setor público dialogam tanto 
com a necessidade de solucionar problemas 
quanto a de criar processos que possam 
gerar celeridade e economicidade, além de 
impactos positivos para a sociedade.
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INOVAÇÃO

NIAJ E A INOVAÇÃO  
NA GESTÃO

Em quase 15 anos de atuação, o NIAJ 
destaca-se pelo perfil inovador, fomen-
tando novas iniciativas na área de ad-
ministração judiciária, desde questões 
acadêmicas até projetos experimentais: 
“Em que pese o estudo acadêmico, esse 
grupo trabalha especificamente naque-
las ações que podem auxiliar na jurisdi-
ção, no dia a dia do trabalho dos juízes, 
servidores e para os jurisdicionados e 
advogados”, pontua o atual coordena-
dor do NIAJ, Daniel Englert Barbosa.

A iniciativa surgiu quando um grupo 
de magistrados cursava o Mestrado Pro-
fissionalizante em Poder Judiciário pro-
movido pela Fundação Getúlio Vargas, 
no Rio, servindo então como fomento 
para que os estudos também fossem 
realizados no âmbito da Escola da Ma-
gistratura. 

Com uma trajetória ligada aos proces-
sos de inovação, o desembargador Car-
los Eduardo Richinitti participa do NIAJ 
desde a sua criação. Para o magistrado, 
o NIAJ funciona como um espaço per-
manente para os estudos e práticas de 
inovação do próprio Judiciário gaúcho, 
que nem sempre consegue trabalhar a 
partir de um viés inovador devido a ro-
tatividade das suas gestões. 

Como aponta o desembargador Ricar-
do Pippi Schmidt, atual  presidente da 
Inovajus,  hoje não é mais possível falar 
de inovação sem falar de tecnologia. 

CAMINHOS PARA  
UMA NOVA CULTURA

As crises sempre exigem uma mudança 
de postura e a revisão de conceitos. Em 
março de 2020, de um dia para o outro, 
centenas de milhares de pessoas e insti-
tuições em todo o país precisaram alterar 

Clique na seta de cada entrevistado para ouvir o depoimento

Carlos Eduardo Richinitti 
Desembargador

Daniel Englert Barbosa
Coordenador do NIAJ

Ricardo Pippi Schmidt
Presidente da Inovajus
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INOVAÇÃO

suas rotinas, exigindo uma nova capacida-
de de adaptação e inovação para contor-
nar a situação e continuar suas atividades. 

Presidente do Conselho de Informá-
tica (Coninf) do Tribunal de Justiça do 
RS (TJRS) de  2012 a 2015, o desembar-
gador Ricardo Torres Hermann aponta 
como fundamental nos processos de 
inovação o ambiente e a atuação das 
pessoas na identificação dos problemas. 
Ele cita que no período em que presidiu 
o Coninf os maiores avanços “partiram 
de um trabalho colaborativo, quando 
se criou um ecossistema de inovação, 

que contou com a colaboração da OAB, 
dos servidores, do Ministério Público, 
Defensoria Pública, Procuradoria do Es-
tado e todos os demais atores da cena 
judiciária”.

Neste sentido, uma das iniciativas 
adotadas pela atual gestão do TJRS é 
uma pesquisa com juízes e servidores 
para identificar processos adotados 
neste período de pandemia e que po-
dem ser implementados e ampliados. O 
período, como avalia o desembargador 
Carlos Richinitti, irá trazer diversas mu-
danças na forma de trabalhar. 

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO

Ao pensar em inovação esse deve ser 
o foco: as inovações são feitas por pes-
soas e para pessoas. A tecnologia é o 
meio de automatizar, difundir e ampliar 
o alcance. É o que defende o diretor do 
Departamento de Informática da AJU-
RIS, Ricardo Torres Hermann. 

Ricardo Torres Hermann
Diretor do Departamento 
de Informática da AJURIS

Da mesma forma, o desembargador 
Richinitti também defende a relevância 
de gestores abertos a construir coisas 
diferentes e, como consequência, favo-
reçam um ambiente inovação, no qual 
as pessoas se sintam motivadas para 
propor novas ideias: “Então é impor-
tante ter pessoas de visão. Pessoas que 
consigam agregar a ideia, vender a ideia 

CULTURA DE INOVAÇÃO

Como aponta o juiz-corregedor André Luis de Aguiar Tesheiner, 
institucionalizar esses processos, especialmente no período de pandemia, 
e fortalecer a aproximação entre Judiciário e tecnologia esbarra em uma 
questão fundamental: a cultura da própria instituição, predominantemente 
conservadora. 

