BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 26 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO DE 2008
CNJ – Os dois procedimentos apresentados pela AMARN no
CNJ que estão pendentes de julgamento não tiveram
movimentação processual no período, são eles: PP n.º
2008.10.00.002313-3, que está apto para julgamento de mérito
e trata da discussão sobre a alternância dos critérios de
merecimento e antiguidade na respectiva entrância ou vacância;
e PP n.º 2008.10.00.002350-9, que se encontra pronto para
análise de liminar e no qual se requer que o TJRN 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.
TRIBUNAL 1 – O presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni, e
o vice-presidente institucional, juiz Marcelo Varella, reuniram-se
na terça-feira (28) com o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Osvaldo Cruz, para apresentar duas minutas de
projeto de lei: a primeira visando o pagamento da diferença de
remuneração nas substituições no percentual de 10%, sem
prejuízo do pagamento de diárias; a segunda prevendo a
redução gradual da diferença entre as entrâncias, a partir de
janeiro de 2009, até o limite de 5%. O presidente do tribunal foi
muito receptivo às propostas, se comprometendo em remeter ao
plenário o projeto sobre pagamento por substituição, mas
solicitou que o pleito sobre a redução do percentual entre as
entrâncias seja apresentado ao futuro presidente da Corte,
muito embora tenha manifestado seu apoio pessoal a esse
projeto.
TRIBUNAL 2 – Durante a reunião, o presidente do TJRN
repassou à AMARN material sobre o pagamento da PAE –
Parcela Autônoma de Equivalência, direito aplicado a
parlamentares, que já fora reconhecido aos juízes federais e
está sendo também concedido aos magistrados estaduais no
Paraná e Santa Catarina. A AMARN está analisando o material
para pleitar isonomia no tratamento com os juízes do Rio
Grande do Norte.
CARTA DE NATAL – Terminou na noite da quarta-feira (29) o
Encontro Regional de Representantes do Judiciário dos Estados
do Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, associações estaduais e
federais de magistrados e da 10ª circunscrição militar ocorrido
em Natal com a participação dos Conselheiros do CNJ Antônio
Umberto de Souza Júnior e Mairan Gonçalves Maia. Do
encontro, que nasceu da necessidade de se dialogar em busca
de melhorias para a prestação jurisdicional, foi extraída a “Carta
de Natal” que sistematiza as sugestões dos representantes. A
AMARN se fez representar no encontro através de seu
presidente, juiz Mádson Ottoni, e do conselheiro Fábio Filgueira.
BRASÍLIA – Na próxima semana o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, juntamente com o vice-presidente financeiro

Azevedo Hamilton e o diretor Luciano Mendes, irão à Brasília
participar de reunião com representantes da AMB junto ao
presidente do STJ, ministro Gilmar Mendes, para discutirem a
revisão da remuneração da magistratura nacional.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(04/11), às 19 h., após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37,
com reapresentação no sábado (08/11), ao meio dia, exibirá
uma entrevista com o juiz Azevedo Hamilton, titular dos juizados
cíveis e criminais de Parnamirim.
FELD – A convite da Associação dos Magistrados de Roraima –
AMARR, o colega Eduardo Feld irá proferir palestra sobre a
proposta/projeto da ANAMAGES para informatização do Poder
Judiciário no I Encontro de Magistrados Estaduais da Região
Norte, evento que ocorrerá na em Roraima entre 26 e 28 de
novembro.
PROMOÇÃO E REMOÇÕES – na quinta-feira (30) o TJ
publicou aviso de promoção por merecimento para Vara
Criminal de Apodi (2ª entrância) e aviso de remoção por
antiguidade para as Comarcas de Marcelino Vieira (1ª
entrância), Patu (2ª entrância) e 10ª Vara Criminal da Comarca
de Natal (3ª entrância) e remoção por merecimento para as
Comarcas de Umarizal (1ª entrância) e Vara de Família de São
Gonçalo do Amarante (2ª entrância). As inscrições estão abertas
no período de 31/10 a 10/11/2008.
LAVANDERIA – Em parceria com a AMARN, a Brasil Clean
Lavanderia (antiga American Clean), que atende pelo fone (84)
3211 6668 e fica na avenida Afonso Pena, 1202, no Tirol,
informa aos associados que está com entrega grátis em
domicílio e em promoção com os seguintes preços por quilo:
vestuário – R$ 7,90; cama, mesa e banho – R$ 6,90; e camisa
manga longa – R$ 11,90, bem como ainda está promovendo
desconto de 15% no preço por peça para pagamento à vista aos
associados da AMARN.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes da próxima semana Daniela do Nascimento
(02/11), Suzana Paula de Araújo Dantas Corrêa (05/11) e
Francisco Dantas Pinto (08/11). 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
9904-7000.

