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POSSE – Em solenidade ocorrida no último dia 22, tomaram posse os novos
Conselhos Executivo e Fiscal da Associação. A cerimônia, seguida de jantar e
apresentação da Orquestra Xeque-Mate foi bastante prestigiada pelos
associados, familiares dos empossandos e autoridades. Estiveram presentes
dirigentes de várias entidades associativas co-irmãs e também o Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros, Mozart Valadares.

estará viajando durante toda a próxima semana. A AMARN está confiante que o
pagamento acontecerá em breve, conforme compromisso assumido
anteriormente pelo Presidente do TJRN.
PENSIONISTAS 1 – A AMARN participou de reunião com a Presidente do
IPERN, a qual afirmou que o pagamento dos juros das diferenças de ATs/2006
serão quitadas até o final do ano parceladamente, iniciando-se os pagamentos
no mês de abril. Os valores irão variar de acordo com a quantidade de tempo de
serviço que tinha o magistrado falecido.
PENSIONISTAS 2 – A Presidente do IPERN solicitou ao Presidente do TJRN,
também participante da reunião, que encaminhasse expediente relacionando
todas as pensionistas que têm direito à verba e também um cálculo inicial da
quantia devida. Diante dessas informações, o IPERN verificará sua
disponibilidade orçamentária para realização dos pagamentos. Tão logo o TJRN
providencie o que foi solicitado, a AMARN agendará nova reunião para que o
pleito tenha andamento.
LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – A AMARN está organizando um
seminário para debater a proposta de reforma da Lei de Organização Judiciária
e encaminhar sugestões ao TJRN, que sejam fruto de todo o conjunto da
magistratura, em complemento às que já foram enviadas ao Des. Amilcar Maia
pela Diretoria da Associação. As sugestões de pontos específicos a serem
debatidos já podem ser enviadas à AMARN pelo e-mail amarn@tjrn.jus.br.

INAUGURAÇÃO – Também no dia 22 foi inaugurada pelo Presidente Mádson
Ottoni a nova Sede Administrativa da AMARN, situada no décimo andar do
Edifício Seabra Fagundes na Capital. As novas instalações contemplam setor de
atendimento ao associado, escritório da presidência conjugado com sala de
reuniões e também um mini-auditório para 30 lugares.

METAS DO CNJ 2010 - As Associações de Magistrados das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, reunidas no IV Encontro de Presidentes, realizado em
Costa do Sauípe/BA, no dia 19 de março de 2010, manifestam a seguinte
posição a respeito das metas prioritárias definidas pelo CNJ para 2010:
1. As associações de magistrados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil,
reconhecem a importância da deﬁnição de metas a serem cumpridas pelo Poder
Judiciário, como forma de aumentar a produtividade e melhorar a prestação dos
serviços jurisdicionais;
2. A despeito da importância das metas anuais ﬁxadas pelo CNJ, urge registrar
a ausência da participação da Associação dos Magistrados Brasileiros nas
discussões destinadas à ﬁxação das referidas metas, o que resulta num déﬁcit
de legitimidade, diante do distanciamento da magistratura nacional no tocante a
deﬁnição das prioridades que lhe são impostas;
3. As metas prioritárias deﬁnidas pelo CNJ incumbem, primordialmente, aos
tribunais brasileiros, responsáveis pela administração do Poder Judiciário, a
quem cabe oferecer as condições necessárias ao cumprimento das metas pelos
magistrados;
4. À magistratura nacional incumbe todo o empenho possível no sentido de
cumprir as metas prioritárias deﬁnidas pelo CNJ, porém sem ignorar as
carências materiais e entraves procedimentais existentes ao desempenho da
atividade jurisdicional. Costa do Sauípe/BA, 19 de março de 2010.

PAE - Até o momento as informações prestadas pelo TJRN são de que a
parcela de março deverá ser paga após a Semana Santa, conforme
compromisso da Governadora. Os pagamentos subsequentes serão objeto de
negociação com o novo Governador.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIAS E DIÁRIAS ATRASADAS – O TJRN está
reunindo informações sobre a sua disponibilidade financeira, após a conclusão
do pagamento da PAE à turma de 2000. O assunto será objeto de reunião a ser
agendada com a Presidência, haja vista que o Presidente Des. Rafael Godeiro

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados aniversariantes
da próxima semana (29/03 a 04/04): Reynaldo Odilo Martins Soares (29/03);
Lamarck Araújo Teotonio (30/03); Joseri Alves (31/03); Uefla Fernanda D.
Fernandes (31/03); Ricardo Augusto de Medeiros Moura (01/04); Alceu José
Cicco (04/04); Antônio Gazzaneu Cabral (04/04). Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.
CLIPPING – Na próxima semana o Boletim publicará um clipping com fotos da
solenidade de posse dos novos Conselhos Executivo e Fiscal da Associação.

