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SUBSÍDIO – Conforme prevê a lei complementar n.º 401/2009,
neste mês de fevereiro o subsídio da magistratura do Rio
Grande do Norte sofrerá reajuste no percentual de 3,88% e,
segundo informação do setor financeiro do TJRN, a folha de
pagamento já está sendo elaborada com a reposição legal.

funcionamento do Judiciário potiguar?” Acesse nossa página na
internet e registre sua opinião. O resultado dessa consulta
servirá para conhecermos o nível de aprovação dos colegas
acerca do novo horário e eventual encaminhamento à
Corregedoria da Justiça.

PAE – Segundo informação do setor financeiro do Tribunal de
Justiça, já foi providenciado o remanejamento de recursos
orçamentários para pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE) aos juízes, mas tal pagamento fica a
depender de repasse dos recursos financeiros pelo Executivo,
para quitação dos meses de janeiro e fevereiro em folha
suplementar.

JUSTIÇA NA PRAÇA – No próximo dia 5 de março, das
8h30min às 17h, haverá mais uma edição do programa Justiça
na Praça. Dessa vez, a 11ª edição do Justiça na Praça levará à
cidade de Parnamirim serviços jurídicos de forma gratuita para
a toda comunidade, contando com o auxílio de entidades
parceiras, para promover a aproximação do Judiciário com a
população.
Os
juízes
interessados
em
colaborar
voluntariamente com o programa devem entrar em contato
com a coordenação do evento no Tribunal de Justiça.

ACESSO – Conforme Aviso de Acesso disponibilizado no Diário
da Justiça da quinta-feira (04), no período de 08 a 18/02/2010,
estão abertas as inscrições de Juizes de Direito de 3ª entrância
interessados em concorrer à vaga de Desembargador do
Tribunal de Justiça, pelo critério de merecimento, em
decorrência da aposentadoria do Desembargador Cristóvam
Praxedes.
PROMOÇÃO – Conforme Aviso de Promoção disponibilizado no
Diário da Justiça da terça-feira (09), no período de 10 a
19/02/2010 estão abertas as inscrições de Juizes de Direito de
2ª entrância interessados em concorrer à 1ª Vara Cível da
Comarca de Caicó pelo critério de merecimento. A AMARN
procurou a assessoria presidência do TJRN para saber o porquê
de ter sido aberta apenas uma comarca de 3ª entrância,
quando outras estão igualmente vagas, sendo informada que a
1ª Vara Cível de Caicó seria a única apta à promoção imediata,
pois já havia sido precedida de remoção na entrância.

CASA DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA – Em reunião realizada
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ocorrida na quinta
feira (11) na sede do TJRN, com a participação da AMARN e
outras entidades, foi definida a instalação da Casa da Justiça e
da Cidadania, que funcionará no Shopping Estação, na Zona
Norte de Natal, e contará com centrais de atendimento das
Justiças Estadual, Federal e Trabalhista.
UNIODONTO – Já está no ar a nova versão do portal
corporativo da Uniodonto, com muitas novidades para os
beneficiários. Trata-se de um canal de notícias com as mais
recentes novidades da Uniodonto; canais de relacionamento
direto com os beneficiários, inclusive atendimento on line com
o setor comercial; Guia Odontológico atualizado, com nome,
endereço, telefones, especialidades e outras informações sobre
os cirurgiões-dentistas cooperados.

CNJ II – O Pedido de Providências n.º 0006607044.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da designação
dos juízes substitutos e cujo relator é o conselheiro José Adonis
Callou de Araújo Sá, continua concluso, aguardando
manifestação do relator.

CEGONHA – A AMARN tem a grata alegria de anunciar o
nascimento de João Gabriel, filho de casal de juízes associados
Niedja Fernandes dos Anjos e Silva e Diego de Almeida Cabral.
A AMARN parabeniza a família e deseja muita saúde ao
rebento.

ELEITORAL – Na quarta-feira (10) a AMARN apresentou
requerimento ao TRE-RN visando a revogação do inciso IV, do §
1º, art. 1º, da Portaria 116/2009-GP, com o propósito de
assegurar aos juízes eleitorais o pagamento de diárias quando
do deslocamento para outra Zona Eleitoral, no interesse do
serviço público, seja como substituto legal ou por designação,
nos valores previstos nas normas regulamentares já
existentes.

ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das emendas constitucionais
publicadas no último dia 04 de fevereiro: EC n.º 63, que altera
o § 5º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre
piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de
Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de
combate às endemias e EC n.º 64, que altera o art. 6º da
Constituição Federal, para introduzir a alimentação como
direito social. Clique aqui para conferir a Constituição Federal
atualizada.

CALENDÁRIO ESPORTIVO – Na quarta-feira (3), o vicepresidente dos esportes da AMARN, juiz Marcus Vinícius Pereira
Junior, reuniu-se com o Departamento de Esportes da AMB, em
Brasília/DF, onde definiram o calendário esportivo de 2010,
sendo firmado que a V Olimpíada da Magistratura, ocorrerá de
27 a 30 de maio, em Foz do Iguaçu. No futebol, a novidade é
que, em razão de ser um ano de eleições e Copa do Mundo,
excepcionalmente, as associações estão classificadas para os
torneios nacionais. Clique aqui e confira o calendário.
ENQUETE – A partir desta semana a AMARN lançou mais uma
enquete: “Você concorda com o novo horário de

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (15 a 21 de fevereiro):
Jerônimo Rosado Neto (15), José Dantas de Lira (17), Carlos
Adel Teixeira de Souza (19) e Francisco Saraiva Dantas
Sobrinho (20). Clique aqui e confira os aniversariantes de todo
período.
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 pelo fone 3206-0942.

