BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 2 A 8 DE NOVEMBRO DE 2008
CNJ – Os dois procedimentos apresentados pela AMARN no
CNJ que estão pendentes de julgamento continuam sem
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, 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. A
AMARN está envidando esforços para análise mais célere dos
pedidos.
SUBSÍDIO – Na última terça-feira (4) em Brasília-DF,
juntamente com a AMB e demais associações, a AMARN
participou da audiência com o ministro Gilmar Mendes,
presidente do STF, a respeito da recomposição dos subsídios
da magistratura. No mesmo dia, as associações foram
informadas do acordo assinado pelos líderes dos partidos
políticos na Câmara Federal, imprimindo caráter de urgência
ao projeto de lei dos subsídios, cuja inclusão na pauta de
votação depende agora da presidência da Câmara. Caberá ao
plenário da Câmara Federal decidir o percentual da
recomposição dos subsídios da magistratura, hoje estimado
em 7,65%. Caso haja acordo entre os líderes, poderá ainda ser
aprovada emenda para recompor também a inflação de 2007.
ENCONTRO ESTADUAL DE MAGISTRADOS 2009 – Ainda
em Brasília na última terça-feira (4), a AMARN foi recebida em
audiência pelo ministro do STF, Carlos Ayres Britto, que foi
convidado pela Associação para proferir palestra no Encontro
Estadual de Magistrados do RN, a realizar-se no ano que vem
em nossa Capital, sob o tema: “Judiciário, Democracia e
Desenvolvimento”. O ministro mandou sua assessoria agendar
o compromisso cuja data será definida em breve.
SEMINÁRIO DO PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) –
Depois de acompanharem o presidente da AMARN nas
audiências como os ministros Gilmar Mendes e Carlos Ayres
Britto, em Brasília/DF, os juízes Azevedo Hamilton Cartaxo e
Luciano dos Santos Mendes, vice-presidente financeiro e
diretor de informática, respectivamente, seguiram para São
Paulo/SP a fim de representarem a AMARN, a convite da AMB,
no seminário “A Judicialização do PAC”, promovido pela AGU
– Advocacia Geral da União, durante os dias 5, 6 e 7 do
corrente mês, no Hotel Transamérica.
ACESSO – Na sessão de votação do acesso do
desembargador Amílcar Maia, ocorrida na quarta-feira (22/10),
o TJRN firmou um importante precedente que precisa ser

mantido, qual seja o de inserir na lista tríplice os juízes mais
bem pontuados, nos termos da Resolução 014/2006-TJ, com
as alterações lançadas em preliminar no voto condutor da
presidência do Tribunal.
LUÍS GOMES – Na sexta-feira (31/10), a AMARN se fez
presente à solenidade de inauguração do Fórum
Desembargador José Fernandes Vieira, da Comarca de Luís
Gomes, que tem à frente o juiz Marivaldo Dantas. A AMARN foi
representada na solenidade pelos juízes Mádson Ottoni, André
Melo e Cinthia Cibele, respectivamente, presidente, vicepresidente cultural e diretora de relações públicas da entidade.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(11), às 19 h., após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37, com
reapresentação no sábado (15), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com a juíza substituta Leila Nunes de Sá Pereira, do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Parnamirim,
sobre direito do consumidor.
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.
TOYOTA – A AMARN recebeu proposta para firmar um Termo
de Convênio com a empresa Carvalho § Filhos Ltda.,
revendedora Toyota em João Pessoa/PB, “no sentido de
realizar a melhor negociação possível em se tratando da
compra e venda de automóveis novos da marca Toyota e
semi-novos de todas as marcas”.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes da próxima semana Luciana Lima Teixeira
(09/11), Ana Neri Lins de Oliveira Cruz e Mário Balbino (11/11),
Francisco de Assis Brasil Queiroz e Silva (12/11), Luís Felipe
Lück Marroquim (14/11) e Patrício Jorge Lobo Vieira (15/11).
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.

