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PAE/DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Na quarta-feira (18) o
Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado (CDE)
aprovou o repasse ao Poder Judiciário do numerário
suficiente ao pagamento da PAE e Diferença de Entrância,
relativas ao mês de julho/2010. A expectativa da AMARN é
que os depósitos ocorram até o fim da próxima semana.

com a do Ministério Público. A equiparação de vantagens
do Ministério Público já ocorreu em relação à magistratura
federal, por decisão do CNJ, no último dia 17. A simetria
entre ambos os órgãos possibilitaria uma série de
benefícios aos juízes estudais, como a venda de 1/3 das
férias, auxílio alimentação, licença-prêmio, dentre outros.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA – Na sexta-feira (27) a
AMARN realizará Assembléia Extraordinária para discutir a
seguinte pauta: 1) Anulação, por vício de convocação, da
assembléia ocorrida em 21/06/2010, que aprovou os
enunciados colhidos nos Fóruns de debates e, em sendo
acolhida a nulidade, serão submetidos à votação todos os
enunciados aprovados no fórum de Debates, cujo conteúdo
será encaminhado aos associados pelo correio juntamente
com ofício de convocação; 2) Custeio da entrada dos
associados da AMARN na Unicred; e 3) Alteração do
Estatuto para permitir o uso de urnas eletrônicas nas
eleições da AMARN. Confira o edital.

TEMPO FICTO – Com base no julgamento proferido pelo
CNJ
no
Pedido
de
Providências
n.º
0005125-61.2009.2.00.0000, a AMARN está elaborando um
requerimento em favor dos magistrados associados,
beneficiados com a medida, para acrescer ao tempo de
serviço o percentual de 17%.

SUBSÍDIO – Na quinta-feira(19) a AMARN apresentou ao
presidente do Tribunal, desembargador Rafael Godeiro,
expediente solicitando providências no sentido de incluir no
orçamento/2011 a previsão de reajuste de 14,79% ao
subsídio da magistratura, conforme PL 7.749/2010.
INSPEÇÃO
–
O
relatório
da
inspeção
n.º
0000652-95.2010.2.00.0000, realizada pelo CNJ na Justiça
Estadual de 1ª e 2ª Graus do Rio Grande do Norte foi
inserido na última pauta de votação do Conselho. Pelo
volume de julgamentos, a análise do relatório foi
automaticamente adiada para a sessão seguinte, prevista
para a próxima terça-feira (24).
DIRETORIA – Na sexta-feira (20) a Amarn fez publicar no
Diário Oficial a Portaria n.º 01/2010, que nomeou vários
associados para integrarem as Diretorias Setoriais da
Associação e suas comissões. Clique aqui e confira!
PERMUTA – A Comissão de Assuntos Institucionais da
AMARN está elaborando uma minuta de resolução, para ser
encaminhada ao TJ, visando regulamentar as permutas
entre os juízes. Os interessados poderão encaminhar suas
sugestões e propostas através de e-m@il.
FÉRIAS DE JUIZ CONVOCADO – Após intervenção da
AMARN, na quarta-feira (18) o plenário do TJRN aprovou
resolução que modifica a Resolução n° 018/2010-TJ, que
impedia o gozo das férias aos juízes que substituírem no
Tribunal.
SIMETRIA – Na sexta-feira (20) a AMB apresentou no CNJ
pedido para equiparar a carreira da magistratura estadual

SAÚDE – Na quinta-feira (19) o Presidente da AMARN
reuniu-se hoje com a Sulamérica Seguros de Saúde e a
Qualicorp Administradora para tratar da criação de uma
alternativa de plano/seguro de saúde de cobertura
nacional, inclusive com acesso a centros de excelência em
medicina, para seus associados.
SEGURANÇA – Na quarta-feira (18) a AMARN apresentou
no Tribunal de Justiça expediente solicitando providências
no sentido de cumprimento da Resolução n.º 104/2010 do
CNJ, a qual determina a elaboração de um plano de
segurança para os juízes de competência criminal.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei n.º 12.313, que
altera Lei de Execução Penal, para prever a assistência
jurídica ao preso dentro do presídio e atribuir competências
à Defensoria Pública.
10 ANOS – Nos próximos meses, as turmas de juízes de
2000 e 2004 farão dez e seis anos de magistratura. A
turma de 2000 já iniciou os preparativos para os 10 anos
de aniversário. As sugestões podem ser apresentadas a
Manuela de Alexandria.
CELULAR – A partir da quinta-feira (19) a AMARN passou a
se comunicar com seus associados através de mensagens
de texto do celular. Dessa forma, as notícias mais
importantes chegarão aos associados quase em tempo
real. É a AMARN trabalhando mais próximo de você! Se
você não está recebendo SMS, cadastre-se por mensagem
através do 94516033.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (22 a 28
de agosto): Bartolomeu Fagundes Pereira (22), Manuela
de Alexandria Fernandes Barbosa e Witemburgo Gonçalves
de Araújo (23), Ada Maria da Cunha Galvão e Vanessa
Lysandra Fernandes Nogueira (25) e Cleudson de Araújo
Vale (27). Clique aqui para conferir outros aniversariantes.

