BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2008
CNJ 1 – Analisando o recurso ofertado pelo TJRN no
Procedimento
de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001031-0, que determinou ao TJRN a alternância
dos critérios de merecimento e antigüidade nas remoções, o
plenário do CNJ acolheu parcialmente o pedido para modular os
efeitos do julgado pelo prazo de 90 dias, e esclarecendo que
“não se aplicando, assim, o comando desta decisão plenária até
que seja ultimado o prazo, ou seja adotado o novo regramento”.

26/09 contará com a participação do Senhor Enyldo Sydney
Tabosa do Egito, Gerente Financeiro da EXATA Consultoria em
Bens Imóveis Ltda., que apresentará duas opções para a
negociação da sede da praia de Areia Preta: (I) venda do imóvel
diretamente a uma construtora, cujas propostas estão sendo
colhidas no mercado; (II) realização de um projeto para a
incorporação do imóvel aos juízes dispostos a adquiri-lo à
AMARN, para futura construção de edifício residencial.

CNJ 2 – Na mesma Sessão Ordinária de terça-feira (9) o
plenário do CNJ acolheu parcialmente o Pedido de
Esclarecimentos ofertado pela AMARN, no Pedido de
Providências n.º 2008.10.00.001033-3, que analisou a decisão
do TJRN proibindo o comparecimento da AMARN nas sessões
administrativas disciplinares, esclarecendo que o TJRN deverá
apresentar os fundamentos para que a sessão se realize de
maneira secreta “em momento anterior ao início das sessões
administrativas de julgamento de procedimentos administrativos
disciplinares”.

O JUIZ RESPONDE – Foi ao ar na última terça-feira (9), na TV
CÂMARA, Cabo 37, a primeira edição do programa “O JUIZ
RESPONDE”, produzido pela AMARN. Nosso programa será
exibido sempre às terças-feiras, após o “Jornal da Câmara”, que
começa às 19 h, com reapresentação aos sábados ao meio dia.

CNJ 3 – Ainda permanece concluso para análise de mérito o
PCA n.º 2008.10.00.001014-0, que analisa a regularidade do
controle de expediente de juízes. A AMARN está envidando
esforços junto ao relator, conselheiro Altino Pedrozo, para uma
análise mais célere do procedimento.
NOTA DE ESCLARECIMENTO – Em defesa das prerrogativas
da magistratura, a AMARN encaminhou Nota de Esclarecimento
para divulgação nas Rádios 106, Seridó e Caicó, em favor da
colega juíza Ana Orgette de Souza Fernandes Vieira,
relativamente ao “Caso Luana”, envolvendo uma jovem que
cometeu suicídio no interior da Penitenciária Estadual do Seridó,
onde se encontrava recolhida por força de prisão preventiva
decretada pela referida magistrada. A íntegra da nota poderá
ser encontrada no site da AMARN (www.amarn.com.br).
DIRETORIA – A diretoria da AMARN se reuniu na última
segunda-feira (8), no Salão Nobre da Justiça Federal,
oportunidade em que foram deliberados encaminhamentos no
plano remuneratório, institucional e cultural, a exemplo de
proposta de projeto de lei a ser encaminhado ao TJ para a
redução gradual da diferença entre as entrâncias; requerimento
para o pagamento da diferença de remuneração correspondente
ao cargo, nos casos de substituição com jurisdição exclusiva;
requerimento para revisão da Resolução 14/2006-TJ, referente
à forma de cálculo da pontuação para fins de promoção por
merecimento; requerimento para regulamentação da Resolução
019/2007-TJ, com o objetivo de fixar critérios para a designação
de juízes integrantes do “Núcleo de Apoio à Efetividade
Judiciária” (Pauta Zero) e realização de um Fórum de Debates
sobre Processo Penal, a ser promovido pelo CEJAM.
ASSEMBLÉIA GERAL – A Assembléia Geral do próximo dia

TRT 21 – Na noite da terça-feira (9), no Centro de Convenções
de Natal, a AMARN se fez presente à solenidade de posse do
presidente do TRT da 21ª Região. O Desembargador Federal do
Trabalho José Barbosa Filho assumirá o cargo de Presidente
desta Corte Trabalhista, juntamente com os desembargadores
Ronaldo Medeiros de Souza, como vice-presidente, e Carlos
Newton Pinto, como Ouvidor Geral do TRT Potiguar. Durante a
solenidade a nova direção do TRT foi saldada pelos
magistrados através do presidente AMATRA-21, cujo presidente
é o juiz Décio Teixeira de Carvalho Júnior.
LOMAN – Após o Supremo Tribunal Federal ter reaberto as
discussões sobre a atualização da Lei Orgânica da Magistratura
(LOMAN), a AMB decidiu encaminhar uma proposta
consolidando sugestões de magistrados de todo o País, para
tanto, visando dar oportunidade a todos os magistrados
associados à AMB participarem da elaboração deste novo
projeto, está disponibilizando um espaço para receber
sugestões, que serão analisadas, e incorporadas ao texto a ser
encaminhado futuramente ao Congresso Nacional. Assim,
associados da AMB (AMARN) podem fazer sugestões para
proposta da Lei de Organização da Magistratura Nacional
(LOMAN)
encaminhando
mensagem
através
do
http://www.amb.com.br/index.asp?secao=mostranoticia&mat_id
=15369 (área restrita da AMB).
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Luciano dos Santos Mendes (14/09), Marcus
Vinicius Pereira Junior (15/09), José Herval Sampaio Junior
(16/09) e Breno Valério Fausto de Medeiros (20/09). Quer saber
todos
os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
SUGESTÕES – Escreva para o endereço amarn@tjrn.jus.br
atualizando seu endereço eletrônico. Envie sugestões, críticas,
elogios e questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado também pelos telefones (84) 3206-0942 ou 99047000.

