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CNJ – Na terça-feira (26) o plenário do CNJ julgou o mérito do
Pedido de Providências n.º 2009.10.00.000835-5, que intenta a
formação da quinta parte da lista de antiguidade nos concursos
de promoção por merecimento dos juízes substitutos, acolhendo
integralmente o pedido da AMARN. Doravante, como já acontece
nas movimentações dos demais magistrados, será observada
aos juízes substitutos a aplicação do artigo 93, II, b, da CF, no
que se refere às promoções por merecimento e a observância
dos critérios elencados na Lei Complementar Estadual n. 165/99,
no caso de empate referente à antiguidade.
PAE – Na terça-feira (26), a AMARN encaminhou à presidência
do TJRN, solicitação para que o pagamento da Parcela
Autônoma de Equivalência seja extendido também aos
pensionistas dos magistrados, através de requisição ao IPERN.
MARIVALDO – A Comissão de Informatização, Modernização e
Projetos Especiais do CNJ em Brasília ganha sabor seridoense.
O juiz criminal de Assu, Marivaldo Dantas de Araújo, foi nomeado
pelo presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, juiz auxiliar do
Conselho Nacional de Justiça. Nascido em Caicó, o associado
Marivaldo já foi promotor de Justiça no RN, e como juíz atuou nas
comarcas de Nísia Floresta, Portalegre, Luiz Gomes e Assu,
além de assumir assessoria de informática da presidência do
TJRN. A AMARN deseja parabéns e sucesso ao colega, que tem
feito sua carreira no engrandecimento do Judiciário.
V CONGRESSO DA AMARN – As inscrições para o V
Congresso Estadual de Magistrados do RN estão abertas. Até a
sexta-feira (29) as inscrições serão gratuitas para os associados.
A partir dessa data o associado fará investimento de R$ 30,00
(trinta reais) para inscrição. Corra!!! Clique aqui e faça sua
inscrição on line em nossa página na internet. O evento será
realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2009, no Hotel Pestana,
em Natal, com o tema: “Judiciário, Democracia e
Desenvolvimento”.
GRATIFICAÇÃO ELEITORAL – A AMARN fez pleitos junto ao
Tribunal Regional Eleitoral para regularização do pagamento da
gratificação eleitoral dos juízes substitutos. A expectativa é de
uma solução breve por parte do TRE.
FACEX – Na terça-feira (02/06), a partir das 19h, o presidente da
AMARN, juiz Mádson Ottoni, participará de painel na FAL –
Faculdade de Natal, sobre o tema: “Concurso de carreira
jurídicas: porque é tão difícil a aprovação”. Participará também do
painel o novel conselheiro do CNMP, o advogado Adilson Gurgel.
REGULAMENTO – Na quarta-feira (27) a AMARN encaminhou à
presidência do TJRN minuta de resolução para regulamentar a
Lei Complementar n.º 384, de 6 de maio de 2009, que estabelece

gratificação de 10% e o pagamento da diferença de remuneração
nas substituições e que já está em vigor.
DIRETORIA – A diretoria da AMARN irá se reunir na sexta-feira
(05/06), na sede administrativa da AMARN, para tratar dos
preparativos finais para o o V Congresso Estadual de
Magistrados do RN, a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de
2009, no Hotel Pestana, bem como para discussão de assuntos
de interesse geral.
CAMINHOS DA JUSTIÇA – Na quarta-feira (27) o programa
Caminhos da Justiça, coordenado pela associada Lena Rocha,
completou 12 anos de existência. O programa conta com dois
projetos: “humanização de apenados” e “cidadania plena”,
visando a prevênção ao crime, através de palestras e outras
ações em comunidades carentes. Durante esse longo período,
iniciado em Mossoró, o projeto já atendeu mais de 30 mil
pessoas. Na sexta-feira (29) houve almoço festivo que contou
com a participação do presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni.
O JUIZ RESPONDE – Nesse sábado (30/05), ao meio dia, a
edição do programa da AMARN “O JUIZ RESPONDE”, na TV
Câmara, exibirá uma entrevista com o juiz Marivaldo Dantas de
Araujo, sobre sua nomeação junto a Comissão de
Informatização, Modernização e Projetos Especiais do CNJ em
Brasília. A próxima edição do “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar
na terça-feira (02/06), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (06/06), apresentará entrevista com o
juiz Décio Teixeira de Carvalho, juiz do trabalho substituto e
presidente da AMATRA-21, tratando sobre o assédio moral na
relação do trabalho.
MÃES – No último domingo (24/05) ocorreu nosso evento
comemorativo do Dia das Mães da AMARN. A festa foi bastante
concorrida e todos que estiveram presentes elogiaram o evento.
PESAR – É com pesar que a AMARN informa o falecimento do
juiz associado Joseri Alves, ocorrido no último dia 22/05.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana (31 de maio a 6 de junho):
Eustáquio José Freire de Farias (31), José de Vasconcelos Leite
(01), Everton Amaral de Araújo e José Mário Pedrosa (02),
Denise Léa Sacramento Aquino (04) e Geraldo Antônio da Mota
(05). Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico. Envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos.
Participe com idéias e se mantenha informado através do ramal
9374 ou também pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

