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PAE/2009 – Segundo confirmação do setor financeiro do Tribunal de Justiça, o
valor da PAE referente ao mês de dezembro de 2009 está sendo creditado na
sexta-feira (15) em favor dos magistrados em atividade, ficando disponível em
conta bancária a partir deste sábado (16), no Banco do Brasil S/A, e na
segunda-feira (18) na Caixa Econômica Federal. Para os inativos, o valor da
PAE deverá ser creditado até o início da próxima semana.
PRESIDÊNCIA DO TJ – Na quinta-feira (14) a diretoria da AMARN reuniu-se
com o presidente do TJRN, desembargador Rafael Godeiro, para tratar das
reivindicações salariais dos juízes, das movimentações na carreira e sobre a
deficiência de servidores. As notícias são de que a Parcela Autônoma de
Equivalência prosseguirá no ano de 2010 com pagamento parcelado a partir do
mês de janeiro, juntamente com a folha de pagamento de cada mês; o
pagamento da diferença de entrância, devida principalmente aos juízes da turma
de 2004, será efetuado de forma parcelada, nos mesmos moldes do pagamento
da PAE, com início previsto para, no máximo, o mês de março/2010; quanto aos
servidores, a presidência está fazendo um levantamento de todo o quadro
funcional, inclusive em sintonia com o projeto de modificação da Lei de
Organização Judiciária, para então publicar edital de concurso público, não
descartando a possibilidade de remanejamento de pessoal para suprir as
necessidades urgentes; com relação à movimentação na carreira, o presidente
informou que até a próxima semana estará publicado o edital de abertura dos
respectivos concursos.
CNJ I – O relator do PCA n.º 005700-95.2009.2.00.0000, conselheiro Walter
Nunes da Silva Junior, proferiu decisão monocrática no dia 31/12/2009,
determinando o arquivamento do Procedimento por haver perda de parte do
objeto e improcedência das demais alegações. Entretanto o relator determinou
“que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte apresente em 60
(sessenta) dias o ato normativo reclamado para regulamentação das remoções
e promoções naquele Estado, com disposições específicas a respeito da
alternância de critérios e com a estipulação de prazos para as etapas do
procedimento”.
CNJ II – O Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000, que visa a
regulamentação da designação dos juízes substitutos e cujo relator é o
conselheiro José Adonis Callou de Araújo Sá, está concluso aguardando
manifestação do relator.
MOSSORÓ – Na última terça-feira (12) os juízes Mádson Ottoni e Azevedo
Hamilton, respectivamente presidente e vice-presidente financeiro da AMARN,
acompanhados do juiz Breno Valério, coordenador da AMARN na região oeste,
estiveram reunidos com os juízes de Mossoró para assinatura do contrato de
aquisição das duas unidades da AMARN no West Flat. Na oportunidade, com
clima de despedida, já que o mandato da atual gestão está na reta final, o juiz
Mádson fez um breve relato do trabalho realizado pela diretoria nos últimos dois
anos, enfatizando as conquistas alcançadas e a independência da AMARN na
defesa dos interesses dos magistrados, culminando com um almoço de
confraternização.
LEI DE CUSTAS – Utilizando-se do direito de resposta, o presidente da AMARN
fez publicar Nota de Esclarecimento no Jornal de Hoje, acerca da citação
indevida de nossa associação na polêmica apresentada pela imprensa acerca
da nova lei de custas. Confira!
CONGRESSO BRASILEIRO – A comissão organizadora do XX Congresso
Brasileiro de Magistrados havia decidido pelo não reembolso das inscrições aos
participantes que porventura não puderam comparecer ao evento. Entretanto,
em virtude do elevado número de pedidos de restituição e no intuito de
preservar o bom relacionamento com os associados, a AMB decidiu que
restituirá os valores pagos. A ressalva ocorre apenas àqueles que efetuaram as
inscrições através de cartão de crédito, quando será descontada a taxa de

administração.
MERECIMENTO – Faça suas sugestões à proposta de resolução que trata da
promoção de magistrados por merecimento. O Plenário do CNJ decidiu realizar
consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a respeito da proposta de resolução que
visa a estabelecer critérios objetivos para aferição do merecimento para
promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2° grau. Os interessados
poderão encaminhar sugestões dirigidas ao endereço eletrônico
criterios.promocao@cnj.jus.br. A minuta da resolução está disponibilizada no
sítio eletrônico do CNJ.
ENQUETE – Em nosso sítio na internet está disponível a seguinte enquete: O
CNJ está desempenhando o seu papel satisfatoriamente e nos limites de suas
atribuições? O resultado parcial ainda está concorrido, acesse a página principal
da AMARN na internet e registre sua opinião.
CACC – A AMARN lembra aos colegas que estamos com uma urna do GACC –
Grupo de Apoio à Criança com Câncer em nossa sede administrativa para
recolhimento de notas e cupons fiscais. Colabore!
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção de convênios,
onde se tem acesso às empresas conveniadas, trazendo mais comodidade e
economia aos associados. Exemplo disso é o restaurante Tábua de Carne, que
oferece desconto de 5% mediante apresentação da identificação do associado
no restaurante. Contatos através do fone 3642-1236. Confira!
DICA DE LEITURA – A obra Execução Penal e Direitos Humanos para provas e
concursos, do juiz associado Cláudio Mendes Júnior, terá sua 2ª edição lançada
pela editora Juruá e estará disponível a partir do dia 28 deste mês no sítio da
editora e em livrarias especializadas. Clique e confira o resumo da obra.
INFÂNCIA E JUVENTUDE – No período de 5 a 7 de maio de 2010, será
realizado o XXIII Congresso da ABMP – Associação Brasileira de Magistrados,
Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, que
ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF. Clique
aqui para mais informações.
CEGONHA – A AMARN comunica o nascimento do pequeno Eduardo, filho da
Juíza associadas Maria Nádja Bezerra Cavalcanti e de Fredson de Souza
Almeida, ocorrido no último 10/12. A AMARN parabeniza a família e deseja
muita saúde ao rebento.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das novas leis estaduais, recentemente
editadas: lei n.º 9.278/2009, que dispõe sobre as custas processuais,
emolumentos, fundo de compensação dos registradores civis das pessoas
naturais e taxa de fiscalização e lei complementar n.º 412/2010, que altera e
acrescenta dispositivos à lei complementar n.º 242/2002, alterando horário dos
servidores do Judiciário; e das leis federais do início deste ano: lei n.º
12.191/2010, que concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio
Grande do Norte, dentre outros Estados, punidos por participar de movimentos
reivindicatórios e lei n.º 12.195/2010, que altera o art. 990 do Código de
Processo Civil, para assegurar ao companheiro o mesmo tratamento legal
conferido ao cônjuge supérstite, quanto à nomeação do inventariante.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados aniversariantes
de todo o período do recesso judiciário (11 a 24 de janeiro de 2010): Valéria
Maria Lacerda Rocha (12), Azevedo Hamilton Cartaxo, Cláudio Manoel Amorim
Santos e Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra (13), Cornélio Alves de
Azevedo (16) e Kennedi de Oliveira Braga (17), Diego de Almeida Cabral (18),
Amaury de Souza Moura Sobrinho e Virgínia Rego Bezerra (21), Manoel Padre
Neto (22), Mirtes Leandro Cabral Bezerra (23) e José Fernandes Filho (24).
Clique aqui para conferir os aniversariantes do período.

