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PAE – Segundo informações do setor financeiro do TJ, o repasse do numerário
para quitação da PAE referente ao mês de abril/2010 deverá ocorrer na sextafeira (14) e o pagamento aos associados deverá ocorrer no início da próxima
semana. Quanto aos demais pleitos financeiros, inclusive calendário para
pagamento da PAE e Diferença de Entrância, as negociações estão avançando.
Nesta semana, a AMARN realizou duas rodadas de negociações envolvendo na
discussão a PGE, PGJ, AMPERN e presidência do TJRN.
FÉRIAS DE JUIZ CONVOCADO – Com a vigência da Resolução n° 018/2010-TJ,
que impede o gozo das férias aos juízes que substituírem no Tribunal, na
segunda-feira (10) a AMARN apresentou expediente manifestando a preocupação
com a norma e demonstrando a possibilidade de ofensa aos direitos dos
magistrados convocados. Na oportunidade, visando contribuir com uma solução
que atenda às necessidades do TJ, sem ofensa a qualquer direito, a AMARN
apresentou também uma sugestão de redação à resolução.
NOTA DE APOIO – Na segunda-feira (10) a AMARN publicou NOTA DE APOIO
em favor do associado Raimundo Carlyle, por vislumbrar um perigoso precedente
a abertura de procedimento disciplinar pela crítica jurídica feita pelo magistrado no
âmbito de processo judicial. A AMARN requereu a rejeição do procedimento pelo
plenário do TJRN, por constituir flagrante violação da garantia institucional de
imunidade da magistratura por opinião lançada em processo.
MOSSORÓ I – Dando início a uma série de viagens pelo interior do Estado, o
presidente da AMARN, juiz Azevêdo Hamilton, compareceu na terça-feira (11), à
cidade de Mossoró, onde reuniu-se com os colegas magistrados para ouvir suas
reclamações e pleitos da região oeste, solidarizando-se com os problemas e
buscando soluções. Dentre os assuntos abordados estavam as pendências
financeiras, a mudança de entrância e o novo horário do judiciário. Participaram
da reunião, além do presidente da associação, doze magistrados que atuam na
comarca de Mossoró. Após cerca de duas horas de conversas e debates, os
assuntos foram largamente discutidos, chegando-se ao consenso ideal para a
busca da solução mais adequada perante cada órgão competente em atender as
reivindicações em pauta.
MOSSORÓ II – Durante a visita em Mossoró, a AMARN recebeu dos colegas a
notícia de que a OAB local remeteu ofício aos magistrados equiparando a
limitação de horário, imposta através da Resolução n.º 02/2010-TJ, a crime de
abuso de autoridade por parte dos membros do Judiciário. Ao par desse assunto,
a AMARN agendou audiência com o presidente da OAB/RN para tratar da matéria
e encaminhará à Corregedoria Geral consulta acerca de pontos da resolução,
principalmente acerca do horário de atendimento aos advogados.
CEJAM – Você acha que a Lei de Organização Judiciária do RN tem importância
em sua carreira profissional? Participe da discussão sobre o anteprojeto da nova
Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte, no Fórum de Debates do
CEJAM – Centro de Estudos Jurídicos da AMARN. Serão três sessões de debates
realizadas em nossa sede administrativa, sempre às sextas-ferias, nos dias 21/05,
28/05 e 04/06, a partir das 14 horas, abrangendo os aspectos mais relevantes e
polêmicos. As conclusões obtidas serão encaminhadas para a comissão
responsável pela elaboração do projeto. Confira a programação e não perca!!!
PENSIONISTAS – Após provocação da AMARN, que solicitou agilidade ao setor
de Recursos Humanos do Tribunal na confecção dos cálculos que serão enviados
ao IPERN, para fins de pagamento da PAE das pensionistas da magistratura, o
setor informou que o trabalho dispensa um trabalho manual minucioso,
observando ficha por ficha de cada ex-magistrados, concedendo prazo máximo de
30 dias para conclusão do trabalho.
DIA DAS MÃES BENEFICENTE – Nesse domingo (16), a partir das 11h30min,
em nossa sede Campestre/Macaíba, colabore com leite em pó ou fralda geriátrica

e participe do dia das Mães da AMARN. O convite já foi postado para o endereço
de correspondência dos associados. O evento terá como atração musical a banda
Mistura Fina e a animação infantil fica por conta do Mundo Mágico. A associação
pretende arrecadar donativos para instituições de caridade. Seja solidário,
participe e compareça!
PRISÃO & SOLTURA – Os juízes responsáveis pela liberdade dos presos
provisórios e condenados deverão acompanhar a expedição e o cumprimento do
alvará de soltura. A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 108, de 06 de
abril de 2010, que dispõe sobre o cumprimento de alvarás de soltura e sobre a
movimentação de presos do sistema carcerário, determina que os juízes devem
cumprir o alvará de soltura no prazo máximo de 24 horas. A decisão visa inibir o
cumprimento de pena em excesso, situação detectada em vários estados pelos
mutirões carcerários promovidos pelo Conselho. O CNJ também consolidou várias
de suas normas quanto ao procedimento relativo ao cumprimento da pena através
da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, que dispõe sobre o procedimento
relativo à execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança, e
dá outras providências.
ANAMAGES – Na quarta-feira (12) o presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Hamilton, recebeu em nossa sede administrativa o desembargador Elpídio
Donizette, presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, em
visita de cortesia.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção de convênios,
onde o associado poderá ter acesso às empresas conveniadas à associação,
trazendo mais comodidade e economia. A Drywash oferece desconto de 11% a
15% em seus serviços de limpeza com "água zero". Aproveite!
IMPROBIDADE – O Ministério Público Estadual convida todos os associados da
AMARN para o seminário sobre a Lei de Improbidade Administrativa: 18 anos, que
ocorrerá no dia 28/05/2010, a partir das 8h30min, no auditório da Procuradoria
Geral de Justiça. Os convites já foram postados para cada magistrado. Não
perca!!!
DIREITO ELEITORAL – A AMARN anuncia que no próximo 26 de maio, às 19
horas, na OAB/DF, haverá o lançamento do livro “Direito Eleitoral – Interpretação
e Aplicação das Normas Constitucionais-Eleitorais”, publicado pela Editora
Saraiva, de autoria do advogado natalense e doutor em Direito do Estado pela
PUC/SP, Erick Wilson Pereira. Com essa obra o autor apresenta as inúmeras
novidades e alterações nas regras impostas a cada eleição e as constantes
mudanças dos valores sociais e políticos no Brasil, associadas ao ciclo de
redefinição bienal na composição dos tribunais eleitorais, fazem do nosso direito
eleitoral um dos ramos de maior instabilidade na ciência jurídica.
CONGRESSO – No período de 26 a 28 de maio, no Sehrs Natal Grand Hotel,
haverá o IV Congresso Internacional de Direito do Trabalho, organizado pela
AMATRA 21. Com o tema central "A ordem econômica e a crise das relações
sociais", o congresso tem por intuito apreciar os reflexos da crise econômica
mundial nas relações sociais. Confira!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da próxima
semana (16 a 22 de maio): Agamenon Fernandes (16), Gisela Besch e Ana
Orgette de Souza Fernandes Vieira (19), Flávio Ricardo Pires de Amorim (20) e
Marcelo Pinto Varella (22). Clique aqui para conferir os aniversariantes do
período.
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.

