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PAE 1 – Nesta semana foi atualizado o pagamento da PAE até
o mês de março de 2004, para ativos e inativos. A AMARN
reuniu-se com a Presidência do Tribunal de Justiça e se decidiu
que será agendada reunião com o novo Governador, Iberê
Ferreira de Souza (PSB/RN) com o objetivo de assegurar
recursos para continuidade dos pagamentos.
PAE 2 – Preocupam as ressalvas técnicas levantadas sobre a
maneira como estão sendo pagos os direitos remuneratórios
em atraso. A continuidade da incidência de juros (e o
pagamento exclusivamente sobre estes, sem atingir o
principal) pode vir a causar problemas com órgãos de controle
interno, CNJ e Tribunal de Contas. A AMARN está estudando
uma solução que contorne o desafio.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA 1 – Na quarta-feira (7) a AMARN,
representada pelo presidente, juiz Azevêdo Cartaxo, e pelos
vice-presidentes Mádson Ottoni e Marcelo Varella, participou de
reunião com o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Rafael Godeiro. Na oportunidade, o presidente
da associação solicitou que se iniciasse o pagamento das
quantias devidas aos colegas beneficiados pela diferença de
entrância, tendo em vista a conclusão do pagamento da PAE à
turma de 2000. O Presidente assegurou sua boa vontade no
cumprimento do compromisso já assumido e que na próxima
semana, após consulta ao setor financeiro, responderá acerca
do assunto de forma mais concreta.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA 2 – Ainda na reunião da quartafeira, a AMARN solicitou à Presidência que a PAE e Diferença de
Entrância sejam associadas doravante em todas as iniciativas
do Tribunal junto ao Governo para fins da quitação dos direitos,
diante da percepção de que é injusto que apenas uma parcela
da magistratura esteja sendo beneficiada pelos pagamentos
das verbas em atraso, enquanto outra ainda nada recebeu.
PROMOÇÃO & ACESSO – Na tarde da terça-feira (6) o plenário
do CNJ aprovou o Ato Normativo n.º 000203897.2009.2.00.0000, que estabelece critérios objetivos para
promoção de magistrados e acesso aos tribunais de 2º grau,
sendo aprovada, por unanimidade, a Resolução n.º 106/2010,
que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do
merecimento na movimentação na carreira dos magistrados.
Segundo o relator da proposta, conselheiro Ives Gandra Martins
Filho, serão considerados – no processo de promoção –
aspectos como o desempenho, a produtividade, a presteza, o
aperfeiçoamento técnico e a conduta pública e privada do
magistrado, de acordo com o Código de Ética da Magistratura
Nacional. Os tribunais de todo o país terão 180 dias para se
adequar às novas regras, a contar da publicação da resolução
do CNJ.
AMB – Nos dias 1 e 2 de abril, o presidente da AMARN, juiz
Azevêdo Hamilton, participou de encontro promovido pela
Coordenadoria Estadual da entidade em Porto Alegre, marcado
pela retomada de atividades da Coordenadoria, após grave e
prolongada enfermidade de seu Coordenador Estadual, juiz
Eugênio Terra. Na oportunidade, ressaltou-se a importância de
que a atuação da AMB nos grandes temas institucionais,
políticos e sociais seja complementada por um apoio mais

próximo aos Juízes Estaduais no “varejo” das situações de seus
Estados que também comprometam interesses coletivos e
institucionais dos magistrados, em parceria com as associações
estaduais. Com esta finalidade, está em curso processo de
criação de subcoordenadorias regionais da Justiça Estadual.
FÉRIAS 60 DIAS – No encontro em Porto Alegre, o presidente
da AMB, juiz Mozart Valadares, comunicou que recebeu
informações de um outro Ministro do STF, que não é posição
majoritária naquela Corte a intenção de incluir na proposta de
uma nova LOMAN o fim da férias de 60 dias. O assunto ainda
não teria sido devidamente discutido no Supremo e, no
momento, reflete apenas opinião pessoal do Ministro César
Peluso.
RETORNO DE ATSs – A PEC que tramita no Senado Federal
que visa o restabelecimento dos Adicionais por Tempo de
Serviço estava em vias de ser votado na comissão legislativa
do Senado, quando o Senador Pedro Simon (PMDB-RS) fez
discurso inflamado contra sua aprovação e requereu sua
retirada de pauta para vista. A AMB relatou que está tendo
dificuldades em acelerar sua tramitação em razão do ano
eleitoral. Por outro lado, a PEC 210/2007, que tramita na
Câmara dos Deputados e que igualmente altera os arts. 95 e
128 da Constituição Federal, para restabelecer o adicional por
tempo de serviço como componente da remuneração das
carreiras da magistratura e do Ministério Público, recebeu
requerimento do Deputado João Campos (PSDB-GO), para
inclusão na ordem do dia.