Segundo Tesheiner, tal característica pode atrasar o avanço tecnológico 
dentro do Poder Judiciário gaúcho, dificultando a implantação de novas 
ferramentas digitais e de uma cultura de inovação. 
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INOVAÇÃO

INOVAJUS 

Criada em 2014, a Comissão de Inovação do TJRS nasceu em discussões do 
Núcleo de Inovação e Administração Judiciária da Escola da AJURIS. A proposta 
de criação foi apresentada pelo desembargador Carlos Eduardo Richinitti ao 
então presidente da Corte, José Aquino Flôres de Camargo. 

“A ideia era abrir tanto para o público interno quanto para o público externo 
uma oportunidade de apresentarem, a partir da sua experiência e da utilização 
de ferramentas, um caminho para que se pudessem apresentar sugestões de 
inovação. Criar um ambiente de inovação: esse era o grande desafio da Inovajus”, 
conta Richinitti, que foi o primeiro presidente da Comissão. 

Em abril, a Comissão ganhou novo fôlego, com o desembargador Ricardo Pippi 
Schmidt assumindo a presidência, que citou o desejo de que a Inovajus retome 
os patamares de atuação do período em que foi criada. 

CONHEÇA ALGUMAS 
HISTÓRIAS DE 
INOVAÇÃO

Audiências virtuais se 
estabeleceram como uma nova 
alternativa para prestação do 
trabalho jurisdicional 

!

Juizado Especial Online: 
ingresso de ações sem sair 
de casa se tornou alternativa 
durante a pandemia

!

Mediação Judicial: sessões 
virtuais se consolidam como 
nova opção para solução de 
conflitos

!

(Clique nos textos)
André Luís de Aguiar Tesheiner
Juiz-corregedor do TJRS

para as pessoas que nós podemos fazer 
diferente, motivá-las a isso”. 

Mas como assegurar que sempre exista 
esse ambiente e ele não seja condiciona-
do somente ao perfil do gestor? À fren-
te do Inovajus, Pippi Schmidt conta que 
nas discussões sobre como avançar nes-
ses processos, se identificou a criação do 
Laboratório de Inovação como a solução 
para essas questões. 

O processo de criação do Laboratório 
de Inovação está avançando. Conforme Ri-
cardo Pippi Schmidt será feito um proces-
so de licitação para que uma empresa com 
expertise possa capacitar pessoas e ensinar 
ao Tribunal a metodologia dos laboratórios 
de inovação, que já existem na iniciativa pri-
vada e mesmo em outros órgãos públicos.

Ao fomentar essa nova cultura de ino-
vação, com processos horizontais, todos 
são beneficiados: magistrados e servido-
res, demais atores do Sistema de Justiça 
e, principalmente, a população gaúcha. 
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Escola da Magistratura: 
40 anos de um  

pioneirismo

A Escola da Magistratura da AJURIS 
completou 40 anos em 27 de outubro 
de 2020, o dia de 1980 em que o Tribu-
nal de Justiça reconheceu oficialmen-
te os cursos então mantidos e sua im-
portância na formação da magistratura 
gaúcha. Surgia um centro de educação 
jurídica continuada inédito no Brasil e 
pioneiro no mundo.  Temos rendido as 
devidas homenagens aos protagonistas 
(o Prêmio Eladio é prova viva) e desta-
cado o engajamento coletivo. 

Essas quatro décadas foram repletas. 
De permanente reflexão sobre a prática, 
de compromisso com a ética e o huma-
nismo, numa história que transborda da 
qualificação da magistratura e dos servi-
dores e fecunda o aperfeiçoamento do 
sistema de justiça, gaúcho e nacional. 
São conhecidas nossas contribuições, 
das penas alternativas aos juizados es-
peciais; hoje, disseminamos as práticas 
de justiça restaurativa. 

ESCOLA DA AJURIS
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Jayme Weingartner Neto
Diretor da Escola da Magistratura da AJURIS

Com tal patrimônio e a obrigação da 
sustentabilidade, é momento de olhar 
para os próximos anos. Para moldar o 
futuro, precisamos, antes, ter certeza 
do que queremos conservar. O cerne 
é inabalável, uma Escola focada na for-
mação humanista e solidária da ma-
gistratura, obcecada pela qualificação 
permanente.

