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PAE/DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Nesta semana, o Poder Executivo ficou
de se manifestar sobre a proposta feita pelo Judiciário e Ministério Público para
repasse das verbas que garantiriam o pagamento dos pleitos financeiros. Até o
encerramento desta edição não houve qualquer pronunciamento do Estado e os
contatos estão sendo dificultados, inclusive, pelo fato do governador se
encontrar enfermo. Na próxima semana a AMARN irá se reunir com o Ministério
Público para definição de novas estratégias.

Eduardo, pelo trabalho realizado.

PROMOÇÃO – Após provocação da AMARN, na sexta-feira (7), foi publicado no
Diário da Justiça o Aviso de Promoção para 2ª entrância. Estão abertas as
seguintes comarcas: a) pelo critério de antiguidade: Apodi (JECC), Alexandria,
Santa Cruz (Vara Criminal), Santana do Matos, Parelhas, Parnamirim (2ª Vara
Cível e JECrim), Santa Cruz (Vara Cível), São Paulo do Potengi, São José de
Mipibu, Areia Branca (Vara Cível) e Areia Branca (Vara Criminal e JECC); b)
pelo critério de merecimento: Acari, São Miguel, Apodi (Vara Cível e Vara
Criminal), Angicos, Martins, Goianinha, Jucurutu, São Gonçalo do Amarante
(Vara Criminal), Patu, Jardim do Seridó e Caraúbas.

ESTRATÉGIA – Na terça-feira (4) o presidente da AMARN atendeu convite e
compareceu à reunião de avaliação estratégica, dentro da programação do
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. Na oportunidade, o presidente da
AMARN expôs aos presentes as dificuldades que advirão aos servidores e
juízes quanto ao cumprimento das metas do CNJ, principalmente a meta 3, o
que desafia a criação de novos métodos e rotinas de trabalho mais eficientes,
pois os esforços pessoais já estão no limite.

REMOÇÃO – Também na sexta-feira (7), foi publicado no Diário da Justiça o
Aviso de Remoção na para 2ª entrância, pelo critério de merecimento, para a
Comarca de Luiz Gomes.
MOVIMENTAÇÕES – A AMARN tem acompanhado de perto as movimentações
na carreira dos magistrados e, nesta semana, firmou compromisso de
colaboração com a presidência do TJ visando dar agilidade à tramitação desses
processos. Para tanto, os candidatos inscritos deverão encaminhar cópia do
requerimento de promoção e eventuais desistências à AMARN, através do
amarn@tjrn.jus.br para que se possa cataloga-los e dar agilidade aos
procedimentos.
HORÁRIO – Após a AMARN apresentar as dificuldades encontradas pelos
magistrados na realização de audiências e outros atos processuais, a
Corregedoria Geral encontrou uma solução de aprimoramento da Resolução nº
002/2010-TJ, que dispõe sobre o horário de funcionamento no âmbito do Poder
Judiciário e, na sexta-feira (7) foi publicado no Diário da Justiça a Resolução
031/2010, que autoriza a “realização de ato processual após às 14h30min,
desde que: I – no mínimo 3 (três) audiências tenham sido realizadas no período
da manhã e os processos estejam incluídos nas metas do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ; II – tenha ocorrido 1 (um) julgamento pelo Tribunal do Júri no
período da manhã e os processos estejam incluídos nas metas do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ; III – na Vara em que tenham sido designados
Representantes do Ministério Público ou da Defensoria Pública com atribuições
cumulativas em outras unidades jurisdicionais”
DIA DAS MÃES BENEFICENTE – No domingo (16), a partir das 11h30min, em
nossa sede Campestre em Macaíba, colabore com leite em pó ou fralda
geriátrica e participe do dia das Mães da AMARN. O convite já foi postado para
o endereço de correspondência dos associados. O evento terá como atração
musical a banda Mistura Fina e a animação infantil fica por conta do Mundo
Mágico. A associação pretende arrecadar donativos para instituições de
caridade. Seja solidário, participe e compareça!
REVISTA – Na segunda-feira (3), o presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Hamilton, atendeu ao convite do Tribunal e compareceu ao lançamento volumes
42 e 43 da Revista da Jurisprudência do TJRN, referentes aos anos 2008 e
2009. A AMARN parabeniza o desembargador associado Vivaldo Pinheiro,
diretor da revista, e os membros da comissão organizadora, composta pelos
magistrados associados Sandra Elali, Keity Mara, Otto Bismarck e João

AMB – Na tarde da segunda-feira (3) a AMARN recepcionou o desembargador
Henrique Nelson Calandra (TJ/SP), pré-candidato à presidência da AMB, e o
acompanhou em visita informal à presidência do TJRN. Em reunião com a
diretoria da AMARN, o pré-candidato expôs suas propostas de campanha para a
AMB.

PENSIONISTAS – Na sexta-feira (7) a AMARN solicitou ao setor de Recursos
Humanos do Tribunal maior agilidade na confecção dos cálculos que serão
enviados ao IPERN para fins de pagamento da PAE das pensionistas da
magistratura.
ADIC – Na quarta-feira (5), o presidente da AMARN, juiz Azevêdo Hamilton,
atendeu ao convite e fez visita à Associação para o Desenvolvimento de
Iniciativas de Cidadania do RN (ADIC), que trabalha com atividades
beneficentes em favor com das crianças, jovens e adultos da comunidade do
paço da pátria. A idéia é conhecer as atividades desenvolvidas pela entidade,
divulgar junto à AMARN e em breve, disponibilizar aos associados a
possibilidade de colaboração.
SALVE A ÁGUA POTÁVEL DE NATAL – No Dia Mundial da Água, 22 de
março, o Ministério Público do RN lançou a campanha Salve a Água Potável de
Natal, com o objetivo de pressionar as autoridades públicas a priorizar a
instalação do sistema de esgotamento sanitário da Zona de Proteção Ambiental
do San Vale, última reserva de água potável da Capital. Já são mais de 21 mil
assinaturas. Clique aqui e dê sua colaboração!
MONOGRAFIA – A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica
(ABMCJ), torna público que estão abertas até 09 de julho as inscrições para o
concurso de monografias em comemoração aos 25 anos da entidade. Maiores
informações, clique aqui.
TAURUS – A AMARN disponibiliza aos associados a tabela de preços fornecida
pela Taurus para aquisição de arma de fogo calibre restrito, destinada aos
membros da Magistratura e do Ministério Público. Confira aqui os novos preços.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei n.º 12.234, de 5 de maio de 2010, que
altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, modificando as regras da prescrição.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da próxima
semana (9 a 15 de maio): Cleofas Coêlho de Araujo Junior (11), Virgínia de
Fátima Marques Bezerra (13) e Lena Rocha (15). 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.

