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SUBSÍDIO – A expectativa da AMARN é que o projeto de lei complementar n.º
2.310/2009, aprovado pela Assembléia Legislativa e encaminhado à
Governadoria desde a quinta-feira (5), seja sancionado e publicado brevemente,
até porque, na quinta-feira (12), foi publicada a lei complementar n.º 400 que
reajusta o subsídio dos Procuradores do Estado.
PAE – A AMARN foi informada pelo setor financeiro do TJRN que o pagamento
da Parcela Autônoma de Equivalência, relativa ao mês de outubro/09, ocorrerá
na próxima terça-feira (17).
ELEITORAL – A Direção Geral do TRE-RN informou à AMARN que a
gratificação eleitoral referente ao mês de novembro será paga entre os dias 10 e
15 de dezembro com o realinhamento do subsídio da magistratura nacional,
acrescida ainda da diferença da gratificação deste 1º de setembro.
CNJ I – Após a AMARN apresentar manifestação acerca das informações
prestadas pelo TJRN e interessados no PCA n.º 2009.10.00.004718-0, cujo
relator é o conselheiro Leomar Barros Amorim de Souza, o processo está
concluso desde a segunda-feira (9). Esse procedimento visa a anulação da
permuta realizada entre dois juízes e a regulamentação das permutas no âmbito
do TJRN.
CNJ II – O relator do PCA n.º 2009.10.00.005750-0, conselheiro Walter Nunes da
Silva Junior, aguarda as informações do TJRN para analisar a liminar requerida
pela AMARN, que visa a abertura imediata dos procedimentos de movimentação
na carreira da magistratura em relação às comarcas e/ou varas vagas; que se
estabeleça um critério que garanta a alternância entre antiguidade e
merecimento, no caso das vagas abertas simultaneamente; e que se finalizem os
procedimentos que se encontram em tramitação, no prazo máximo de trinta (30)
dias.
DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO – O juiz associado e ex-presidente da
AMARN, Guilherme Newton do Monte Pinto, foi vencedor do concurso de
monografias da AMB, no grupo “Democratização do Judiciário”, com o trabalho
intitulado “Da hierarquia à democracia: a difícil aproximação entre o discurso
e a realidade judiciária”. A homenagem foi conferida durante o XX Congresso
Brasileiro de Magistrados, em São Paulo/SP e a monografia de Guilherme Pinto
obteve a maior média geral de pontos, com pontuação final 101,5 pela comissão
julgadora. A monografia ainda será publicada em livro que será lançado pela
AMB, com o título “Gestão Democrática do Judiciário”. Ao colega, a AMARN
deseja parabéns pelo sucesso e reconhecimento.
INTERNET – No início da próxima semana estará disponível o novo sítio da
AMARN na internet. A nossa página foi pensada para que o associado tenha
acesso a notícias atuais sobre o Judiciário, enquetes institucionais, fotos, estatuto
da AMARN, agenda de eventos, lista de convênio etc. Clique aqui e confira as
novidades.
DIRETORIA – Na manhã do dia 23/11 a diretoria da AMARN irá se reunir no
auditório do Fórum Seabra Fagundes para tratar do balanço anual da gestão e
organizar o I Encontro de Prestação de Contas da Magistratura Potiguar, com
previsão para ocorrer no dia 18 de dezembro, por ocasião da confraternização de
fim de ano da magistratura.
AMARN INFORMA – Na próxima semana, os associados receberão em seus
endereços de correspondência mais um exemplar do AMARN INFORMA,
periódico impresso da AMARN, que trará entrevista com o conselheiro do CNJ
Walter Nunes da Silva Junior, artigo jurídico, notícias institucionais e esportivas,
fotos dos últimos eventos organizados pela AMARN etc. Aguarde e confira!
SOLIDARIEDADE – A AMARN lembra aos colegas que estamos com uma urna
em nossa sede administrativa para o recolhimento de notas e cupons fiscais em

favor do GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer no RN. Colabore!
