BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2008
CNJ 1 – O Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001014-0, que analisa a regularidade do controle
de expediente de juízes por telefone, será o 16º processo a
ser julgado pelo plenário do CNJ na 72ª Sessão Ordinária,
aprazada para a próxima terça-feira (21). O relator desse
PCA é o conselheiro Altino Pedrozo dos Santos.
CNJ 2 – O TJRN apresentou requerimento avulso no Pedido
de Providências n.º 2008.10.00.002313-3, que trata da
discussão sobre a alternância dos critérios de merecimento e
antiguidade na respectiva entrância ou vacância. O processo
está concluso desde 14/10 para decisão do relator,
conselheiro João Oreste Dalazen.
CNJ 3 – Até o encerramento desta edição o TJRN ainda não
havia prestado os esclarecimentos no PP n.º
2008.10.00.002350-9, no qual a AMARN requer que o TJ
faça a pontuação prévia dos magistrados concorrentes à
movimentação na carreira por merecimento, bem como para
que os Desembargadores fundamentem os seus votos com
base nos critérios objetivos e na pontuação apurada. Pelo
despacho proferido em 26/09, após as informações, o
Conselheiro Jorge Antônio Maurique fará a análise da tutela
de urgência requerida pela AMARN.
REMOÇÕES – Em cumprimento ao que foi determinado pelo
CNJ – Conselho Nacional de Justiça no PCA – Procedimento
de Controle Administrativo nº 2008.10.00.001031-0
apresentado pela AMARN o TJRN editou a resolução n.º
053/2008-TJ, de 07 de outubro de 2008 a qual altera a
Resolução nº 014/2006-TJ, que regulamenta as promoções,
remoções acessos e permutas de magistrados no âmbito do
Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.
DIA DA CRIANÇA – No último sábado (11) foi comemorado
o Dia da Criança de nossa Associação, cujo evento, coroado
sucesso, contou com a participação de um grande número de
associados e seus filhos. Por ocasião da comemoração foi
realizada uma mini-maratona de 1.500m, com o seguinte
resultado: 1º) Lucas – parente de um dos associados; 2°) juiz
Marcus Vinícius Pereira Júnior; 3°) juiz Eduardo Feld; 4º) juiz
Cleanto Fortunato; 5°) juiz Mádson Ottoni; 6°) juiz Andreo
Marques; 7°) juíza Divone Pinheiro; 8°) juiz Jorge Carlos. A
AMARN parabeniza todos os participantes do evento!
REVISTA RITOS – Lembramos que na próxima segundafeira (20) termina o prazo para o encaminhamento de artigos
jurídicos e culturais para a Revista Ritos, publicação da
AMARN, que será lançada no dia 20 de dezembro.

PEC DO TRABALHO ESCRAVO – Na última quinta-feira
(16), a AMARN, representada por seu presidente, participou
do ato público realizado no Salão Nobre da Justiça Federal,
favorável à aprovação da PEC 438-C/2001, que prevê a
expropriação das propriedades rurais ou urbanas onde for
identificada a exploração do trabalho escravo, sem qualquer
indenização ao seu proprietário. O ato público, organizado
pela AJUFE, contou com a participação da AMARN,
AMATRA 21, OAB/RN, TRT/RN, TJ/RN, representado pelo
Desembargador João Rebouças, Procuradoria Regional do
Trabalho e Procuradoria da República do RN.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(21), às 19 h., após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37,
com reapresentação no sábado (25), ao meio dia, exibirá
uma entrevista com o colega Paulo Giovani Militão de
Alencar, juiz do Juizado Especial da Micro Empresa, da
Comarca de Natal.
CONGRESSO ESTADUAL – Na reunião da diretoria da
AMARN, realizada na última segunda-feira (13), foi decidida a
realização do Congresso Estadual de Magistrados, que
deverá ocorrer nos dias 7 e 8 de maio de 2009, com a
seguinte
temática:
“Judiciário,
Democracia
e
Desenvolvimento”.
PROJETOS DE LEI – A AMARN elaborou a minuta de dois
projetos de lei a serem apresentados ao Tribunal de Justiça
na próxima semana: o primeiro, versa sobre a redução
gradual da diferença de remuneração entre as entrâncias, até
atingir o patamar de 5%; o segundo, prevê o pagamento de
gratificação de 10% nas substituições entre as varas, sem
prejuízo do recebimento de diária em caso de deslocamento.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana: José Conrado Filho e
Valtércio Bandeira de Melo (19/10), Vivaldo Otávio Pinheiro
(20 /10), Arklenya Xeilha Souza da Silva Pereira (21/10),
Mádson Ottoni de Almeida Rodrigues (22/10), Francisco
Ciríaco e Ivan Meira Lima (23/10), Deise Holder da Silva
Martins e Fábio Antônio Correia Filgueira (25/10). Para 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 9904-7000.

