BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 8 a 14 de março de 2010
ELEIÇÕES – As duas chapas concorrentes, Magistratura
Integrada, cujo candidato a presidente é o juiz Artur Bonifácio, e
Magistratura Independente e Democrática, que tem o juiz
Azevedo Cartaxo como candidato a presidente, tiveram suas
inscrições homologadas pela comissão eleitoral, bem como foram
publicados os quatro locais de votação para as eleições: Natal: 1 –
Auditório Floriano Cavalcanti, na sede do Tribunal de Justiça; 2 –
Auditório do Fórum "Desemb. Miguel Seabra Fagundes"; Mossoró: 3
– Fórum Municipal "Des. Silveira Martins"; Caicó: 4 – Fórum
Municipal "Amaro Cavalcanti". Exerça seu direito de voto,
compareça!
PAE – Após a incerteza quanto ao pagamento da PAE relativa a
fevereiro e março/2010, a AMARN diligenciou uma audiência com a
governadora Vilma de Faria (PSB-RN), na última quinta-feira (11), e
conquistou o compromisso da chefe do Executivo Estadual para
quitação das referidas parcelas até o final de seu mandato, previsto
para 3 de abril. Demonstrando boa vontade para com a
magistratura, a governadora confirmou o pagamento da parcela de
janeiro para sexta-feira (12).

GRAVAÇÃO DE SENTENÇA – Em contato com a Corregedoria
Geral da justiça, a AMARN sugeriu o reexame do ofício circular que
coíbe a prolação de sentenças na audiência gravada pelo sistema
audiovisual. Esta matéria está prevista nos arts. 169, 170 e 417 do
CPC, bem como na lei 11.719/2008, no âmbito penal. Ademais,
vários tribunais, a exemplo do TJSC, disciplinaram-na em
Provimento, admitindo as decisões judiciais na própria audiência
gravada. Algum empecilho de ordem prática deverá ser superado
sem dificuldades, em nome da celeridade processual.
SAÚDE – A AMARN ofertou opinião favorável à consulta realizada
pela AMB para verificar quais entidades possuem interesse em
aderir ao um plano de saúde nacional, exclusivo para magistrados.
Por enquanto, não temos maiores informações, pois se trata
apenas de um levantamento preliminar para se encaminhar à
empresa de consultoria que irá elaborar um projeto.
JOGOS NACIONAIS – No período de 27 a 30 de maio deste ano
ocorrerão os V Jogos Nacionais da Magistratura, na aprazível cidade
turística de Foz de Iguaçu/PR. O evento congregará magistrados e
familiares de todos os segmentos do Judiciário brasileiro, além de
colegas do Paraguai e Argentina, cujo objetivo é a confraternização
e integração de todos através do esporte, com belíssimas opções
de passeios e compras. As inscrições são on line, prestigie!
GESTÃO DEMOCRÁTICA – Em outubro/2009 a AMB lançou a
campanha Gestão Democrática do Judiciário, cujo objetivo é
estimular os magistrados a participarem da elaboração do
orçamento e da gestão do Poder Judiciário. Por não ser tarefa de
fácil assimilação, a AMB propôs um questionário eletrônico que visa
colaborar com o processo participativo. Colabore!
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CNJ – O Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000,
que visa a regulamentação da designação dos juízes substitutos e
que foi redistribuído ao Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira,
continua concluso com o relator. Também está sem movimentação
processual relevante no período o procedimento nº 000257241.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato normativo sobre o
mesmo tema.
AMARN – Nossa página na internet está recheado de novidades:
confira mais um AMARN Informa, nessa edição entrevistando os
candidatos à presidência da AMARN; já está disponível também a
prestação de contas de fevereiro/2010; não deixe de conferir nossa
sessão de convênios.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS – A AMARN está
acompanhando ativamente o Recurso Especial no Superior
Tribunal de Justiça apresentado em desfavor da decisão que
manteve os efeitos da liminar deferida no TJRN, em sede de
Mandado de Segurança, e que confere aos aposentados e
pensionistas o direito a perceber a ascensão funcional por ocasião
da aposentadoria. A assessoria jurídica da AMARN participou de
audiência com o desembargador convocado Haroldo Rodrigues
(STJ), oportunidade em foi apresentado memorial que demonstrou
detidamente todos os pontos de interesse, notadamente a
manutenção da liminar por se tratar de situação pré-existente e
verba alimentar.

PLANETA VERDE – Nos dias 19 e 20 de abril, em Brasília/DF, a
Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB, está promovendo,
em conjunto com o instituto “O Direito Por Um Planeta Verde”,
curso de aperfeiçoamento para magistrados sobre a Teoria Geral
do Direito Ambiental. O evento, que contará com renomados
especialistas, abordará temas relevantes para a atividade
judicante. A AMB está disponibilizando gratuitamente duas vagas
presenciais, sendo as despesas com deslocamento e hospedagem
a cargo do magistrado. Inscrições até 15 de março através do
endereço eletrônico flaviana@amb.com.br.
CLARO – A AMARN firmou parceria com a Claro para oferecer aos
associados mais uma opção em telefonia. Pela proposta, o
associado poderá obter smartphones a partir de 24 x R$ 1,00, com
as seguintes tarifas: assinatura R$ 8,00; tarifa zero R$ 4,00; valor
do minuto R$ 0,28, inclusive após os minutos contratados, além de
pacote de dados a partir de R$ 60,00 para acesso ilimitado. Você
poderá usufruir ainda da portabilidade, sem modificar seu número
atual. Maiores informações na secretaria da AMARN.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (15 a 21 de março): José
Undário Andrade, Marco Antônio Mendes Ribeiro e Tatiana
Socoloski (15), Sérgio Augusto de Souza Dantas (17), Jessé de
Andrade Alexandria (20) e José Dantas de Paiva (21). Clique aqui
para conferir os aniversariantes do período.
TELEFONES – No período da mudança da AMARN para nova sede
administrativa, os telefones fixos (84) 3206-0942 e 3206-9132
estarão inoperantes, ficando disponível apenas o (84) 9904 7000. A
AMARN pede a compreensão dos colegas.