Em 2018 a Escola da Magistratura bus-

cou atualizar sua estrutura e incremen-
tar a atividade pedagógica, um proces-
so pensado em três fases. Primeiro, a 
arquitetura organizacional, desenhan-
do novos processos e investindo na 
capacitação da equipe de funcionários 
e professores. Segundo, a revisão do 
portfólio dos cursos oferecidos (à ma-
gistratura e ao mercado) e o desafio da 
residência judicial, um programa que 

propicie aos alunos interação teoria/
prática e uma assessoria supervisiona-
da à jurisdição. A terceira onda? A in-
ternacionalização e institucionalizar 
oferta de pós-graduação. 

Entre o planejamento estratégico (cujo 
cenário inicial não priorizava o EAD) e a 
realidade de hoje, a pandemia nos deter-
minou um mergulho forçado no mundo 
virtual. A boa notícia é que aprendemos 
e estamos dispostos a aprofundar e me-
lhorar o fôlego. Investir na tecnologia 
imprescindível e na correlata pedago-
gia. Beneficiar das oportunidades, como 
exemplo o Ciclo 40 Anos, com palestran-
tes de Berlim, Coimbra, Brasília, São Pau-
lo. Noutra frente, acabamos de entregar 
ferramenta de IA com parâmetros para 
fixação de danos morais, fruto de traba-
lho conjunto com universidades.

“Essas quatro décadas foram repletas. Essas quatro décadas foram repletas. 
De permanente reflexão sobre a De permanente reflexão sobre a 
prática, de compromisso com a prática, de compromisso com a 
ética e o humanismo, numa história ética e o humanismo, numa história 
que transborda da qualificação que transborda da qualificação 
da magistratura e dos servidores da magistratura e dos servidores 
e fecunda o aperfeiçoamento do e fecunda o aperfeiçoamento do 
sistema de justiça”sistema de justiça”

Mais que tudo, e como sempre ao 
longo da nossa história, temos juízes e 
juízas no centro da atividade da Escola, 
o que significa, se vemos bem, seguir a 
trilha da magistratura digital e dos im-
pactos da tecnociência não só na me-
todologia da jurisdição, mas no próprio 
significado social e humano da (im)pos-
sibilidade de juízes-robôs. Ainda que 
por diversas e inovadoras maneiras, fa-
zer justiça, é nossa convicção, perma-
necerá um insubstituível compromis-
so ético-humanista. Portanto, tarefa e 
horizonte da Escola da Magistratura da 
AJURIS.

ESCOLA DA AJURIS
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A agenda de

Embora o distanciamento social impos-
to pelo combate à pandemia, a adminis-
tração da AJURIS manteve um calendário 
de eventos e encontros, todos no forma-
to virtual, e o trabalho administrativo e 
associativo ao longo do ano, além de se 
engajar em movimentos solidários. 

Veja algumas das atividades realizadas:

BALANÇO

O Departamento Cultural promoveu três edições (em 
junho, julho e setembro) do evento criado especialmente 
para os tempos da pandemia, o Cultura em Casa.  
A primeira edição foi um happy hour entre amigos, a 
segunda apresentou os talentos, em diferentes áreas, 
que surgiram em tempos de confinamento, e a terceira 
edição falou da experiência lisbonense, a partir das 
memórias de Fernando Pessoa. 

2020
EVENTOS

Jornal da Ajuris @ajurisrs@ajurisrs www.ajuris.org.br @ajurisrs 

https://twitter.com/ajurisrs?lang=pt
https://www.facebook.com/ajurisrs
https://ajuris.org.br/
https://www.instagram.com/ajurisrs/


 Em agosto, na data de seu aniversário, a AJURIS promoveu um 
grande encontro virtual reunindo a direção, associados e convidados 
para celebrar seus 76 anos. Na fala dos convidados, o destaque para 
a importância da atuação associativa não apenas para a magistratura, 
mas para garantias democráticas e conquistas sociais que atingem 
toda a sociedade. 

O Departamento Pré e Pós-
Aposentadoria promoveu em julho 
encontro para discutir o enfrentamento 
da pandemia e a transição para a 
aposentadoria.

