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PAE/DIF. DE ENTRÂNCIA 1 – A AMARN recebeu

REUNIÃO COM TJ - A AMARN, representada pelo

informações de que o parecer da Procuradoria do Estado

Presidente Azevêdo Hamilton e pelo Vice-Presidente

será positivo quanto aos nossos pleitos financeiros e

Institucional, Mádson Ottoni, reuniu-se nesta terça-feira

indicará ao Poder Executivo que o pagamento deles deve

dia 15 de junho com o Presidente do Tribunal de Justiça,

ser alvo de negociação político-financeiro entre os

o Des. Amílcar Maia e também os Juízes Assessores

poderes, o que vem ao encontro da posição defendida

Patrícia Gondim e Luiz Cândido para tratar de extensa

pela AMARN. Além disso, a Assembléia Legislativa

pauta.

votou o pedido de expansão dos limites de suplementação
orçamentária pelo Executivo, removendo obstáculo ao

REUNIÃO

atendimento de nossas reivindicações.

FUNCIONÁRIOS – A AMARN expôs ao Presidente do

COM

TJ/

DEVOLUÇÃO

DE

TJ sua preocupação com a falta de funcionários na
PAE/DIF. DE ENTRÂNCIA 2 – Na tarde desta sexta-

primeira instância, em um ano em que os juízes estão

feira (18/06/2010) aconteceu uma reunião técnica entre o

sendo cobrados por metas rigorosas definidas pelo CNJ.

Juiz Jarbas Bezerra, representando o Presidente do

Diante da informação de que existem 126 funcionários

Tribunal de Justiça, a AMARN, a AMPERN e o

prestando serviços no TJ (o equivalente a 18 secretarias

Procurador-Geral, com o Secretário de Planejamento. O

de varas da capital, que estão com uma média de sete

objetivo é foi condições gerais de negociação para serem

funcionários), a AMARN propôs ao Des. Rafael Godeiro

examinadas pelo Presidente do TJ, o Procurador-Geral de

o início de negociações para o retorno desses servidores.

Justiça e o Governador, na reunião que haverá entre estes

O Presidente do TJ se mostrou sensível ao problema e

(com a participação também da AMPERN e da AMARN)

disposto a encontrar soluções para ele.

na segunda-feira.
REUNIÃO

COM

TJ/DEVOLUÇÃO

DE

PAE/DIF. DE ENTRÂNCIA 3 – Na reunião de hoje

FUNCIONÁRIOS 2 – A AMARN, diante da grave

(18/06/2010), o Secretário de Planejamento nos fez a

situação de falta de funcionários que aflige muitas

promessa de que na semana que vem será feito o repasse

secretarias, da urgência das metas do CNJ e do fato de

ao Tribunal de Justiça do pagamento da parcela da P.A.E.

que já estamos no meio do ano, dirigiu ao Presidente do

de maio. A AMARN aguarda definição da Presidência

Tribunal nesta sexta-feira ofício solicitando que o

sobre o pagamento da dif. de entrância assim que for

Tribunal determinasse como medida inicial a devolução

concluída a negociação global dos recursos de PAE e dif.

de 50% dos servidores. O retorno do restante deles

de entrância com o Executivo.

poderia ser alvo de estudos conjuntos da Presidência e da
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AMARN, para que se garantisse a preservação de

e que prosseguissem os estudos da Comissão do TJ sobre

funcionários essenciais em funções estratégicas do TJ. A

o tema. Tanto o Presidente, quanto o Des. Amílcar Maia,

Associação busca, com isso, obter uma solução

manifestaram sua concordância com a sugestão de

negociada para o problema e amenizar os problemas

encaminhamento da questão e certamente tomarão

vividos pela primeira instância, sem criar dificuldades

providências nessa direção, o que evitará que tenhamos

para o conjunto do Poder Judiciário.

uma Lei de Organização Judiciária precocemente
ultrapassada.

REUNIÃO COM TJ/PAGAMENTO DE DIÁRIAS –
A AMARN argumentou junto ao Presidente do TJ que

REUNIÃO COM TJ/RESOLUÇÕES – A AMARN

não é razoável ou justo o estabelecimento de exigência de

entregou ao Presidente do TJ duas minutas de

uma distância mínima de 100 Km de deslocamento em

Resoluções. A primeira sobre composição e provimento

cada “perna” do trajeto de ida e volta para que os

das Turmas Recursais dos Juizados e a segunda acerca da

magistrados tenham direito a receber diárias. Na prática,

eleição de juízes para comporem o T.R.E. Na opinião da

a exigência excessiva inviabilizou o recebimento de

Associação, trata-se de dois assuntos de grande

diárias pelos juízes, direito garantido legalmente, já que é

importância institucional para o Poder Judiciário e que

raríssimo que estes se desloquem mais que isso em suas

até agora carecem de regulamentação. O Tribunal de

substituições naturais. O Presidente, diante do pedido da

Justiça certamente se debruçará sobre os temas, fará as

AMARN de revisão da portaria, solicitou à Juíza

modificações que julgar necessárias e decidirá sobre eles

Assessora

em breve.

