BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 17 a 23 de outubro de 2010
PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Neste semana a
AMARN participou de duas reuniões conjuntas dos
representantes do Judiciário e do MPRN com o Secretário
de Planejamento, Sr. Nelson Tavares, para tratar dos
repasses para pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE) e Diferença de Entrância. O Secretário
tem exposto as dificuldades financeiras que o Estado vem
enfrentando no final da gestão e não se posicionou
precisamente sobre os repasses. No início da próxima
semana está pré-agendada nova reunião, desta vez com a
presença do Governador do Estado, para tratar do assunto.
PROMOÇÕES & REMOÇÕES I – Na manhã da segunda
feira (18), a AMARN esteve presente à sessão
extraordinária do Tribunal para analisar movimentação na
carreira dos associados. Foram removidos na 2ª entrância
para a Comarca de Parnamirim a juíza Ilná Rosado para a
Vara Infância e Juventude e o Juiz Valter Flor para Juizado
Especial da Fazenda Pública.
PROMOÇÕES & REMOÇÕES II – Na mesma sessão foram
promovidos para 3ª entrância os magistrados: Ana Orgete
para a Vara Cível de Pau dos Ferros; Aline Belém para a
Vara Cível de Macau; para Mossoró foram Giulliana de
Souza Lima para o 2º Juizado Cível, Welma Menezes para
3º Juizado Cível, Anna Isabel Cruz para Vara da Infância e
Adolescência e Vagnos Kelly para a 1ª Vara Criminal; para
Natal foram Ana Carolina Maranhão para 1ª Vara Criminal
do Distrito da Zona Sul, Paulo Sérgio da Silva para a 2ª
Vara Cível e Karyne Chagas para a 2ª Vara Criminal; a Juíza
Maria Nádja Cavalcanti foi para Juizado Especial de Currais
Novos; o juiz Gustavo Silveira Silva foi para a Vara Cível de
João Câmara e para a Vara Cível de Currais Novos foi o Juiz
Marcus Vinícius Junior. A AMARN deseja parabéns ao todos
os magistrados promovidos e removidos, bem como deseja
muita sorte em seus novos cargos.
REUNIÃO – Atenção dirigentes da AMARN! Na segundafeira, impreterivelmente às 9 horas, haverá reunião
ordinária da AMARN. Estará em pauta a discussão sobre
remoções, sobre inamovibilidade de juízes auxiliares,
dentre outros assuntos. Compareça, sua presença é muito
importante.
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA – Cumprindo disposição
estatutária, na sexta-feira, dia 29 de outubro, às 8 horas
em primeira chamada, ou às 9 horas em segunda, em
nossa sede administrativa, haverá Assembléia Ordinária
para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1. Relatório e
prestação de contas; 2. Estrutura de servidores nas varas
em conjunto com enunciado aprovado pela AMARN sobre o
assunto; 3. Possibilidade de incentivo financeiro da Amarn
para ingresso dos associados na Unicred.

SERVIDORES – Na sexta-feira (15) a AMARN protocolou no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Pedido de Providências
registrado sob n.º 0006723-16.2010.2.00.0000 visando a
devolução dos servidores à disposição da 2ª instância e a
outros órgãos ao 1º grau de jurisdição. O procedimento foi
distribuído ao Conselheiro Leomar Barros Amorim de Sousa
que indeferiu o pedido liminar de devolução imediata de
metade dos servidores à disposição e requisitou
informações ao Tribunal de Justiça.
FERIADÃO – De acordo com a Portaria nº 602/10-CGJ,
disponibilizada no DJ-e de 20/10/10, o feriado do dia do
Servidor Público foi transferido para o dia 1º de novembro.
O plantão judiciário do dia 1º será cumprido pelos juízes
escalados para o plantão do dia 28 de outubro.
ANTIGUIDADE – Está disponível na página da
Corregedoria na internet a Lista de Antiguidade. Clique
aqui confira.
MOSSORÓ – Em consequência da Assembléia Geral ter
decidido não mais alugar imóvel em Mossoró e enquanto
está sendo construído o flat adquirido pela AMARN, a
associação pagará por ano até quatro diárias “single”
(custam R$ 155,00 cada) de hotel para os magistrados que
viajarem a serviço (restrição que não se aplica a
aposentados). O direito é exclusivo dos magistrados e não
se transfere a seus auxiliares ou familiares.
TÊNIS – No período de 1º a 5 de dezembro acontecerá no
Rio de Janeiro o XV Campeonato Nacional de Tênis dos
Magistrados. Promovido pela AMB e organizado pela
Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
(Amaerj), o evento é aberto a magistrados de todo o Brasil.
Clique aqui e confira.
ATUALIZAÇÃO – Confira a Lei Estadual n.º 9.407/2010,
que altera e consolida o limite de crédito, no que se refere
à abertura de créditos suplementares no RN. Veja também
os Decretos federais n.º 7.337/2010, que dispõe sobre as
condições de amortização dos contratos do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e n.º
7.339/2010, que dispõe sobre a remissão, rebate para
liquidação e desconto adicional para liquidação de dívidas
rurais.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (24 a 30
de outubro): Deise Holder da Silva Martins e Fábio Antônio
Correia Filgueira (25), Hadja Rayanne Holanda de Alencar e
José Augusto de Figueiredo Caldas (29) e Juliana de Oliveira
Cartaxo (30). Clique aqui para conferir os aniversariantes
do período.

