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PAE – Segundo informações prestadas pelo setor financeiro do TJRN, na
próxima terça-feira (2) o Conselho de Desenvolvimento do Estado – CDE
irá se reunir para emitir parecer acerca do repasse ao Judiciário da verba
destinada ao pagamento da PAE. Os contracheques de janeiro e fevereiro
já foram elaborados e a expectativa é de que o pagamento seja efetuado
até o dia 10 de março.
CNJ – O Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000, que
visa a regulamentação da designação dos juízes substitutos, foi retirado
da última pauta ordinária do CNJ e redistribuído ao Conselheiro Jorge
Hélio Chaves de Oliveira para relatoria. O motivo é que houve a
constatação da existência de procedimento distribuído anteriormente, em
que se propõe a edição de ato normativo versando sobre o mesmo tema
tratado no pedido de providências (Ato Normativo nº 000257241.2009.2.00.0000).
INSPEÇÃO I – Na segunda-feira (22) a AMARN, por seu presidente e
demais magistrados integrantes da diretoria, participou da audiência
pública promovida pelo CNJ, que marcou o início da inspeção realizada
em nosso Estado. Durante a audiência, o presidente da AMARN, Mádson
Ottoni de Almeida Rodrigues, fez uso da palavra e apresentou relatório
com os números da pesquisa realizada pela associação sobre as
condições de trabalho da magistratura de primeiro grau, formulando as
seguintes sugestões de prioridade, que poderão auxiliar na superação
dos problemas detectados: 1) fixação de prazo ao Tribunal de Justiça e ao
Tribunal Regional Eleitoral para o retorno dos serventuários da primeira
instância à sua lotação de origem; 2) contratação imediata de estagiários
por meio de processo seletivo; 3) cumprimento da estrutura mínima de
pessoal prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado para as
unidades de primeiro grau e preenchimento dos cargos vagos por meio de
concurso público; 4) realização de concurso público para o cargo de juiz
de direito substituto; 5) designação de assistentes de gabinete para os
magistrados do interior do Estado, conforme a necessidade apontada pela
movimentação processual da comarca ou vara; 6) racionalização dos
relatórios mensais apresentados pelos juízes ao Conselho Nacional de
Justiça, com a exclusão, por exemplo, da informação sobre o número de
despachos, bastando conter informações sobre decisões interlocutórias e
sentenças; 7) investimento na segurança dos fóruns e para permitir aos
juízes realizarem inspeções em presídios, penitenciárias, cadeias e
delegacias, o que ocorre atualmente com o deslocamento do magistrado
em carro próprio, e sem pagamento de diárias, quando a distância é
inferior a 100 Km, mesmo que o magistrado, inclusive em substituição
legal, tenha que percorrer várias delegacias em municípios diferentes; 8)
remuneração equânime para os ocupantes de cargos em comissão ou
função gratificada no primeiro e no segundo graus de jurisdição; 9)
regulamentação, com critérios objetivos, da designação dos juízes
auxiliares da Capital, de modo a não ofender a garantia constitucional da
inamovibilidade; 10) adoção de critérios objetivos para a designação dos
juízes de direito integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. Clique aqui e
confira a íntegra da petição apresentada pela AMARN.
REPÚDIO – Na quinta-feira (25) a AMARN apresentou ao Blog de Carlos
Santos Nota de Esclarecimento, assinada por seu Presidente, juiz
Mádson Ottoni, e pelo Coordenador da Região Oeste, Juiz Breno Valério,
repudiando publicamente as insinuações genéricas e vazias de conteúdo,
como a do ex-bancário Ismael Siqueira que, segundo informações
repassadas pelo blog, “afirmou que teria entregue cheque ‘a um
magistrado’ para supostamente dar despacho sobre a lide”. A AMARN

defende a apuração rigorosa e punição exemplar de eventuais envolvidos
em episódios que porventura maculem a imagem e a credibilidade do
Poder Judiciário, mas não compactua com a incriminação sumária e
pouco responsável de insinuações marcadas pela abstração e
generalidade. Clique aqui e confira a Nota de Esclarecimento.
CONVÊNIOS – Na sessão de convênios em nossa página na internet
você poderá ter acesso às empresas conveniadas à associação, trazendo
mais comodidade e economia ao associado. Os Postos São Luiz da Av.
Jaguarari e Prudente de Morais oferecem desconto de 3% aos
associados cadastrados para pagamento através de talonário com prazo
de até 30 dias. Confira!
IMPOSTO DE RENDA – A AMARN comunica que a partir da quarta-feira
(3) estará postando, para os endereços de correspondência dos
associados, juntamente com o periódico AMARN Informa, as
comprovações de pagamento dos plano de saúde da Unimed e
Uniodonto, para fins de declaração de Imposto de Renda.
TRABALHISTA – No período de 26 a 28 de maio, no Sehrs Natal Grand
Hotel, ocorrerá o IV Congresso Internacional de Direito do Trabalho, com
o tema "A Ordem Econômica e a Crise nas Relações Sociais". O evento,
que está em seu quarto ano consecutivo, é promovido pela Amatra 21 e
buscará analisar os reflexos e conseqüências da crise econômica mundial
no universo das relações trabalhistas e das leis que as regulamentam, na
perspectiva das relações sociais contemporâneas. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas no hot site do evento até o dia 12 de abril. O
valor para estudantes é de R$ 50 até o dia 12 de março. Já para
profissionais o investimento é de R$ 90 até a mesma data. A programação
oficial do evento será divulgada em breve. Clique aqui e confira.
CEGONHA – A AMARN anuncia a gravidez da Sra. Laryssa Lucena
Pacheco Brenkenfeld, esposa do colega associado Otto Bismarck Nobre
Brenkenfeld. A AMARN parabeniza o casal pelo segundo filho e deseja
muita saúde à gestante e ao bebê.
PESAR – Com pesar, a AMARN informa a perda de três de seus
familiares: falecimento da Sra. Maria do Carmo Lopes, sogra do
desembargador associado Armando da Costa Ferreira, ocorrido no
sábado (20). A missa de 7ª dia ocorrerá na sexta-feira (26), às 18h30min
na Igreja do Galo (Convento de Santo Antônio); falecimento do senhor
Sebastião Ferreira da Cruz, irmão do desembargador associado Osvaldo
Soares da Cruz, ocorrido na quarta-feira (24). O velório e o sepultamento
ocorreram no município de Taipu; falecimento do Sr. Domingos Chagas
Neto, pai da juíza associada Karyne Chagas de Mendonça Brandão,
ocorrido na sexta-feira (26), tendo o velório transcorrido no Centro de
Velório São José, em Natal/RN.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (1 a 7 de março de 2010): Luiz
Cândido de Andrade Villaça (01), Clotilde Madruga Alves Pinheiro (03),
Homero Lechner de Albuquerque e Lindalva Medeiros (07). Clique aqui e
confira os aniversariantes de todo período.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço eletrônico. Envie
sugestões, críticas, elogios e questionamentos. Participe com idéias e se
mantenha informado através do ramal 9374 ou também pelos telefones
(84) 3206-0942 ou 9904-7000.

