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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – O Tribunal
de Justiça, a AMARN, a Procuradoria Geral de Justiça
e a AMPERN prosseguem tentando reverter a
suspensão de repasses pelo Poder Executivo. Ainda
não tivemos resposta definitiva da atual gestão, que
continua relatando que está tentando acomodar o
pagamento de nosso direito dentro da difícil situação
financeira do Estado. A Associação não desistiu de
resolver o problema criado pela quebra do acordo
pelo Poder Executivo e continua trabalhando para
viabilizar a retomada dos pagamentos, em benefício
dos associados.
REPOSIÇÃO SALARIAL - A AMARN, que já havia
pedido a inclusão de nossa reposição salarial na
proposta orçamentária, está elaborando uma minuta
de projeto de Lei a ser encaminhada ao Tribunal de
Justiça, com vistas à implementação do nosso
reajuste tão logo seja aprovado no Congresso o
projeto que repõe o valor dos subsídios dos Ministros
do Supremo.
MANDADO DE SEGURANÇA – Ainda está concluso
ao relator, Ministro Dias Tóffoli, a tutela de urgência
requerida pela AMARN no Mandado de Segurança n.º
MS 29497 , ajuizado no STF contra o Provimento n.º
12, da Corregedoria Nacional da Justiça do CNJ. Esse
provimento determina que, de ofício, os Magistrados
de todo Brasil abram procedimento de investigação da
paternidade com base nos dados do Censo Escolar de
2009 fornecido pelo INEP.

CNJ I – Está concluso desde o dia 17/11 o Pedido de
Providências
nº
0006723-16-2010.2.00.0000,
apresentado pela AMARN no Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), visando a devolução dos servidores à
disposição da 2ª instância e a outros órgãos ao 1º
grau de jurisdição. O relator é o Conselheiro Leomar
Barros.
CNJ II – O pedido de liminar no procedimento nº
0006957-95.2010.2.00.0000,
apresentado
pela
AMARN, visando a composição das Turmas Recursais
com, pelo menos, dois juízes integrantes do sistema
dos Juizados Especiais, foi indeferido pelo seu relator,
o Conselheiro Nelson Tomaz Braga. A decisão é do
dia 17 de novembro e seus fundamentos podem ser

conferidos, em inteiro teor, clicando aqui.
CNJ III – Nenhuma modificação no andamento da
Proposta
de
Ato
Normativo
n.º
000257241.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação de Juízes Substitutos. Desde o último dia
4/11 o procedimento está concluso ao relator,
Conselheiro Jorge Hélio. A decisão provável será a
inclusão na pauta ordinária de julgamento do CNJ. O
Pedido de Providências apresentado pela AMARN,
registrado sob n.º 0006607-44.2009.2.00.0000, com
o mesmo objeto, foi anexado à Proposta de Ato
Normativo por continência.

IMPRENSA – Neste dia 17 (quarta-feira) o jornalista
Ailton Medeiros publicou (com atraso) a resposta que
havia sido imediatamente enviada pelo Presidente da
AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, quanto às acusações
vagas feitas por ele sobre os juízes eleitorais. A
Associação acredita que o silêncio não é a melhor
resposta em relação aos ataques feitos ao Poder
Judiciário na imprensa. A AMARN inclusive já se
dirigiu ao Departamento de Jornalismo do Tribunal
pedindo que se alie à Associação nos seus esforços.
Veja mais clicando aqui.
UNICRED 1 – Como ainda não foi autorizada pelo
Tribunal de Justiça a realização de empréstimos
consignados buscados pelos Magistrados junto à
Unicred, a AMARN está buscando agendar reunião
com os Desembargadores Rafael Godeiro e Judite
Nunes para tratar do assunto. A Vice-Presidência
Financeira da AMARN está na fase final de revisão do
aditivo contratual que permitirá que a Associação
incentive financeiramente os juízes que desejarem se
vincular à nossa Cooperativa de Crédito.
UNICRED 2 – A partir da próxima semana, a UNICRED
procurará os colegas que desejarem se associar à
Cooperativa, expondo-lhes o seu funcionamento e os
variados produtos bancários oferecidos, que incluem
conta-corrente, poupança, empréstimos de diversos
tipos, cartões de crédito, consultoria de investimentos
etc. Os colegas que desejarem receber logo a visita
inicial, podem se comunicar com a Associação, que
providenciará o encaminhamento do pedido Unicred.
A associação à Cooperativa de crédito é opcional e
não envolve o pagamento de taxas de abertura de

contas.
ELEIÇÕES AMB – Fique atento à eleição para escolha
dos dirigentes da AMB para o período de 2011/2013.
Os associados poderão votar por carta (pelos Correios)
até 26/11 ou pela internet no período de 23 a 25/11.
Segundo informações da AMB, as senhas para votação
pela internet já foram encaminhadas aos e-mails dos
associados cadastrados. Conheça mais sobre os
candidatos, o Juiz de Direito Gervásio Santos, da
chapa AMBCOMVOCE e o Desembargador Nelson
Calandra, da chapa Novos Rumos. Clique aqui e tire
suas dúvidas sobre a eleição.

INAUGURAÇÃO – O Tribunal de Justiça inaugurou na
última quinta-feira as novas instalações dos Juizados
Cíveis, Criminal, de Violência Doméstica e Familiar e
também da Vara de Infância e Juventude da Comarca
de Parnamirim. O Presidente da AMARN atendeu
convite do Des. Rafael Godeiro e da Diretora do Foro
juíza Manuela de Alexandria e participou da
solenidade. A AMARN parabeniza o Tribunal e a
Direção do Foro pela grande melhoria das condições
de trabalho de servidores e magistrados daquela
Comarca e deseja sucesso nos esforços para o início
das obras do novo Fórum
CONGRESSO DA ESMARN – A Escola da
Magistratura realizará seu congresso internacional,
com a Coordenação Científica do colega Artur
Bonifácio e a presença especial, como palestrantes,
dos conselheiros do CNJ Marcelo Neves e Eliana
Calmon, atual Corregedora Nacional de Justiça. O
tema do congresso é “A Democracia Participativa e o
Princípio da Separação dos Poderes” e contará ainda
com a participação, dentre outros, de Paulo
Bonavides, Lênio Streck e Jorge Miranda. A
Associação informa aos colegas que as inscrições
feitas agora são gratuitas, mas que como o evento
será aberto ao público, podem faltar vagas caso se
deixe para a última hora
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados da próxima semana (21 a 27 de
novembro): Carlos Jorge da Silva (21), Carlos Roberto
Coelho Maia (22), Daniella Paraíso Guedes Pereira e
Nilson Roberto Cavalcanti Melo (24) e Tatiana Lobo
Maia (27). A AMARN deseja muitas felicidades aos
aniversariantes e que tenham todos uma vida longa
e próspera. Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.

