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PAE – Na manhã da sexta-feira (7) o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, juntamente com o Procurador Geral de Justiça,
promotor Manoel Onofre Neto, e o presidente da AMPERN, promotor
Rinaldo Reis, reuniram-se com a governadora do Estado, Vilma de
Faria (PSB/RN) para tratar do pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência. Durante a reunião a governadora demonstrou o intuito de
continuar o pagamento, mas demonstrou a impossibilidade do Estado,
devendo o pagamento ser retomado no mês de outubro. As
associações sugeriram que os valores absolutos que seriam pagos de
outubro a dezembro, fossem rateados entre os meses de agosto a
dezembro, sem que houvesse suspensão do pagamento. Até o
encerramento desta edição, a governadora não apresentou resposta,
embora tenha se mostrado simpática ao pleito.

reservar e comprar sua hospedagem, passagem aérea e passeios
opcionais para você e seu(sua) acompanhante. Para o sua economia e
comodidade, faça sua reserva o mais breve possível.

CNJ I – O PCA n.º 2009.10.00.003199-7, o qual visa que na
movimentação da carreira dos magistrados, não se afaste da regra de
formação da lista tríplice, os juízes que figurem na primeira quinta parte
da lista de antiguidade, inclusive no caso de todos os concorrentes não
contarem com dois anos de exercício na respectiva entrância, foi
encaminhado relator, conselheiro Paulo Tamburini.

PAIS & AMARN – Lembramos aos associados que no domingo (16)
haverá a comemoração do Dia dos Pais da AMARN em nossa sede
campestre. A programação começa às 11 horas com animação infantil
do Mundo Mágico e churrasco do Boroca, tudo com a atração musical
da banda Mistura Fina. Cada associado poderá levar 5 convidados e a
senha extra está sendo vendida por R$ 15 em nossa sede
administrativa. Compareça! Leve sua família. Cerveja e caipiroska no
local, por apenas R$ 1, mas se beber, não dirija.

CNJ II – Na quarta-feira (5) o plenário do Conselho Nacional de Justiça,
à unanimidade, ratificou a liminar deferida pelo relator, conselheiro
Milton Nobre, no PCA sob n.º 2009.10.00.0034640-0, que visa
suspender os efeitos da Resolução nº 26/2009 do TJRN, que define
parâmetros para escolha de magistrado para substituição dos membros
do Tribunal de Justiça. O PCA intenta também a elaboração de uma
nova resolução, adequada às regras contidas na Resolução nº 17/2006
do CNJ, a qual, desde de 2006, determinou que a substituição dos
membros dos Tribunais fosse realizada por decisão da maioria absoluta
dos seus membros, com adoção de critérios objetivos que assegurem a
impessoalidade da escolha.
BRASÍLIA – Na quarta-feira (05) o presidente da AMARN, juiz Mádson
Ottoni, viajou à Brasília para participar da reunião do Conselho de
Representantes da AMB. No evento, houve a presença de alguns
parlamentares e a votação do Projeto de Lei (PL) n° 7.297/2006, o qual
prevê a revisão do subsídio da magistratura nacional, foi o principal
assunto discutido pelos juízes e representantes do Legislativo. Os
parlamentares registraram o avanço nas negociações e destacaram a
realização, nesta quinta-feira (6), de um almoço na residência oficial do
presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), para tratar do tema.
Outro tema que consta na pauta do conselho é a possibilidade do
ajuizamento de um mandado de injunção pela readequação dos
subsídios, caso o respectivo projeto de lei não caminhe no Congresso.
CONGRESSO BRASILEIRO I – ATENÇÃO COLEGAS!!! A AMARN
lembra aos colegas que manifestam o desejo de participar do XX
Congresso Brasileiro de Magistrados, no período de 29 a 31 de outubro
de 2009, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo, que o pacote
promocional da Michelle Tour que inclui passagens aéreas, estada até
o fim da semana, taxas e traslado, teve sua validade prorrogada
somente até a sexta-feira (28). Não deixe de conferir também as
opções apresentadas pela CASE, agência organizadora oficial do XX
Congresso Brasileiro de Magistrados. No próprio sítio poderá ver,

CONGRESSO BRASILEIRO II – Se você for um dos 60 primeiros
inscritos para participar do XX Congresso Brasileiro de Magistrados e
se inscrever até o dia 31/08, terá direito a restituição de 50% do valor,
possibilitado através de parceria com a ESMARN, além do desconto de
até 30% sobre o valor oficial da taxa de inscrição, concedido pela
própria AMB. A restituição vale para todos os associados, não incluindo
o(a) acompanhante. Não perca tempo, restam poucas vagas. Aproveite
mais esta facilidade e preencha o formulário diretamente no sítio do
evento.

PESAR 1 – Com pesar, comunicamos o falecimento da Sra. Jocasta
Fontes de Queiroz, mãe do juiz e conselheiro da AMARN, Francisco de
Assis Brasil Queiroz e Silva, ocorrido no dia 1º de agosto. A missa de 7º
dia ocorrerá na sexta-feira (7), às 17h30min, na Igreja Santa Terezinha,
em Natal/RN.
PESAR 2 – Com igual sentimento de pesar, comunicamos o
falecimento da Sra. Therezinha Maria Pinto Varella, mãe do juiz e vicepresidente institucional da AMARN, Marcelo Pinto Varella, ocorrido no
dia 3 de agosto. A missa de 7º dia ocorrerá no dia do falecimento
ocorrerá no sábado (8), às 16 horas. na Escola Ambulatório Padre João
Maria – Casa da Criança, por trás do IFRN (antigo CEFET).
ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA – Foram editadas a lei n.º 12.008/09,
que alterou alguns artigos do Código de Processo Civil, a fim de
estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e
administrativos às pessoas que especifica e a lei n.º 12.010/09, que
dispõe sobre adoção, alterando o ECA, o Código Civil e a CLT.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes da
próxima semana (9 a 15 de agosto): Osvaldo Cândido de Lima Júnior,
Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes e Gustavo Henrique
Silveira (09), Fátima Maria Costa Soares de lima e Rossana Alzir
Diógenes Macêdo (12), Aécio Sampaio Marinho e Armando da Costa
Ferreira (13), Virgílio Fernandes de Macêdo Júnior (14) e Paulo
Giovani Militão de Alencar (15). Quer saber todos os aniversariantes do
ano? Acesse aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço eletrônico.
Envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos. Participe com
idéias e se mantenha informado através do ramal 9374 ou também
pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

