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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A reunião
agendada para a última quarta-feira (13) entre AMARN,
TJ, PGJ e AMPERN e o Governo do Estado, para tratar da
minuta de composição que visa o pagamento da PAE e
Diferença de Entrância, foi suspensa a pedido do
Governador, que precisou viajar à Brasília. O presidente
do Tribunal, desembargador Rafael Godeiro, está
tentando reagendar a reunião e a expectativa da AMARN
é que nova reunião ocorra logo no início da próxima
semana.
DIFERENÇA ENTRE AS ENTRÂNCIAS – Na manhã da
sexta-feira (15), o presidente da AMARN, juiz Azevedo
Hamilton,
reuniu-se
com
a
Comissão
de
Acompanhamento de Pleitos Financeiros para definir os
critérios do estudo técnico sobre a redução do
percentual entre as entrâncias, contemplando inclusive
o impacto orçamentário. A proposta final será
apresentada ao Tribunal como um dos pleitos mais
antigos da magistratura e representará o cumprimento
de mais uma proposta de campanha.
DIÁRIAS – Na mesma reunião, o presidente da AMARN e
a Comissão de Acompanhamento de Pleitos Financeiros
debateram as questão referentes às diárias dos
magistrados, tendo em vista que a resolução n.º
056/2009-TJ, inviabilizou o pagamento de diárias aos
juízes em substituição legal.
REMOÇÃO – Atenção dirigentes da AMARN! Na
segunda-feira (18), às 11 horas, na sede administrativa
da AMARN, haverá reunião extraordinária da diretoria da
AMARN para tratar da definição de critérios de remoção.
As definições serão encaminhadas ao Tribunal para fins
de regulamentação.
JUÍZES AUXILIARES – Também na segunda-feira (18),
às 16 horas, em nossa sede administrativa, haverá
reunião da diretoria da AMARN, com todos os juízes
auxiliares da Comarca de Natal, para apresentação e
discussão da minuta de resolução que trata da fixação
de critérios para designação de juizes auxiliares.
Compareça!
RITOS – A Revista Ritos já recebeu inúmeras
contribuições, mas ainda há espaço para o seu artigo,
conto, poesia etc. O prazo limite para submeter material
é 15 de novembro de 2010 e o texto deverá possuir até
5 páginas. Contribua também, mande seu artigo para os
endereços:
amarn@tjrn.jus.br
ou

odineidraeger@tjrn.jus.br. As dúvidas podem ser
sanadas com o Vice-Presidente Cultural, Juiz Juiz Odinei
Wilson Draeger, através do fone 9981 8223.
ELEIÇÕES AMB – A cédula de papel será a única opção
de votação para as eleições que definirão os novos
membros da diretoria da AMB para o triênio 2011/2013.
A decisão foi tomada na quarta-feira(13), durante a
reunião da Comissão Eleitoral, quando foi deliberado
que os magistrados receberão em suas residências, até
o dia 24 deste mês, a sobrecarta com a cédula. Eles
poderão mandar a correspondência pelo correio ou, se
preferirem, manifestar o voto pessoalmente na sede das
associações estaduais. Clique aqui e saiba mais.
CNJ – A Proposta de Ato Normativo n.º 000257241.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação de Juízes Substitutos, não foi inserida na
próxima pauta ordinária de julgamento do CNJ, conforme
havia informado o gabinete do relator, Conselheiro Jorge
Hélio. Até o encerramento desta edição a AMARN ainda
não dispunha de informações precisas sobre julgamento
do Ato Normativo.
DIA DAS CRIANÇAS SOLIDÁRIO – Atenção crianças
dos 8 aos 80, não percam! Na tarde deste domingo (17),
a partir das 14h30min, leve sua família à nossa sede
campestre para comemorar o Dia das Crianças da
AMARN. Haverá cama elástica, piscina de bolas,
recreação infantil e muito mais. contamos com sua
presença. Leve também sua doação de cesta básica,
fralda ou leite em pó para instituições carentes. Os
interessados deverão confirmar a presença através do
CIC, e-m@il ou 9904 7000.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (17 a
23 de outubro): Deusdedit Chaves Maia (18), Luiz
Alberto Dantas Filho (18), José Conrado Filho e Valtércio
Bandeira de Melo (19), Vivaldo Otávio Pinheiro (20),
Arklenya Xeilha Souza da Silva Pereira (21), Mádson
Ottoni de Almeida Rodrigues (22), Francisco Ciríaco
Sobrinho e Ivan Meira Lima (23). Clique aqui para
conferir os aniversariantes do período.
DIRETORIA – Clique aqui para falar com a diretoria da
AMARN.
Envie
sugestões,
críticas,
elogios,
questionamentos ou simplesmente atualize seus dados.
Se mantenha informado através do novo ramal 7770
ou também pelos telefones 9904-7000.