UNIMED – Por solicitação da Unimed Natal, a AMARN informa que desde o dia
20 de outubro, os serviços de pronto-socorro, ortopedia e hemodinâmica do Natal
Hospital Center estão indisponíveis. A Unimed Natal esclarece que a medida não
trará prejuízo ao usuário, pois a rede de hospitais credenciados tem capacidade
de absorver a demanda de atendimento e que a exclusão desses serviços é fruto
do processo de redimensionamento dos prestadores, na busca do
aperfeiçoamento dos serviços. Lembrando ainda que o Hospital Unimed está
com toda capacidade operacional disponível. Confira no sítio da Unimed Natal na
internet a relação dos hospitais e serviços disponíveis.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE” que irá
ao ar através da TV Câmara, na terça-feira (17/11), às 19h, após o “Jornal da
Câmara”, com reapresentação no sábado (21/11), ao meio dia, exibirá entrevista
com o juiz Múcio Nobre, sobre o Juizado Especial do Trânsito.
TRANSPORTE PÚBLICO – No período de 20 a 22 de novembro, no auditório do
Hotel Serhs, na via costeira, a ESMARN, em parceria com a AMARN, TJRN e
FETRONOR, promoverá o Encontro Jurídico de Transporte Público do Nordeste.
As inscrições são gratuitas aos magistrados e foram prorrogadas até a quartafeira (18). Clique aqui para ver a notícia do evento.
DICA DE LEITURA – Com a obra O Princípio da Função Social do Contrato e o
seu Controle Jurisdicional, 1ª Edição, publicada por Sérgio Antônio Fabris Editor,
o juiz associado Fábio Antônio Correia Filgueira, conselheiro da AMARN, faz
uma reflexão que engloba os aspectos históricos e axiológicos acerca da função
social do contrato, bem como apresenta os marcos teóricos da função tanto na
perspectiva constitucional como na infraconstitucional, sem esquecer a
necessidade de investigar critérios práticos à sua operacionabilidade.
MOSSOROENSE – A juíza associada Anna Isabel de Moura Cruz foi
homenageada na segunda-feira (9), com o título de Cidadã Mossoroense,
conferido pela Câmara Municipal de Mossoró/RN. A cerimônia foi realizada no
Teatro Dix-Huit Rosado, durante a sessão solene comemorativa ao aniversário
de 139 anos de emancipação política de Mossoró. A AMARN deseja parabéns
pelo reconhecimento.
ATUALIZAÇÃO – No último dia 11/11 foram publicadas a lei n.º 12.089, que
proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 vagas simultaneamente em instituições
públicas de ensino superior e as seguintes Emendas Constitucionais: n.º 59, que
reduz, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação
das Receitas da União (DRU) incidente sobre os recursos destinados à
manutenção e desenvolvimento do ensino; n.º 60, que dispõe sobre o quadro de
servidores civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia; e n.º 61, que
altera modifica a composição do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
CEGONHAS – Ninguém segura a família AMARN! Na sexta-feira (6) nasceu o
Pedro Miguel, filho do juiz associado Pedro Rodrigues Caldas Neto e Claudiene
da Silva Caldas; na terça-feira (10) nasceu o pequeno Felipe Gabriel, primeiro
neto do juiz associado Cícero Macedo, filho de Sâmia Priscila e Felipe Bruno. A
AMARN parabeniza as famílias e deseja muita saúde aos bebês.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados aniversariantes
da próxima semana (15 a 21 de novembro): Patrício Jorge Lobo Vieira (15),
Andréa Cabral Antas Câmara (18), Gabriel Bernadino da Nóbrega (20) e Carlos
Jorge da Silva (21).
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço eletrônico. Envie
sugestões, críticas, elogios e questionamentos. Participe com idéias e se
mantenha informado através do ramal 9374 ou também pelos telefones (84)
3206-0942 ou 9904-7000.

