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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA I – Na segunda-feira (25) a
AMARN participou de reunião conjunta dos representantes do
Judiciário e do MPRN com o Governador do Estado, Sr. Iberê
Ferreira de Souza, e o Secretário de Planejamento, Sr. Nelson
Tavares Filho, O Governador foi enfático em afirmar que até o final
de seu mandato não há condições de continuar os repasses para
pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e
Diferença de Entrância, sob pena de sacrificar inclusive o
pagamento do 13º salários dos servidores.
PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA II – Apesar da suspensão, o
Governador informou que a impossibilidade não é definitiva, pois
se houver repasses do Governo Federal para custear outras áreas
da administração, poderá haver mudança no quadro financeiro. Os
órgãos envolvidos, inclusive a AMARN, está atento às
possibilidade e não perdeu a esperança de continuar o pagamento.
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA – Cumprindo disposição estatutária,
na sexta-feira, dia 29 de outubro, às 8 horas em primeira chamada,
ou às 9 horas em segunda, em nossa sede administrativa, haverá
Assembléia Ordinária para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1.
Relatório e prestação de contas; 2. Estrutura de servidores nas
varas em conjunto com enunciado aprovado pela AMARN sobre o
assunto; 3. Possibilidade de incentivo financeiro da Amarn para
ingresso dos associados na Unicred.
ELEIÇÃO – Após idas e vindas, baseada na explicação dos
técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TREDF), 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.
CNJ I – O Pedido de Providências n.º 0006607044.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da designação dos
juízes substitutos e que foi redistribuído ao Conselheiro Jorge Hélio
Chaves de Oliveira, continua concluso com o relator. Igualmente
continua sem movimentação processual o procedimento nº
0002572-41.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato normativo
versando sobre o mesmo tema.
CNJ II – Na terça-feira (26) o Tribunal de Justiça foi intimado para
prestar as informações necessárias no Pedido de Providências n.º
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 III - A AMARN propôs procedimento de controle administrativo
- PCA em face do TJRN, visando a preservação das
determinações contidas no artigo 17 da Lei Federal 12.153/09 e no
artigo 9° do Provimento nº 07 da Corregedoria Nacional de Justiça,
os quais definem medidas para aprimoramento do Sistema dos
Juizados Especiais na medida em que regulamentam a forma de
composição das Turmas Recursais. A AMARN requer,
liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da Resolução n.
45/2010-TJRN, até o final julgamento do presente PCA,
considerando que a medida reclama urgência, haja vista que a
Resolução 45/2010-TJRN está em vigor e já produzirá efeitos
antes mesmo do final do corrente ano, vez que, com a proximidade
da mudança de gestão na Presidência do TJ/RN, haverá escolha
da nova composição das Turmas Recursais locais.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção de
convênios, onde o associado poderá ter acesso às empresas
conveniadas à associação, trazendo mais comodidade e economia.
O Green's, restaurante natural, situado na Rua Pedro Fonseca
Filho, nº 32-A, em Ponta Negra, oferece aos associados desconto
de 5%. Confira!
EVENTO: Estudantes concluintes do curso de Direito de Caicó
(UFRN) lançaram a programação da décima edição do “Jus et
Justitia”, congresso jurídico do CERES. O evento acontecerá
no Centro Cultural Adjuto Dias, em Caicó, de 04 a 06 de
novembro, com a temática será direito do consumidor. Para
locais
de
inscrições
e
outras
informações:

http://seridoagora.com.br/jusetjustitia
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei: Lei nº 12.336, de

26.10.2010 - Altera as Leis no 4.375, de 17 de agosto de
1964, que dispõe sobre o serviço militar, e no 5.292, de 8 de
junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do serviço
militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia
e Veterinária e pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e
veterinários.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da
próxima semana (31 de outubro a 6 de novembro): Daniela do
Nascimento Cosmo (02) e Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa
(05). Clique aqui para conferir os aniversariantes do período.
DIRETORIA – Clique aqui para falar com a diretoria da AMARN.
Envie sugestões, críticas, elogios, questionamentos ou
simplesmente atualize seus dados. Se mantenha informado
através do novo ramal 7770 ou também pelo fone 9904-7000.

