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PAE 2010 – Na quarta-feira (30) o CDE – Conselho de
Desenvolvimento Econômico do Estado autorizou o repasse do
numerário necessário ao pagamento da PAE referente ao mês de
maio. A AMARN aguarda para os próximos dias a publicação da
decisão do CDE e em seguida o repasse da verba ao TJ, para
pagamento da PAE na próxima semana.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A AMARN colheu informações no
Tribunal que o pagamento da Diferença de Entrância/Diárias em
atraso, devidas principalmente aos magistrados da turma de 2004,
foi autorizado pela presidência do Tribunal de forma parcelada, a
partir do mês de julho/2010, mas o valor das parcelas ainda está
sendo analisado pelo setor financeiro.
60 DIAS – Na terça-feira (29), na CCJ do Senado Federal, foi
realizada audiência pública visando a aprovação de proposta de
emenda à Constituição (PEC 048/09) que garante férias de 60 dias
aos magistrados: o habitual período individual de 30 dias e o
restabelecimento das férias coletivas de igual duração extinta pela
Reforma do Judiciário, em 2004. Estiveram presentes
representantes da magistratura, da advocacia, membros do
Ministério Público e da Defensoria Pública. A AMB foi ouvida no
Senado e utilizou o argumento de que nosso trabalho é
desenvolvido em jornadas extenuantes que não raro se prolongam
pela vida doméstica, fins de semana e feriados. O texto atual, cujo
relator é o senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), prevê o
intervalo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, incorporando o
tradicional recesso forense entre o Natal e o Ano Novo.
ENUNCIADOS – Na última Assembléia Geral da AMARN foram
votados e aprovados alguns enunciados (em anexo) que
apresentam sugestões da AMARN para elaboração do projeto da
Lei de Organização Judiciária. Os enunciados foram anteriormente
discutidos em três seminários sobre Organização Judiciária
promovidos pela AMARN em nossa sede administrativa. A AMARN
encaminhará os enunciados aprovados à comissão encarregada
de elaborar o anteprojeto da LOJ.
PENSIONISTAS I – Também em nossa Assembléia Geral foi
aprovada a criação da diretoria de pensionistas, vinculada à vice
presidência dos aposentados. Após as férias do presidente da
AMARN, juiz Azevedo Hamilton, a AMARN publicará a nomeação
de suas diretorias.
PENSIONISTAS II – Os cálculos para pagamento da PAE às
pensionista da magistratura ainda não foram concluídos porque
algumas fichas funcionais de magistrados falecidos não estão
sendo encontradas. As buscas estão sendo realizadas, mas há
ainda 35 fichas de instituidores de pensão que não estão no

arquivo do Tribunal.
UNIMED – A AMARN recebeu expediente da UNIMED-Natal
apresentando proposta de reajuste do plano de saúde coletivo no
percentual de 7,5%. Na próxima segunda-feira (5) haverá reunião
da equipe da Unimed com a diretoria da AMARN para negociação
desse percentual de reajuste. A AMARN manterá os associados
informados da evolução das negociações.
MARIA DA PENHA – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
elaborou um Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com o objetivo de
dar efetividade à Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). O manual
foi coordenado pela conselheira Morgana Richa, com a
participação direta do juiz associado Renato Magalhães, além das
juízas Adriana Ramos de Mello (RJ), Luciane Bortoleto (PR) e
Maria Thereza Sá Machado (PE). A AMARN se orgulha pela
iniciativa do associado, ao mesmo tempo em que o parabeniza.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das leis nacionais recentemente
editadas: lei complementar n.º 135, que altera a Lei Complementar
nº 64/90, que estabelece casos de inelegibilidade, para incluir
hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato; lei n.º
12.258 , que altera o Código Penal e a Lei de Execução Penal,
para prever a possibilidade de utilização de equipamento de
vigilância indireta pelo condenado; e lei n.º 12.275, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Confira também as
importantes leis complementares estaduais: lei n.º 427, que
altera a Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do RN, para
redefinir os requisitos para processamento do pedido de remoção
por permuta e reorganizar a elaboração da escala de férias dos
membros do MP estadual; lei n.º 428, que passa a exigir nível
superior, em qualquer área, para as carreiras de Auxiliar Técnico e
Assistente em Administração Judiciária e bacharelado em Direito
para os cargos de Técnico Judiciário e Oficial de Justiça; e a lei n.º
429, que altera a Lei de Organização Judiciária.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da
próxima semana (4 a 10 de julho): Eduardo Bezerra de Medeiros
Pinheiro, Flávia Bezerra, Otto Bismarck Nobre Brenkenfeld (04),
Anselmo Eduardo Freire Cortez (05), Enéas Olimpo Maia (06) e
Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger (07). 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.