O Departamento de Estudos das 
Condições Laborais promoveu em 
agosto o debate sobre o modelo 
gerencialista implantado no Poder 
Judiciário e o impacto na magistratura. Em 
outubro, a discussão foi sobre os efeitos 
e impactos da virtualização integral do 
processo judicial. 

O Departamento de Comunicação 
Social promoveu dois encontros. 
O primeiro foi uma palestra sobre a 
importância da gestão das marcas 
pessoais nas redes sociais, em setembro. 
Em outubro, houve um media training 
voltado para o relacionamento com a 
mídia profissional.

O Seminário Direitos Sociais em Foco: 30 
Anos do ECA e do Código de Defesa do 
Consumidor reuniu em outubro magistrados 
e especialistas que atuam nas duas áreas, 
que relembraram as histórias da criação dos 
dois ordenamentos jurídicos e debateram 
a necessidade de suas atualizações. A 
promoção foi do Departamento de Direitos 
Humanos e Promoção da Cidadania.
 
A Pinacoteca da AJURIS passou a também 
ocupar espaço no mundo virtual. As 
exposições lançadas ao longo do ano podem 
ser conferidas no site da Associação. A cada 
mês um artista lança um trabalho diferente, 
e o internauta pode conhecer as obras sem 
sair de casa.
 
O Departamento Desportivo ofereceu 
uma opção de atividade física assim que a 
quarentena levou todos para dentro de casa: 
um professor gravou aulas com exercícios 
para todos se movimentarem.

BALANÇO

EVENTOS
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BALANÇO

Para celebrar seus 40 anos de fundação, 
a Escola da Magistratura da AJURIS 
promoveu ao longo do ano o Ciclo 
de Palestras Escola 40 Anos. Foram 
seis encontros, com painelistas do 
Brasil e do exterior, que discutiram o 
Direito Privado, a Justiça Restaurativa, 
a educação judicial, as Ciências 
Criminais, o Direito Constitucional e 
a tecnociências e humanidades. Para 
marcar a data, a Escola também lançou o 
Prêmio Eladio Lecey de Sustentabilidade. 

EVENTOS

Seres do Sul foi o evento promovido 
Departamento de Cultura Gaúcha em 

setembro para marcar a data Farroupilha. 
O encontro, com música e muita 

conversa sobre a tradição gaúcha, ocorreu 
em dois estúdios simultaneamente – 

Porto Alegre e Santa Rosa. 
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CADERNO

COLEÇÃO • 2020

29

O tradicional Caderno de Literatura 
chegou a sua 29ª edição e como ocorre 
tradicionalmente, foi lançado durante a 
Feira do Livro de Porto Alegre (esse ano, 
em formato digital), em novembro. 

O Departamento de Assuntos 
Previdenciários promoveu em julho e 
agosto reuniões com associados para 
discutir e orientar em relação à reforma 
previdenciária gaúcha que criou o 
benefício especial para os magistrados 
que migrarem de regime previdenciário.
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BALANÇO

ADMINISTRAÇÃO

equipe nesse sentido. Houve um 
foco na redução das despesas, com 
a substituição de fornecedores e a 
troca de serviços que apresentaram 
como resultado final melhor custo-
benefício. A Sede Administrativa 
recebeu manutenção física ao longo do 
ano, realizada pela equipe, com pinturas 
internas, revitalização dos canteiros e 
substituição das câmeras de segurança, 
entre outros reparos.

Por decisão da diretoria, houve 
redução temporária do valor cobrado 
da mensalidade de todos os sócios 
em função da pandemia. Também 
na área financeira, foi contratado 
um profissional especializado na 
área de investimentos para orientar 
a Associação na tarefa de gerenciar 
melhor seus ativos, aí incluindo 
também os ativos da Escola da 
Magistratura.

O início da pandemia, em março, fez com que uma série de ações fossem 
adotadas pela Vice-Presidência Administrativa, com apoio da Gerência 
Administrativa, Recursos Humanos e profissionais externos da área da Segurança e 
Medicina do Trabalho. O objetivo foi atender as medidas de prevenção e segurança 
sanitária de acordo com as recomendações e determinações legais das autoridades 
sanitárias. Entre as medidas, foram adotados o teletrabalho para os funcionários, a 
redução da escala presencial das equipes, a distribuição de material higiênico (máscara 
e álcool gel, principalmente) nas sedes Administrativa e Campestre e a adoção de 
medidas de contingência em casos suspeitos de contaminação pela Covid-19. 

do local, com a contratação de serviços 
na modalidade “combo”, tanto de 
manutenção quanto de segurança.
 
