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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA I – Nesta semana,
o Governador do Estado, Iberê Ferreira de Souza,
peregrinou em Brasília em busca de recursos para aliviar
a situação financeira do Estado do RN. Na próxima
semana, a AMARN fará novos contatos para tentar
retomar o pagamento da PAE e Diferença de Entrância,
pois não houve avanços até o encerramento desta
edição.

acordo com a natureza das matérias de sua
competência. Nesse caso, concluiu-se que deve haver
um cálculo objetivo dessa necessidade, mas que o
assunto deve ser objeto de um estudo mais aprofundado
feito por uma Comissão. A colega Hadja Rayanne ficou
encarregada de coordenar a formação inicial dessa
Comissão, que depois elegerá um Coordenador
definitivo.

PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA II – Na sexta-feira
(5), a AMARN manteve contato com o Procurador Geral
do Estado, Luiz Antônio Marinho, solicitando prioridade
da Procuradoria na análise do Termo de Compromisso
firmado com o Executivo para garantir os repasses das
verbas da PAE e Diferença de entrância. A AMARN avalia
que o Temo assinado é um importante instrumento de
negociação para a continuidade do pagamento no
próximo governo.

PRESOS – Na quinta-feira (4), o Presidente da AMARN,
juiz Azevedo Hamilton, reuniu-se com o Juiz Henrique
Baltazar e a Diretoria da ADEPOL para tentar encontrar
solução para a questão dos presos em regime aberto e
semi-aberto que são originários do interior e foram
removidos das delegacias para Natal, onerando as
despesas de transporte.

MANDADO DE SEGURANÇA – A AMARN ajuizou no
Supremo Tribunal Federal (STF) Mandado de Segurança
contra o Provimento n.º 12, da Corregedoria Nacional da
Justiça do CNJ. Esse provimento determina que, de ofício,
os Magistrados de todo Brasil abram procedimento de
investigação da paternidade com base nos dados do
Censo Escolar. O Mandado de Segurança foi distribuído
ao Ministro José Antônio Dias Toffoli e encontra-se
aguardando análise do pedido liminar.
CNJ I – Na quarta-feira (3) a AMARN já foi intimada para
se pronunciar sobre as informações prestadas pelo
Tribunal de Justiça no Pedido de Providências nº
0006723-16-2010.2.00.0000, apresentado pela AMARN
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando a
devolução dos servidores à disposição da 2ª instância e a
outros órgãos ao 1º grau de jurisdição.
CNJ II – Desde a quinta-feira (28), está concluso para
análise da liminar, o procedimento nº 000695795.2010.2.00.0000, apresentado pela AMARN, visando
a composição das Turmas Recursais com, pelo menos,
dois juízes integrantes do sistema dos Juizados Especiais.
O PCA foi distribuído ao Conselheiro Nelson Tomaz
Braga.
ASSEMBLÉIA DA AMARN – Na sexta-feira (29) a
Assembléia Geral Ordinária da AMARN aprovou a
prestação de contas feita pelo Conselho Executivo. A
Assembléia também reviu sua decisão sobre Enunciado
do Fórum de Debates que previa fórmula para
distribuição de servidores nas Secretarias Judiciárias, de

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – O Presidente da
AMARN se reuniu com o Presidente do Tribunal de Justiça
para solicitar pressa no atendimento do pedido de
autorização para a realização de empréstimos
consignados em folha que venham a contrair junto à
UNICRED. A idéia dos empréstimos junto à Unicred é
favorecer os associados com juros mais baixos.
ASSISTENTES – Na quinta-feira (4), o Presidente da
AMARN, juiz Azevedo Hamilton, reuniu-se com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Rafael
Godeiro, para pedir a expansão do quadro de assistentes
para todos os magistrados do Estado, beneficiando todos
os associados, aumentando sua produção e viabilizando
o atingimento das metas do CNJ. A AMARN reivindicou
também a revisão das gratificações dos assistentes, que
estão ganhando menos que todos os demais servidores
do Judiciário, apesar da qualificação profissional. O
Presidente foi simpático ao pleito e informou que irá
pleitear junto aos demais Desembargadores a inclusão
da matéria no anteprojeto de reforma da Lei de
Organização Judiciária. Na próxima semana, a AMARN
encaminhará ao Presidente uma minuta de texto para
inclusão.
RESIDÊNCIA FORA DA COMARCA – Na próxima
segunda-feira(8), o presidente da AMARN irá se reunir
com o Corregedor de Justiça, Desembargador João
Rebouças, oportunidade em que apresentará exposição
de motivos pelos quais pede ao Tribunal de Justiça a
ampliação do limite de distância para que magistrados
residam fora da Comarca para até 100Km, de maneira
semelhante ao Ministério Público do RN. A Associação
espera que o Tribunal de Justiça veja a questão com

sensibilidade e equilíbrio, protegendo a vida familiar dos
juízes que tem filhos que residem noutras localidades em
razão de necessidades de estudo, sem prejuízo da
jurisdição.
ELEIÇÃO – Após idas e vindas, baseada na explicação
dos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal (TRE-DF), a Comissão Eleitoral da AMB aprovou,
por unanimidade, com a participação das duas chapas
que concorrem à presidência, que a votação para o
triênio 2011/2013, também será feita pela internet. Além
disso, os associados também poderão votar por meio de
cédula de papel. Clique e confira.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados da próxima semana: Francisco Dantas Pinto
(08), Luciana Lima Teixeira (09), Ana Nery Lins de
Oliveira Cruz e Mário Balbino Rodrigues (11) e Francisco
de Assis Freitas Amorim (12). Clique aqui para conferir
os aniversariantes do período.