PREVIDÊNCIA DOS MAGISTRADOS/2004 – O assunto foi
objeto de palestra realizada também em Porto Alegre por
colega daquele Estado. A suma de suas conclusões é que os
colegas terão direito à previdência paga pelo poder público
(salvo opção futura por fundo privado), porém sem garantia de
integralidade e de paridade com os colegas da ativa. Cálculos
preliminares indicam que o valor dos proventos, nesta
hipótese, ficariam em torno de 97% do valor recebido quando
na ativa.
NOVAS METAS CNJ – Na segunda-feira (5), a AMARN
participou da reunião e, por meio de seu Presidente Azevêdo
Hamilton e Vice-Presidente institucional Mádson Ottoni,
externou preocupação com o compromisso assumido com as
novas metas no cenário de extremo déficit de magistrados e
servidores e demanda crescente. A entidade também se
posicionou na defesa dos nossos magistrados contra críticas
externas referidas na ocasião acerca de sua presença no local
de trabalho, tidas como improcedentes diante do fato de que
fomos o 7º tribunal melhor sucedido no Brasil e o 3º no
nordeste no cumprimento da Meta 2 de 2009.
PETROBRAS – No período de 4 a 7 de abril os associados
Cláudio Mendes, Henrique Baltazar e Luiz Cândido foram
sorteados com uma viagem Curitiba/PR, para conhecer as
instalações da Petrobras naquele Estado, com todos os custos
pagos pela empresa pública. Parabéns aos colegas.
REUNIÃO DIRETORIA – Na sexta-feira (9) a AMARN realizou
sua primeira reunião da diretoria eleita. Na ocasião foram

discutidos os assuntos que irão pautar os próximos passos da
associação, inclusive os nomes dos que irão compor as
diretorias da AMARN.
ANTEPROJETO DA LOJ – Também na tarde da sexta-feira (9)
houve reunião da comissão instituída pela AMARN para analisar
o anteprojeto da Lei de Organização Judiciária, sendo divididas
as matérias entre os membros da comissão e definido o
calendário para um seminário sobre o assunto, cujas
conclusões serão conduzidas à Assembléia Geral da AMARN. A
comissão é composta pelo presidente da AMARN, juiz Azevedo
Cartaxo, e pelos juízes Guilherme Pinto, José Vieira Junior,
Mádson Ottoni, Odinei Draeger e Sulamita Pacheco. Encaminhe
sua sugestão para Amarn. Participe!!!
CNJ – O Pedido de Providências n.º 0006607044.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da designação
dos juízes substitutos e que foi redistribuído ao Conselheiro
Jorge Hélio Chaves de Oliveira, continua concluso com o relator.
Igualmente continua sem movimentação processual o
procedimento nº 0002572-41.2009.2.00.0000, que propõe a
edição de ato normativo versando sobre o mesmo tema.
PROCESSO CIVIL – No próximo sábado (10), nas dependências
da Livraria Siciliano do Shopping Midway Mall, em Natal/RN,
terá início o Curso de Processo Civil que será ministrado pelo
juiz associado Ricardo Tinôco de Góes. As aulas serão
ministradas aos sábados e contabilizarão 30 horas-aula. O
Curso visa oferecer cumulativamente aprofundamento, revisão
e atualização dos principais temas do Processo de
Conhecimento e da Teoria Geral do Processo. As inscrições
podem ser feitas na Livraria Siciliano e maiores informações
através do telefones 9129-8578 ou 3222-4722.
MAGISTRADOS ESPÍRITAS – Nos dias 21 e 22 de maio de
2010, em Campina Grande/PB, será realizado o I Encontro
Regional da ABRAME – Associação Brasileira dos Magistrados
Espíritas. Na solenidade de abertura haverá palestra inaugural
com o médium e orador espírita Frederico Menezes, do Cabo de
Santo Agostinho-PE. Maiores informações com o juiz associado
Múcio Nobre, através do telefone 9984 3177.
JOGOS NACIONAIS – No período de 27 a 30 de maio deste ano
ocorrerão os V Jogos Nacionais da Magistratura na aprazível
cidade turística de Foz de Iguaçu/PR. O evento congregará
magistrados e familiares de todos os segmentos do Judiciário
brasileiro, além de colegas do Paraguai e Argentina, cujo
objetivo é a confraternização e integração de todos através do
esporte, com belíssimas opções de passeios e compras.
Prestigie!
