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PAE – A AMARN recebeu a informação do setor financeiro do Tribunal de Justiça
que a Parcela Autônoma de Equivalência, exclusivamente referente ao mês de
abril/2010, será alvo de repasse pelo Poder Executivo nos próximos dias, visando
o adimplemento junto com a folha de pagamento deste mês. O valor do repasse já
foi autorizado pelo CDE – Conselho de Desenvolvimento do Estado, mas ainda
está pendente de publicação no Diário Oficial.
PLEITOS FINANCEIROS – Após a reunião ocorrida na última sexta-feira (16) com
a secretaria de planejamento, as questões sobre a continuidade do pagamento da
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e do início do pagamento da Diferença
de Entrância estão com boa perspectiva de resolução e definição de um
calendário de pagamento dessas verbas. Entretanto, as negociações ainda estão
em curso, sem que haja uma solução neste momento. A AMARN manterá seus
associados informados e a expectativa é de uma solução satisfatória para a
próxima semana.
CORREGEDORIA – Na terça-feira (20) o presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Cartaxo, reuniu-se com o Corregedor Geral da Justiça, desembargador João
Batista Rebouças, para apresentar sugestão de flexibilização do horário para
realização de audiências no turno da tarde, pois essa vedação tem causado o
agigantamento das pautas de audiências e embaraçando a produção dos
magistrados, o que depõe em desfavor das metas de nivelamento do CNJ. O
Corregedor foi receptivo à proposta e se comprometeu em estudar medidas para
sanar o problema em conjunto com a presidência do TJ. Durante a reunião, o
Corregedor Geral aproveitou para demonstrar sua preocupação com os poucos
recursos orçamentários disponíveis para o Poder Judiciário do Estado diante do
crescimento do número de demandas e exigências de produtividade.

daquela prevista na LOMAN, que prevê a possibilidade de remoção precedendo
apenas as promoções por merecimento. Na tarde da segunda-feira (26) haverá
reunião da diretoria da AMARN para deliberar a posição institucional da
associação sobre o assunto.
AMB – Nos dias 22 e 23 de abril, o presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Hamilton, e o vice-presidente institucional, Mádson Ottoni, viajaram à Brasília para
participar de reunião da Coordenadoria da Justiça Estadual e do Conselho de
Representantes e também de representar AMARN na posse do ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, que assume a presidência do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
DIREITOS HUMANOS – Na próxima terça-feira (27), às 19h, na Livraria Siciliano,
no Midway Mall, a advogada natalense e doutora em Direito do Trabalho Yara
Maria Pereira Gurgel lançará o livro "Direitos humanos, princípio da igualdade e
não discriminação: sua aplicação às relações de trabalho". A obra faz um estudo
sobre o combate à discriminação e a busca da igualdade nas relações de
trabalho. Confira!
PROGRAMAÇÃO SOCIAL – Agende desde a programação social de nossa
associação: dia 16 de maio, a partir das 11h30min – Dia das Mães; dia 19 de
junho, a partir das 21h – São João da AMARN; dia 15 de agosto, a partir das
11h30min – Dia dos Pais; dia 9 de outubro, a partir das 09h – Dia das Crianças; e
17 de dezembro a partir das 21h – Natal da AMARN. Prestigie!
JOGOS NACIONAIS – Os Jogos Nacionais da Magistratura estão de volta! No
período de 27 a 30 de maio ocorrerão os V Jogos Nacionais da Magistratura na
cidade turística de Foz de Iguaçu/PR, que receberá juízes de todo o Brasil para
participar da quinta edição do campeonato. O principal objetivo é celebrar o
espírito de confraternização que une a categoria. Além de incentivar a prática
esportiva e a aproximação entre os associados. Inscreva-se!
FÉRIAS – Nessa quinta-feira (22), o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse
discordar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 48/09) que concede férias
anuais de 60 dias a magistrados, como já prescreve a LOMAN. Além disso, a PEC
de autoria do senador Valter Pereira (PMDB-MS), retira da Constituição a vedação
do gozo de férias coletivas aos juízes e promotores, incluída anteriormente pela
reforma do Judiciário. O senador observou que “por maior respeito que tenho às
funções desempenhadas pelos juízes e promotores de Justiça, avalio que não é
pertinente que tenham um período de férias maior que 30 dias, como é o de todos
os outros trabalhadores brasileiros” e lembrou que é autor de dois projetos de lei
complementar (PLS 374 e 375), que reduzem para 30 dias por ano as férias de
juízes e promotores, alterando a Lei Orgânica da Magistratura e a Lei
Complementar que organiza o Ministério Público.
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LOJ 1 – A comissão formada pela AMARN para discutir e receber sugestões
sobre o anteprojeto da Lei de Organização Judiciária, a qual é integrada pelo
presidente da AMARN, Azevêdo Cartaxo e pelos juízes Guilherme Pinto, José
Vieira, Mádson Ottoni, Odinei Draeger e Sulamita Pacheco, recebeu o reforço do
associado Luiz Felipe Marroquim, Juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar de Parnamirim, a quem a AMARN dá as boas vindas. Lembre que as
sugestões ainda podem ser enviadas à AMARN. Participe!!!
LOJ 2 – Alguns associados encaminharam à AMARN cópia das decisões
tomadas nos processos do STF – ADI n.º 2.494-9, Santa Catarina - DJ
13.10.2006; STJ – Recurso em Mandado de Segurança nº 21.875-GO; STJ –
Recurso em Mandado de Segurança n.º 27.553-PE; e CNJ – PCA n.º
2008.10.00.002608-0, afirmando que esses órgãos decidiram não caber a
realização de remoções antes das promoções por antiguidade, como também
afirmam a impossibilidade de lei estadual tratar da matéria de forma diferente

CEGONHA – A AMARN anuncia o nascimento do pequeno Felipe Lobo Maia
Pessoa Marques na última quarta-feira (21), filho da juíza associada Tatiana Lobo
Maia e de Gustavo Pessoa Marques Ferreira. A AMARN deseja parabéns à
família e muita saúde ao pequeno Felipe.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da próxima
semana (25 de abril a 1º de maio): Guilherme Melo Cortez (25), Pedro Cordeiro
Júnior (27), Amanda Grace Diógenes Freitas Costa Dias, Elane Palmeira de
Souza, Manoel dos Santos e Welma Maria Ferreira de Menezes (29), Keity Mara
Ferreira de Souza e Saboya (30), Jomar Fernandes de Medeiros e Odinei Wilson
Draeger (01/05). Clique aqui para conferir os aniversariantes do período.
NOVOS CONTATOS – Tome nota do novo endereço e telefones 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.

