BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 7 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008
CNJ 1 – O 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 e cujo relator é conselheiro
João Oreste Dalazen, está na 87ª posição da pauta ordinária
de julgamentos do CNJ, designada para a próxima terçafeira (16).
CNJ 2 – O Pedido de Providências n.º 2008.10.00.002350-9,
cujo relator é o conselheiro Jorge Antônio Maurique, estava
apto para julgamento na pauta ordinária do CNJ do último
dia 02. Após o voto do relator pela procedência parcial do
pedido da AMARN, houve vista regimental ao conselheiro
Antônio Humberto de Souza Junior. O processo está incluído
na pauta da próxima terça-feira (16) na 13ª posição. Nesse
PP 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.
CONFRATERNIZAÇÃO – No próximo sábado (20), a partir
das 21h, no OLIMPO Recepções, haverá a Confraternização
Natalina da AMARN, com a atração musical por conta da
Orquestra Veneza e DJ Raphael Correia. Cada Associado
terá direito a duas senhas, podendo adquirir mais 02 senhas
extras ao preço de 60,00 cada. Não percam!!!
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – Estamos
aguardando a decisão do Tribunal de Justiça acerca do
requerimento da AMARN, que objetiva o recebimento da
diferença remuneratória do auxílio-moradia, referente ao
período de 1/4/1994 a 7/11/2001. A referida verba já foi paga
pela Justiça Federal e por alguns Tribunais estaduais do
Brasil.
DIREITOS HUMANOS – Durante o período de 15 a 18 de
dezembro do corrente ano, o colega Flávio Barbalho, juiz da
Comarca de Poço Branco, representará a AMARN na
Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que ocorrerá
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em
Brasília/DF. O evento tem por objetivo viabilizar um
consenso nacional em torno da universalidade,
interdependência e indivisibilidade dos Direitos Humanos.
DIÁRIAS – A AMARN tem recebido a documentação dos
colegas, referente aos deslocamentos havidos durante as
substituições, a partir da segunda designação, a fim de

requerer o pagamento das diárias pretéritas.
75 ANOS – De acordo com expediente encaminhado pela
AMB, o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia (PT/SP), vem sofrendo pressão para colocar em
votação a proposta de Emenda à Constituição n° 457/2005,
referente ao aumento de idade no serviço público
(aposentadoria compulsória) de 70 para 75 anos. A AMARN,
que é contra a proposta, está encaminhando à bancada
Federal do RN uma cartilha que demonstra o engessamento
da carreira da magistratura caso a medida seja aprovada.
RESOLUÇÃO n° 064/2008-TJ – A Comissão de Assuntos
Institucionais da AMARN fará um estudo acerca da
Resolução n° 064/2008-TJ, recentemente editada, que
regulamenta as promoções, remoções, acessos e permutas
de magistrados, a fim de discutir alguns pontos polêmicos
contidos na referida norma.
QUINTA PARTE – A AMARN irá discutir a posição do TJRN
contrária à formação da quinta parte de antiguidade na
promoção por merecimento dos juízes substitutos. Uma
primeira reunião foi realizada nesta sexta-feira (12) e em
breve a AMARN formulará pedido neste sentido.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(16), às 19 h., após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37,
com reapresentação no sábado (20), ao meio dia, exibirá
uma entrevista com o juiz Mádson Ottoni, presidente da
AMARN, que fará um balanço da atuação da associação
durante o ano de 2008.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes da próxima semana André Luís de Medeiros
Pereira, Ricardo Tinoco de Góes e Rogério Januário de
Siqueira (14/12), Valentina Maria Helena de Lima
Damasceno (16/12), Lourival Silva (17/12) e Fábio
Wellington Ataíde Alves (18/12). 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.

