BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2009
CNJ – Na terça-feira (27) o plenário do CNJ analisou o Pedido
de Providências n.º 2008.10.00.002350-9 apresentado pela
AMARN, julgando-o parcialmente procedente. Foi vencedora a
tese do relator, conselheiro Jorge Antônio Maurique, a qual
afirma que a matematização da promoção por merecimento
interfere na autonomia dos tribunais, mas os processos que
analisam as promoções/remoções/acesso devem ser divulgados
entre os magistrados concorrentes.
GRATIFICAÇÃO – Após aprovação no plenário, o TJRN já
enviou à Assembléia Legislativa do Estado o projeto de lei
apresentado pela AMARN que institui o pagamento da
gratificação de 10% nas substituições dos juízes, sem prejuízo
do pagamento de diárias, em caso de deslocamento.
NOTA PÚBLICA – No próximo domingo (01/02) a AMARN
publicará nos principais jornais do Estado uma NOTA de repúdio
as notícias recentemente veiculadas na imprensa local, a
respeito de denúncias envolvendo membros da magistratura
potiguar. Na NOTA a AMARN ressalta a importância do papel da
imprensa para fortalecimento da democracia, mas repudia as
notícias genéricas e incompletas que vem sendo publicadas, de
modo a denegrir a imagem de todos os membros da
magistratura potiguar. Por fim, a AMARN espera que as
denúncias sejam feitas com a indicação precisa do nome do
magistrado cuja conduta macule a imagem do Poder Judiciário.
A AMARN, representada pelos juízes Mádson Ottoni, Marcelo
Varella, Cleofas Coelho e Flávio Amorim, visitou as direções dos
Jornais Diário de Natal, Tribuna do Norte e Jornal de Hoje, para
firmarem a posição da associação acerca do episódio. A íntegra
da NOTA da AMARN está disponível no site da associação:
www.amarn.com.br.
SEDE PRAIANA – Em reunião realizada na quarta-feira (28),
que contou com a presença dos juízes Mádson Ottoni, Azevedo
Cartaxo e Berenice Capuxu, a AMARN e a CNH – Cooperativa
Norteriograndense de Habitação, definiram os termos de uma
proposta de opção de compra e venda da sede da praia de Areia
Preta. Os entendimentos ensejarão a convocação de uma
Assembléia Geral Extraordinária da AMARN, a realizar-se no dia
6 de março de 2009, visando à apresentação da proposta de
negociação e do projeto arquitetônico do empreendimento, que
serão submetidos à deliberação dos associados. Em breve a
AMARN publicará edital de convocação da assembléia e lançará
em seu site os detalhes do empreendimento.
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL – Na quinta-feira (29) a AMARN e
a AMPERN apresentaram requerimento conjunto na presidência
do Tribunal Regional Eleitoral, visando a reconsideração da
decisão que determinou a suspensão do pagamento das
gratificações eleitorais dos juízes e promotores no período do
Recesso Judiciário, nos autos do procedimento administrativo n°

975/2008, com o pagamento da referida verba, no período de 20
de dezembro de 2008 a 06 de janeiro de 2009, a todos os juízes
e promotores eleitorais que exerceram suas funções durante
esse intervalo de tempo, na forma disciplinada pela Resolução
TRE n° 11/2008.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – Na quinta-feira
(29), os juízes Marcelo Varella e Fábio Filgueira, vice-presidente
e membro do Conselho Fiscal da AMARN, respectivamente,
compareceram ao Tribunal de Justiça com o propósito de
prestarem esclarecimentos jurídicos acerca do requerimento da
AMARN, que pugna pelo pagamento da diferença remuneratória
relativa ao auxílio-moradia. Aguarda-se para breve a decisão do
Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
PORTABILIDADE CLARO – A AMARN, em parceria com a
Claro, está disponibilizando aos associados a portabilidade
numérica, sendo possível a mudança de operadora sem perda
do número da linha telefônica. Maiores informações com Ana
Teresa na secretaria da AMARN.
VINHOS – A Gran Cru Natal está oferecendo um desconto de
15% aos associados da AMARN, na compra de qualquer vinho
de sua coleção, até o final de fevereiro do corrente ano. A
empresa, especializada em vinhos nacionais e importados, se
localiza na Av. Hermes da Fonseca, 506, Petrópolis, Natal, fone:
3201-0589.
CEGONHA 1 – A AMARN registra com alegria o nascimento de
Ana Cecília, filha do colega associado José Herval Sampaio
Junior, desejando muita saúde à criança e felicidades à família.
CEGONHA 2 – A AMARN registra também a gravidez da colega
Emanuela Cristina Pereira Fernandes, esposa do também juiz
Lamarck Teotônio; de Débora, esposa do colega Cleudson de
Araújo Vale; e da juíza Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger,
esposa do também associado Odney Draeger, desejando muitas
felicidades aos casais.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana: Rafael Godeiro Sobrinho
(01/02), Peterson Fernandes Braga (02/02), Hélio Fernandes
Silva (04/02), Lina Flávia Cunha de Oliveira Pascaretta e Sidney
Lopes Galvão (04/02), Anna Clarisse Arruda Pereira (06/02),
Marina Melo Martins e Naef Vitória Jalil (07/02). 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.

