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PAE/DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Na quinta-feira (20) o presidente da
AMARN, juiz Azevêdo Hamilton e o conselheiro Fábio Filgueira,
juntamente com presidente da AMPERN, promotor Rinaldo Reis, reuniramse com o Procurador Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho, para expor a
preocupação dos magistrados com o pagamento da PAE e a insatisfação
com a indevida submissão pelo Poder Executivo à PGE de assunto interno
do Poder Judiciário, sendo requerido pressa na resolução da questão. O
Procurador Geral relatou que irá dar a celeridade necessária e que fará
esforços junto ao Governador e à SEPLAN para que a parcela de maio
não sofra qualquer atraso. Atualmente, o assunto se encontra sendo
analisado pela Procuradoria Geral do Estado.
SESSÕES PÚBLICAS I – Na segunda-feira (17) o presidente da AMARN,
juiz Azevêdo Hamilton, esteve presente ao plenário do Tribunal onde, mais
uma vez, usou da palavra para defender a presença da AMARN nas
sessões disciplinares em desfavor de magistrados, desde que haja
interesse do associado, e esclarecer ao Pleno acerca do conteúdo da
decisão do PCA n.º 0001033-74.2008.2.00.0000, do CNJ, que precisava
ser obedecida. O Tribunal foi além do requerimento da AMARN, mudou
seu entendimento anterior e adotou como regra as sessões públicas para
julgamento de processos disciplinares contra magistrados, podendo ser
transformada em sessão reservada em situações excepcionais que
envolvam a intimidade do magistrado ou em que isto seja imposto pelo
interesse público.

o ingresso da AMARN na Cooperativa. Aguardamos comunicação oficial
do BACEN e a aprovação da matéria em nossa Assembléia Geral.
DIA DAS MÃES BENEFICENTE – No último domingo (16), foi
comemorado o Dia das Mães da AMARN. A festa foi um sucesso e, pela
aceitação da proposta, a AMARN permanece com a campanha para
arrecadar leite em pó e fralda geriátrica para instituições de caridade. Seja
solidário, participe, ligue para a AMARN pode receber seus donativos em
domicílio. Solicite!
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SESSÕES PÚBLICAS II – Pelo novo posicionamento do Tribunal, que
adotou a regra geral de sessões disciplinares públicas, a AMARN
apresentou agradecimento a todos os membros da Corte pelo
compromisso assumido com a transparência de suas ações perante a
sociedade e com a concretização do princípio constitucional da publicidade
dos atos administrativos.

TIRO – O Clube dos Caçadores de Natal oferece aos associados da
AMARN um Curso Básico de Tiro para capacitação em armamento, tiro e
segurança. Serão ministradas regras de segurança, conduta de stand,
explanação sobre pistola e revólver, manutenção básica e manuseio de
armas curtas, posições e exercício de tiro. O curso custa R$ 400,00 e
oferece armamento e 100 tiros. Informações na secretaria da AMARN.

SESSÕES PÚBLICAS III – Na mesma sessão plenária, já com a presença
da AMARN, o Tribunal arquivou o procedimento administrativo disciplinar
preliminar movido contra o associado Raimundo Carlyle em razão de
crítica feita no exercício da jurisdição. A inviolabilidade dos magistrados
pelo conteúdo de suas decisões e sua liberdade de expressão são
patrimônios institucionais da Magistratura como um todo e o seu
comprometimento criaria precedente perigoso, que colocaria em situação
de fragilidade os juízes, desembargadores e ministros.

CONVÊNIOS – Na página da AMARN na internet há a seção de
convênios, onde o associado poderá ter acesso às empresas conveniadas
à associação, oferecendo mais comodidade e economia. Confira as
vantagens oferecidas pela nova conveniada, Ótica New Vision, que
oferece aos associados um desconto de 10% em qualquer orçamento
apresentado pela concorrência, além de inúmeras vantagens. Aproveite.

OAB – Na segunda-feira (17) o presidente da AMARN, juiz Azevedo
Hamilton, reuni-me como presidente da OAB-RN, Paulo Eduardo Pinheiro
Teixeira, para externar o desagrado e a surpresa dos magistrados de
Mossoró, ao receberam da OAB local ofício com reclamações acerca do
novo horário definido na Resolução do TJ e equiparando a conduta dos
Juízes a crime de abuso de autoridade. O Presidente da Ordem afirmou
que iria discutir o assunto com a OAB-Mossoró e envidar esforços para
evitar reiteração de fatos semelhantes.
COOPERATIVA – Após solicitação da AMARN, o Presidente da UNICRED
– Cooperativa de crédito dos médicos e profissionais de nível superior da
área de saúde do RN, Dr. Damião Monteiro, nos informou que recebeu
notícia informal do Banco Central de que aquela instituição teria aprovado

FISIOTERAPIA – Na segunda-feira (17) a Unimed Natal colocou em
funcionamento o seu serviço próprio de fisioterapia, a Unimed Fisio, onde
os clientes Unimed contam com profissionais qualificados em um espaço
físico apropriado e com equipamentos de última geração. O novo serviço
está funcionando na Rua Joaquim Manoel, próximo ao ITORN, com
atendimento ininterrupto das 7h às 19h.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei editada em 19 de maio de 2010,
de n.º 12.236, que altera o art. 723 da Lei no 10.406/02 – Código Civil,
para adequá-lo às exigências da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da
próxima semana (23 a 29 de maio): Ricardo Procópio Bandeira de Melo
(24), Altanir Fernandes Borges e Cláudio Mendes Júnior (29). Clique aqui
para conferir os aniversariantes do período.

