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CNJ – Na segunda-feira (16) a AMARN, representada por seu
presidente Mádson Ottoni, acompanhado dos diretores Luciano
Mendes e Gustavo Silveira Silva, compareceu ao CNJ para
discutir com a conselheira Andréa Pachá, relatora do Pedido de
Providências n.º 2009.10.00.000835-5, a modulação dos efeitos
da decisão liminar deferida no PP. A AMARN irá requerer efeito
modificativo à decisão inicial para que, respeitando a formação
da quinta parte da lista de antiguidade, não aplique aos atuais
juízes substitutos, a regra da ordem de classificação no
concurso como critério de antiguidade, modulando os efeitos
apenas para os futuros juízes.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – A magistratura
potiguar aguarda para este mês de março o pagamento da
primeira parcela referente a PAE.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE ”, que irá ao ar na terça-feira
(24/03), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (28/03), ao meio dia, exibirá uma entrevista com juiz
José Dantas de Paiva, sobre os direitos da criança e do
adolescente.
SEDE DA AREIA PRETA – Já estão abertas as negociações
para aquisição de apartamentos no edifício que a CNH –
Cooperativa Norteriograndense de Habitação pretende construir
no imóvel negociado com a AMARN na praia de Areia Preta. Os
interessados poderão obter informações através do fone (84)
9984 2270, com Carlos Luiz Cavalcanti de Lima.
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES – Na sexta-feira (20) o
CEJAM, integrado pelos juízes Cleudson Vale, Erika Paiva,
Felipe Barros, João Eduardo Ribeiro e Odnei Draeger, se reuniu
na sede administrativa da AMARN para programar as atividades
visando à reativação dos Grupos de Estudos de Processo Civil e
Processo Penal, além de outros de assuntos de interesse dos
associados. Serão discutidas propostas de estudos a serem
realizados para estimular o início das reuniões e debates, assim
como locais e datas das possíveis reuniões do Centro de
Estudos.
DIÁRIA DE MAGISTRADOS – O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) vai elaborar uma resolução para regulamentar o
pagamento de diárias concedidas a magistrados e servidores do
Judiciário. A decisão foi tomada na sessão do pleno do
Conselho desta terça-feira (17/03), durante apreciação do
pedido de providências (PP 200810000011052), apresentado
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). De acordo
com o relator do pedido, conselheiro Técio Lins e Silva, os
critérios utilizados atualmente para a autorização e pagamento

de diárias por parte dos tribunais indicam que “não existe uma
coerência nestas autorizações, daí a necessidade da resolução.
Queremos dar maior transparência e moralidade a este assunto,
estabelecendo critérios objetivos a serem adotados”.
DIFERENÇA POR SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA – Na terçafeira (17) o plenário do CNJ, determinou ao Tribunal de Justiça
do Pará (TJPA) a adequação de suas finanças para permitir o
pagamento das diferenças nas substituições de magistrados. O
relator do processo, conselheiro Antônio Umberto de Souza
Junior, afirmou que o artigo 124 da Lei Orgânica da Magistratura
(LOMAN) é claro quanto a isso. “Assim, nas substituições, o
magistrado, enquanto estiver na interinidade, terá direito à
mesma remuneração do magistrado substituído”, disse em seu
voto. No caso do RN, o projeto de lei que já tramita na
Assembléia Legislativa, além de contemplar o pagamento da
diferença de entrância, na esteira da recente decisão do CNJ,
prevê ainda o pagamento de 10% de gratificação nas
substituições.
DOMINGUEIRA – Com a iniciativa dos juízes Airton Pinheiro e
Lamarck Teotônio, respectivamente vice-presidente social e
diretor de eventos esportivos, a AMARN está organizando a
realização de domingueiras em nossa sede campestre de
Macaíba. Haverá música ao vivo e atrações infantis, com cama
elástica e recreador. A primeira edição da domingueira ocorrerá
em 26 de abril. Prestigiem!!!
AUTO WASH – Em parceria com a AMARN, a Auto Wash
disponibiliza aos associados um serviço de qualidade em
lavagem automotiva. O lavajato da rua Jaguarari (Posto Zona
Sul) presta serviço de lavagem + aspiração a partir de R$ 10,00
e todos os demais serviços com desconto de 15%. Agende sua
lavagem e aproveite o sistema de leva e trás para o Fórum
Seabra Fagundes.
AMARN INFORMA – Em breve os colegas receberão mais uma
edição do jornal AMARN INFORMA, referente aos meses de
janeiro e fevereiro. Aguardem!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns a aniversariante
da próxima semana Sabrina Smith Chaves Lenzi (25/03). 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 99047000.

