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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Na quarta-feira (26) o presidente da
AMARN, juiz Azevêdo Hamilton e o conselheiro Fábio Filgueira, juntamente
com o promotor Rinaldo Reis, presidente da AMPERN, tiveram nova reunião
técnica com o Procurador Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho,
oportunidade em que a AMARN prestou esclarecimentos sobre os contornos
jurídicos da questão e reiterou a solicitação de empenho da PGE junto ao
Governo do Estado para tempestiva liberação da parcela de abril para
pagamento da PAE, enquanto é concluída a análise jurídica pelo Poder
Executivo. O Procurador assegurou que faria tudo que fosse possível para que
não houvesse solução de continuidade quanto aos pagamentos. A expectativa
da AMARN é que não haja problemas para o pagamento da parcela de maio.
ASSISTENTES – Na segunda-feira (24) o presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Hamilton, atendeu ao convite e participou de reunião com assistentes dos
Juízes para tratar da adequação de seus vencimentos, que se encontram
defasados e atualmente correspondem a menos da metade dos Assistentes
dos Desembargadores e menos de um quarto dos Assessores dos
Desembargadores.
FINANCEIRO – Também na segunda-feira (24) o presidente da AMARN e o
vice-presidente financeiro, juiz Marcelo Varella, reuniram-se com o consultor
Enildo Egito (que auxiliou a AMARN na negociação da sede praiana), para
tratar do plano de investimentos da AMARN. A conversa inicial foi bastante
proveitosa e a AMARN solicitou o encaminhamento de proposta pelo consultor
para a celebração de eventual contrato de assessoria.
PROFESSORES – Ainda na segunda-feira o presidente da AMARN, juiz
Azevêdo Hamilton, reuniu-se com comissão de magistrados professores,
dentre eles os magistrados Artur Bonifácio, Cleanto Fortunato, Fábio Ataíde,
Keity Mara e Ricardo Tinôco, oportunidade em que a AMARN assegurou aos
juízes seu comprometimento com a defesa do direito constitucional do
magistrado a ensinar, desde que sem prejuízo à jurisdição. A AMARN
encaminhará à Corregedoria sugestões de regulamentação da matéria.
PROMOÇÕES I – Na quarta-feira (26) a AMARN esteve presente à sessão
plenária que analisou as promoções dos juízes de 1ª para 2ª entrância. O TJ
havia decidido adiar a votação, diante do que a AMARN formalizou pedido de
que fosse realizada, tendo em vista que o atraso seria prejudicial aos juízes
concorrentes e também causaria atraso ao ciclo de movimentações que está
sendo realizado pelo Tribunal, havendo retratação da Corte e votação das
promoções. Com essa movimentação, na próxima semana haverá publicação
de remoção na 1ª e 3ª entrâncias. Acompanhe!
PROMOÇÕES II – Foram promovidos 24 magistrados: Ana Cláudia Braga de
Oliveira - JECrim de Parnamirim; Míriam Jácome de Carvalho Simões - São
José do Mipibu; Peterson Fernandes Braga - São Paulo do Potengi; Tatiana
Lobo Maia - 2ª V. Cível de Parnamirim; Janaína Lobo da Silva Maia - Jardim
do Seridó; Marta Suzi Peixoto Paiva Linard - V. Crim de São G. do Amarante;
Witemburgo Gonçalves de Araújo – Acari; Ana Karina de Carvalho Costa
Carlos da Silva - Goianinha; Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger – V. Crim.
de Santa Cruz; Giulliana Silveira de Souza - JECC de Areia Branca; Marcus
Vinícius Pereira Júnior – Parelhas; Welma Maria Ferreira de Menezes - V.
Crim. de Areia Branca; Niedja Fernandes dos Anjos e Silva - Santana do
Matos; Gustavo Henrique Silveira Silva – Jucurutu; Luciano dos Santos
Mendes – Angicos; Anna Isabel de Moura Cruz - V. Cív. Areia Branca; Vagnos
Kelly Figueiredo de Medeiros - JECC de Apodi; Cristiany Maria de
Vasconcelos Batista - V. Civ. Santa Cruz; Ederson Solano Batista de Morais –
Martins; Aline Danielle Belém Cordeiro Lucas – Caraúbas; Ana Orgette de
Souza Fernandes Vieira - São Miguel; Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira

– Patu; Katia Cristina Guedes Dias - V. Crim. Apodi; Marina Melo Martins –
Alexandria. A publicação dos atos de promoção deverá ocorrer em breve, com
previsão da posse ocorrer no dia 1º de junho. A AMARN agradece a
colaboração dos associados na celeridade do processo de promoção e
parabeniza todos os promovidos, desejando boa sorte e sucesso em seus
novos cargos. A AMARN também parabeniza a Presidência e a Corregedoria
do TJ/RN pela celeridade dada aos processos.
LOJ – Na quinta-feira (27) o presidente da AMARN participou de reunião com
o Desembargador Amílcar Maia, presidente da comissão do anteprojeto da Lei
de Organização Judiciária, oportunidade em que expôs sua posição contrária à
edição de Lei de Organização Judiciária neste momento em que o STF está
prestes a enviar ao Congresso Nacional o projeto da nova LOMAN. A
Associação ressalvou, no entanto, que as questões urgentes para o Judiciário
estadual podem ser tratadas em projetos avulsos. A AMARN agendará ainda
reunião conjunta com o presidente do Tribunal, Desembargador Rafael
Godeiro, e com o Corregedor da Justiça, Desembargador João Rebouças,
para igualmente expor a posição.
TURMA RECURSAL – Nos termos do § 1º, do art. 41, da lei n.º 9.099/95, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os eventuais recursos
serão julgados por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício
no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado, sendo vedada a
composição de Turma Recursal por desembargador.
ATS – Na terça-feira (25) o Senador Jayme Campos (DEM-MT) apresentou
voto em separado que conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 021/2008, que 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.
BENEFICENTE – Na segunda-feira (24) o vice-presidente social da AMARN,
juiz Jorge Carlos Meira Silva, visitou as entidades Lar Espírita da Vovozinha e
Instituto Juvino Barreto, que realizam trabalho de assistência ao idoso, para
entregar os donativos arrecadados na campanha realizada no Dia das Mães
da AMARN. A AMARN agradece a todos que colaboraram com a campanha e
espera superar o número de donativos em nossa próxima arrecadação. Foram
distribuídos 20,3 Kg de leite em pó e 452 fraldas descartáveis geriátricas.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei editada em 24 de maio de 2010, de n.º
12.245, que altera o art. 83 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal, para autorizar a instalação de salas de aulas nos presídios.
CEGONHA – A AMARN tem a grata satisfação de anunciar anuncia a gravidez
da juíza associada Juliana de Oliveira Cartaxo, desejando parabéns e muita
saúde à nova mamãe e ao bebê.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da próxima
semana (30 de maio a 5 de junho): Ticiana Maria Delgado Nobre (30),
Eustáquio José Freire de Farias (31), José de Vasconcelos Leite (01), Everton
Amaral de Araújo e José Mário Pedrosa (02), Denise Léa Sacramento Aquino
(04) e Geraldo Antônio da Mota (05/06). 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.