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – A AMB lançou um
questionário on line sobre o orçamento participativo, cujo
objetivo é estimular os magistrados a participarem da
elaboração do orçamento e da gestão do Poder Judiciário, onde
os dados fornecidos pelos Juízes serão compilados e
transformados num diagnóstico que será ferramenta de
trabalho em nossas tratativas com os tribunais, com o CNJ, com
os Poderes Executivo e Legislativo, e imprensa. Clique aqui
para acessar o questionário que é simples e de rápido
preenchimento. Nossa participação é imprescindível e se
apresenta como uma chance única de sermos ouvidos na
formulação de políticas administrativas sobre nossas unidades
judiciárias. Participe!!!
PLANTAR UMA FLORESTA EM NÍSIA FLORESTA – O Projeto
"Plantar uma Floresta em Nísia Floresta”, integrante do
Programa 'Novos Rumos na Execução Penal – TJRN”, idealizado
pelo Juiz associado Marcus Vinícius Pereira Júnior, foi
considerado um dos 15 melhores projetos desenvolvidos em
execução penal em todo o Brasil, após seleção promovida pelo
Ministério da Justiça. Representando o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte, o Projeto “Plantar uma Floresta em Nísia

Floresta” participou da Feira do Conhecimento de Penas e
Medidas Alternativas do VI Congresso Nacional de Execução de
Penas e Medidas Alternativas CONEPA, entre os dias 07 a 10 de
abril, ressaltando inclusive que as principais autoridades em
execução penal, nacionais e internacionais, visitaram o stande
do Projeto, como o juiz auxiliar do CNJ, Erivaldo Ribeiro,
representante do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal
Federal (STF), bem como a Dra. Márcia de Alencar Araújo,
Coordenadora Nacional do Sistema Penitenciário e do Dr.
Eugênio Paccele, Procurador Regional da República e
reconhecido doutrinador na área penal. Estavam presentes no
stande do Rio Grande do Norte, dando todas as explicações
acerca do projeto, os Juízes Marcus Vinícius e Gustavo Marinho,
Coordenador do Programa Novos Rumos na Execução Penal
(TJRN), bem como o Servidor de Nísia Floresta, Hebert Orleans.
O VI CONEPA, evento preparatório para a II Conferência
Internacional de Penas Alternativas aconteceu entre os dias 07
e 10 de abril de 2010, em Salvador. Parabéns ao TJRN,
parabéns ao colega Marcos Vinícius.
ENQUETE – A AMARN lançou mais uma enquete: O anteprojeto
que modifica a Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do
Norte prevê que haja remoção antes de todas as promoções,
seja por merecimento, seja por antiguidade. Nesse contexto,
qual a sua opinião a respeito do tema:? Acesse a página
principal da AMARN na internet e registre sua opinião. O
resultado dessa consulta irá subsidiar a AMARN e será
repassado à Comissão que analisa o anteprojeto da LOJ.
SALVE A ÁGUA POTÁVEL DE NATAL – No Dia Mundial da
Água, 22 de março, o Ministério Público do RN lançou a
campanha Salve a Água Potável de Natal, com o objetivo de
pressionar as autoridades públicas a priorizar a instalação do
sistema de esgotamento sanitário da Zona de Proteção
Ambiental do San Vale, última reserva de água potável da
Capital. A idéia é reunir o maior número de assinaturas, num
abaixo-assinado eletrônico, registrando o interesse da
população e envolvendo a sociedade em soluções efetivas. Não
deixe que esta poluição chegue a sua casa! Coloque seu nome
no abaixo-assinado e ajude a salvar a água potável de Natal.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das leis de interesse editadas
no mês de março: lei n.º 12.217, que acrescenta dispositivo ao
art. 158 da lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
para tornar obrigatória aprendizagem noturna; e lei n.º 12.219,
que altera o art. 73 da lei n.º 11.343/2006, para permitir que a
União possa celebrar convênios com os Estados e o Distrito
Federal visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do
uso indevido de drogas, e com os Municípios com o objetivo de
prevenir o seu uso indevido, e possibilitar a atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
desta e da próxima semana (5 a 17 de abril): Sandra Simões de
Souza Dantas Elali (06), Geomar Brito Medeiros (07), Marcos
José Sampaio de Freitas Junior (09), Edino Jales de Almeida
Júnior e Eliana Alves Marinho Carlos (10) e Renata Aguiar de
Medeiros Pires (14). Clique aqui para conferir os aniversariantes
do período.
NOVOS CONTATOS – Fique atento ao novo endereço e
telefones de contato da AMARN: Rua Paulo Barros de Góes, n.º
1840, Condomínio Empresarial Torre Miguel Seabra Fagundes,
10º andar, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP. 59064-460. Ramais:
7770 – secretária, 7928 – presidência. Telefones: 3206-0942,
3206-9132,
9904-7000,
8802-0184
e
8802-0185,
permanecendo ainda o Alô Presidente: 9904-6000.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico.
Envie
sugestões,
críticas,
elogios
e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do novo ramal 7770 ou também pelos
telefones 9904-7000 ou 8802-0184.