Patrícia

Gondim

que

efetuasse

um

levantamento de informações sobre a questão, para que a
reivindicação fosse examinada pela Presidência.

REUNIÃO COM TJ/JUÍZES AUXILIARES – A
AMARN informou ao Presidente sua preocupação com a

REUNIÃO COM TJ/L.O.J. – A Associação, a exemplo

situação dos Juízes Auxiliares de Natal que, diante da

do que já havia feito antes com o Des. Amílcar Maia,

falta de regulação de suas lotações, que poderia vir a

explanou também ao Presidente do TJ que, na visão da

violar a prerrogativa constitucional de inamovibilidade

magistratura, representada pela Associação, não é

do magistrado e também o princípio do juiz natural. O

cauteloso que o Poder Judiciário envie agora à

Presidente, diante dessas considerações, manifestou

Assembléia o anteprojeto da nova L.O.J. A Associação

interesse no assunto e se dispôs a examinar sugestões

expôs ao Des. Rafael Godeiro que as informações que

para contornar tais problemas, as quais sairiam da

foram colhidas em Brasília indicam que o Presidente do

AMARN e da Assessoria da Presidência.

STF vem declarando privadamente sua intenção de
remeter ao Congresso o anteprojeto da nova LOMAN já

REUNIÃO COM TJ/ASSISTENTES 1 – A AMARN

agora no segundo semestre. Diante das enormes

renovou ao Presidente do Tribunal seu pleito de extensão

implicações que a nova LOMAN certamente vai ter sobre

dos assistentes a todos os magistrados, o que é luta

a organização judiciária, a AMARN pediu à Presidência

histórica da Associação. A medida vem ao encontro da

que solicitasse ao Tribunal que não remetesse o

política nacional, esboçada pelo CNJ, de evitar a

anteprojeto de L.O.J. agora, mas sim que as questões

contratação de mais magistrados, mas dotar os existentes

urgentes fossem tratadas em leis complementares avulsas

de assessoria que permita a eles aumentar sua eficiência.
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COOBRASTUR – A AMARN informa que celebrou
REUNIÃO COM TJ/ ASSISTENTES 2 – Além disso,

convênio com a COOBRASTUR, cooperativa de lazer e

a Associação informou ao Presidente do TJ a situação

turismo,

salarial ruim pela qual passam os assistentes ora

BANCORBRAS. Os descontos na aquisição de títulos

existentes no quadro, que se encontram com sua

chegam a 40%. Maiores informações sobre os planos e

remuneração defasada. Hoje, os assistentes dos juízes,

hotéis

mão-de-obra qualificada, ganham bem menos que os

www.coobrastur.com.br.

que

opera

oferecidos

de

podem

forma

ser

semelhante

obtidas

no

à

site

Diretores de Secretaria e menos até que os Oficiais de
Justiça e conciliadores. No interesse do Poder Judiciário,

SÃO JOÃO DA AMARN – A AMARN convida todos

que não pode perder tais funcionários, a AMARN pediu

seus associados e familiares para participarem da

ao Presidente do TJ que recebesse em uma audiência a

comemoração de São João, que acontecerá no próximo

Associação dos Magistrados e uma comissão de

dia 19 de junho (sábado), na sede campestre em Macaíba.

assistentes, em que esses poderão apresentar seus pleitos

Vai ter forró pé-de-serra, brincadeiras de comidas típicas.

para estudos pelo Tribunal, para correção das distorções.

Não deixe de participar.

FÓRUM DE DEBATES – A AMARN convida todos os

CEGONHA: Nasceu no dia 2 de junho nasceu Carolina,

associados a participarem da 3ª sessão do Fórum de

filha do colega Bruno Lacerda Bezerra Fernandes. A

Debates sobre a nova organização judiciária, no dia 21 de

AMARN deseja muita saúde e alegria para a família.

3

junho de 2010, às 14h, na sede da AMARN. O tema será
“Organização judiciária e sua repercussão sobre a

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos

carreira da magistratura”. As conclusões das sessões

aniversariantes da próxima semana (20 a 26 de junho):

anteriores podem ser vistos no site www.amarn.com.br.

(20) José Maria Nascimento; (21) João Batista
Rodrigues Rebouças; (22) Maria do Socorro Pinto de

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – No

Oliveira; (23) Airton Pinheiro; (24) João Batista da

dia 21 de junho de 2010 será realizada uma Assembléia

Silva; (25) Erika de Paiva Duarte Tinôco, José Vieira de

Geral Extraordinária, no auditório da sede administrativa,

Figueiredo Júnior e Karyne Chagas de Mendonça

com primeira convocação às 16h, com a presença mínima

Brandão; (26) Andreo Aleksandro Nobre Marques e

de 30 associados, e em segunda convocação às 17h, com

Flávio César Barbalho de Mello.

qualquer número, para votar as conclusões das sessões de
debates do Fórum, que aprovados serão encaminhados
para a comissão responsável pela minuta do anteprojeto
da nova lei de organização judiciária na forma de
enunciados. Além disto, está na pauta da Assembléia a
criação da Diretoria de Pensionistas, a alteração do prazo
editalício para convocação de assembléias e a mudança
do endereço da sede administrativa.
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