A gestão administrativa da AJURIS 
passou por reestruturação ao longo 
do ano. A parte de pessoal foi alterada, 
com a readequação de cargos e 
pessoas para funções mais condizentes 
com as atividades prestadas pela 
Associação e a racionalização da 

Encerrada a fase de análise interna junto 
às equipes, a consultoria de compliance 
aprovou com a direção mudanças em 
processos e procedimentos visando 
normatizar a atuação da AJURIS não 
apenas com o seu público interno, 
mas também junto a fornecedores 
e serviços terceirizados. A partir da 
análise feita, uma série de correções 
foi promovida em diferentes áreas e 
setores da administração. O trabalho 
ainda não foi concluído e novas 
mudanças e ajustes ocorrerão nos 
próximos meses.
 
Foi contratada uma gestora profissional 
para atender todos os aspectos 
operacionais e técnicos do prédio 
da AJURIS na Rua Múcio Teixeira. 
Também foram adotadas medidas 
visando reduzir o valor das despesas 

COISAS A SE SEGUIR
AO ANDAR PELOS

FAÇA O USO DO
preferencialmente juntamente

com a máscara

LAVE SUAS MÃOS
preferencialmente busque o

use de álcool gel

NÃO TOSSIR/ESPIRRAR
caso ocorra, cobrir a boca e nariz
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SOLIDARIEDADE ATUAÇÃO ASSOCIATIVA

O Cozinha Solidária, programa 
formado por um grupo de magistrados 
voluntários que cozinham em suas 
casas, produziu ao longo do ano cerca 
de 12 mil marmitas de comida, que 
foram distribuídas aos domingos para a 
comunidade carente, em parceria com a 
ONG PF das Ruas. Ação semelhante foi 
organizada também por um grupo de 
magistrados de Pelotas, com o auxílio 
de entidades locais. 

BALANÇO

A direção encaminhou pedidos e requerimentos de 
habilitações junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
que tratam dos seguintes temas: férias, conversão da licença-
prêmio em pecúnia, auxílio-creche, recálculo do auxílio-
alimentação, URV e PAE – Regra de Imputação, gratificação 
de difícil provimento e implantação do auxílio-saúde.
 
A direção encaminhou em 2020 uma série de pedidos 
administrativos ao Tribunal de Justiça do RS e reiterou 
pedidos feitos por diretorias anteriores. Entre eles estão 
os que tratam de abono de permanência, ajuda de custo, 
assento e manifestação no Órgão Especial e Conselho da 
Magistratura, auxílio-moradia retroativo, auxílio-transporte, 
auxílio-saúde, carteira de identidade padronizada para os 
magistrados, aptidão para uso de arma de fogo, criação 
de cargo de assessor substituto de juiz de direito e pretor, 
flexibilização do gozo das férias, folga compensatória em 
regime de plantão, gratificação de substituição em regime 
de jurisdição compartilhada, gratificação de acúmulo 
de acervo, compensação do abate-teto, habilitação das 
pensionistas para receber URV-PAE, repasse da folha de 
pagamento das pensionistas para o Tribunal de Justiça, venda 
de férias e provimento de 30 cargos de desembargador.

Diferentes campanhas promovidas pelo Departamento de 
Pensionistas recolheram donativos (alimentos, roupas, agasalhos, 
material de limpeza e de higiene, entre outros donativos) que foram 
doados a diferentes entidades sociais: famílias nas regiões das ilhas 
do Guaíba, Casa de Apoio Madre Ana, Asilo Padre Cacique, Lar Santo 
Antônio dos Excepcionais, Instituto da Mama, Educandário São João 
Batista, Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados 
(Spaan) e Casa do Menino Jesus de Praga.
 
As 14 Coordenadorias da AJURIS receberam da direção um total de 
R$ 50,4 mil para que doassem para entidades ou associações civis em 
suas regiões que necessitassem de auxílio para combater a pandemia. 
Foi uma onda de solidariedade que atingiu todo o Rio Grande do Sul.

A direção da AJURIS também 
fez doações de cestas 
básicas, equipamentos 
recicláveis e dinheiro para 
entidades e associações, 
entre elas a Orquestra Villa-
Lobos, a Associação Cristã de 
Moços (ACM), o Sarau Alice e 
Fundação Pão dos Pobres.
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