BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 9 A 15 DE NOVEMBRO DE 2008
CNJ – Os dois procedimentos apresentados pela
AMARN junto ao CNJ e que ainda estão pendentes de
julgamento permaneceram sem movimentação
processual no período, são eles: o Pedido de
Providências 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 o Pedido de
Providências 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.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – Com
fundamento em decisões do STF, do Conselho da
Justiça Federal e do Conselho de Administração do
STJ, a AMARN protocolizou no Tribunal de Justiça, na
última quarta-feira (12), requerimento pugnando pelo
pagamento aos desembargadores da diferença
remuneratória relativa ao auxílio-moradia, no período
de 01/04/1994 a 07/11/2001, na quantia mensal de R$
2.700,00 (90% de R$ 3.000,00), bem como aos juízes,
observando quanto a estes o escalonamento da
entrância, e respeitando-se, em qualquer hipótese, o
teto remuneratório constitucional, estendendo-se a
decisão aos magistrados aposentados e aos
sucessores dos magistrados falecidos, observado o
período supra. O inteiro teor do requerimento se
encontra disponível no site da AMARN:
www.amarn.com.br.
CONGRAÇAMENTO – A AMARN convida todos os
colegas para um jantar de adesão de congraçamento,
com os dirigentes do Tribunal de Justiça recentemente
eleitos, a realizar-se no restaurante Abade, via
costeira, no dia 24/11/2008, às 20:00 horas. O valor da
adesão é de R$ 45,00 por pessoa, sem bebida
alcoólica. A confirmação dos colegas deverá ocorrer na
secretaria da AMARN até o dia 19/11/2008.

IV JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA – Os IV
Jogos Nacionais da Magistratura ocorrerão no Rio de
Janeiro/RJ, no período de 19 a 22 de novembro do
corrente ano. A AMARN contará com uma delegação
de 13 atletas, nas modalidades de tênis de mesa,
natação, basquete e futsal. A AMARN deseja boa sorte
e sucesso aos nossos atletas. Confira a programação
dos Jogos Nacionais acessando o hotsite:
http://www.amb.com.br/jogos.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa
da AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na
terça-feira (18), às 19h., após o “Jornal da Câmara”,
Cabo canal 37, com reapresentação no sábado (22),
ao meio dia, exibirá uma entrevista com o Juiz José
Maria Nascimento, Juiz Auxiliar de Natal, sobre direito
do turista enquanto consumidor.
CASAMENTO – Na sexta-feira (14), às 19h, na Igreja
de Sant'Anna, em Capim Macio, será celebrado o
casamento de Carla Andressa e Anísio Sérgio, sendo a
noiva funcionária da AMARN há oito anos. Toda
magistratura estadual deseja votos de muita felicidade
ao casal.
BOLETIM – Com as inovações apresentadas em
nosso site na internet, o Boletim Eletrônico da AMARN
também está se atualizando e passou a adotar em seu
cabeçalho o mesmo lay out adotado na internet,
tornando o arquivo mais “leve” e mais moderno.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes da próxima semana Andréa Cabral
Antas Câmara (18/11), Gabriel Bernardino da Nóbrega
(20/11), Carlos Jorge da Silva (21/11), Carlos Roberto
Coelho Maia (22/11). 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.

