BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 22 de fevereiro a 07 de março de 2009
CNJ – Na quarta-feira (4) a AMARN apresentou no Conselho
Nacional de Justiça Pedido de Providências, que fora registrado
sob n.º 2009.10.00.000835-5, para que se determine a formação
da quinta parte da lista de antiguidade nos concursos de promoção
por merecimento dos juízes substitutos. A conselheira Andréa
Pachá, relatora do PP, acolheu o pedido de liminar e suspendeu o
edital do concurso de promoção por merecimento em andamento,
concedendo ainda ao TJRN uma condição alternativa visando não
paralisar as movimentações dos juízes, afirmando que “ou, caso
prefira o Tribunal, que proceda a adequação do instrumento à
necessidade de observância do critério previsto no artigo 93, inciso
II, alínea b da Constituição Federal”.
AMB 1 – O presidente da AMB, Mozart Valadares, acompanhado
do presidente da AMARN, Mádson Ottoni, e do juiz Germano
Siqueira, representante da ANAMATRA, foi recebido pelo
presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP),
acompanhado do Deputado Federal Henrique Alves (PMDB-RN)
na tarde da terça-feira (3). O motivo do encontro foi expor ao
presidente da Câmara a preocupação dos magistrados brasileiros
com a demora na tramitação do projeto de lei que trata da revisão
do subsídio da magistratura nacional. Na oportunidade, houve o
convite para Temer participar da abertura da reunião do Conselho
de Representantes da AMB, formado por todos os presidentes das
associações filiadas. No encontro com Temer o presidente da AMB
destacou que “Precisamos debater os projetos que tratam da
melhoria do Poder Judiciário e que são de interesse público. A
sociedade brasileira só tem a ganhar com essa integração entre os
poderes”, disse Mozart. (fonte: www.amb.com.br)

de Representantes, a AMB, por maioria de votos das entidades
afiliadas, firmou posicionamento no sentido de apoiar a revisão da
Lei de Anistia.
ASSEMBLÉIA GERAL – Na sexta-feira (6) a assembléia geral da
AMARN autorizou, por unanimidade de votos, a alienação do sede
praiana de Areia Preta à CNH – Cooperativa Norteriograndense de
Habitação pelo valor da avaliação técnica corrigida pelo INCC. O
contrato de opção de compra será firmado nos próximos dias,
sendo acrescido ao valor global uma bonificação de preço
correspondente a 5% de cada unidade comercializada no âmbito
da AMARN. O entendimento da comissão de avaliação é que a
venda pelo valor da avaliação técnica acrescido da bonificação de
preço representa uma venda por preço justo e permitirá a
realização de vários projetos da AMARN.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – A direção da
AMARN está aguardando o resultado da reunião que ocorrerá
entre a Presidência do TJRN e o Governo do Estado na qual irá se
definir a possibilidade e data do pagamento da Parcela Única de
Equivalência.
FUTEBOL – Em razão de manutenção do gramado, está suspensa
a utilização do campo de futebol da sede campestre da AMARN,
em Macaíba, pelo período de 09 de março a 04 de abril. Os
treinamentos da equipe de futebol reiniciarão no dia 04 de abril.
GRATIFICAÇÃO E DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO NAS
SUBSTITUIÇÕES – Na próxima terça-feira (10), às 15h, a diretoria
da AMARN irá se reunir com o presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Robson Faria, visando agilizar o projeto de
lei que prevê a gratificação de 10% e o pagamento da diferença de
remuneração nas substituições, inclusive para os juízes
substitutos. A diretoria da AMARN convida todos os associados a
comparecerem a essa reunião visando reforçar o pleito de
celeridade ao processo legislativo.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN “O JUIZ RESPONDE ”, que irá ao ar na terça-feira (10/03), às 19h,
após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no sábado
(14/03), ao meio dia, exibirá uma entrevista com o desembargador
Caio Alencar, sobre a imagem da magistratura perante a opinião
pública.

Da esquerda para direita: juiz Mádson Ottoni, Dep. Michel Temer, Dep. Henrique
Alves, juiz Mozart Valadares e juiz Germano Siqueira.

AMB 2 – Na quarta-feira (4) o presidente da AMARN, juiz Mádson
Ottoni, compareceu à Reunião do Conselho de Representantes da
AMB, em Brasília/DF, e levou à discussão a questão relativa ao
não pagamento da gratificação eleitoral durante o recesso do
Poder Judiciário. A AMB comprometeu-se de levar o pleito ao TSE
visando uma solução unificada. Também na Reunião do Conselho

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes: Luiz Cândido de A. Villaça (01/03), Clotilde
Madruga Alves Pinheiro (03/03), Homero Lechner de Albuquerque
e Lindalva Medeiros (07/03), Eveline Guedes Lima (10/03),
Lycurgo Nunes Terceiro (12/03), Divone Maria Pinheiro e Osvaldo
Soares Cruz (14/03). Quer saber todos os aniversariantes do ano?
Acesse http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

