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ELEIÇÕES AMARN 2010/12 – No sábado (30), último dia
para registro de candidatura aos cargos da AMARN, duas
chapas se inscreveram para concorrer à eleição: Na chapa
"Magistratura
independente
e
democrática"
os
candidatos a presidente e vice são os juízes Azevedo Hamilton
Cartaxo e Mádson Ottoni de Almeida Rodrigues,
respectivamente. Na chapa "Magistratura integrada", os
candidatos a presidente e vice-presidente são os juízes Artur
Cortez Bonifácio e José Dantas de Paiva. As eleições ocorrerão
no dia 15 de março. Clique aqui e confira a lista completa dos
candidatos.
DESPEDIDA – Conforme ato disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico de 30/01/2010, Edição 539, foi concedida
aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, ao
Desembargador Cristóvam Praxedes. Em nome da
magistratura potiguar, a AMARN reconhece os relevantes
serviços prestados ao Judiciário do Rio Grande do Norte pelo
desembargador Praxedes, onde sempre exerceu seu mister
com dignidade. A AMARN também deseja sucesso ao
desembargador nos desafios que se avizinham, ao ser cotado
para comandar a SESED – Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social.
REPÚDIO – Diante das insinuações e acusações feitas pelo
jornalista e advogado Hemetério Fernandes Gurgel ao juiz
associado José Dantas de Lira, a AMARN obteve decisão
judicial favorável ao exercício do direito de resposta, cuja
nota, subscrita pela AMARN e pelo associado ofendido, será
publicada na imprensa escrita e televisiva, nos veículos de
comunicação ocupados pelo jornalista.
PAE – Realizada que foi a sanção do Orçamento Geral do
Estado de 2010, segundo o setor financeiro do Tribunal de
Justiça, o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência –
PAE está no aguardo do repasse do orçamento ou
suplementação de verbas, com previsão para até o final do
mês de fevereiro/2010.
INSPEÇÃO – Nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2010 haverá
inspeção do CNJ nas unidades judiciárias e administrativas do
TJRN. A inspeção iniciará seus trabalhos na segunda-feira (22),
a partir das 08h30min, com a realização de audiência pública
no auditório do TJRN, durante a qual serão colhidas sugestões,
notícias, reclamações ou observações capazes de contribuir
com o aprimoramento do serviço forense. A AMARN estará
presente ao evento e convida seus associados a participarem
da audiência pública.
REMOÇÕES – Na segunda-feira (1º) a AMARN apresentou no
TJRN impugnação para retificação do Aviso de Remoção na 2ª
entrância, publicado no Diário de Justiça de 20 de janeiro de
2010. O requerimento decorre da inversão no critério de
oferecimento das vagas e também em relação às próprias
vagas que deveriam ter sido destinadas à remoção.
INAUGURAÇÃO – Por decisão da diretoria, a inauguração da
nova sede administrativa da AMARN ocorrerá no dia 22 de
março de 2010, a partir das 17h30min, seguindo-se da posse

da nova diretoria eleita para o biênio 2010/12. Prestigie!
CRITÉRIO – A pedido da assessoria da presidência do
Tribunal, que visa atender a determinação do Conselho
Nacional de Justiça no PCA n.º 0005750-95.2009.2.00.0000, na
quinta-feira (4) a AMARN, representada pelos juízes Marcelo
Pinto Varella e Cleofas Coelho de Araujo Junior, apresentou
anteprojeto de resolução estabelecendo regras para a
abertura de comarcas para fins de movimentação na carreira
da nossa magistratura, com disposições específicas a respeito
da alternância de critérios e com a estipulação de prazos para
as etapas do procedimento. Com mais essa ação a AMARN
pretende tornar cada vez mais previsível a carreira dos
magistrados potiguares.
CNJ – No período deste boletim, não houve movimentação
processual expressiva no Pedido de Providências n.º
00066070-44.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação dos juízes substitutos e cujo relator é o conselheiro
José Adonis Callou de Araújo Sá.
ENQUETE – Se você ainda não respondeu à enquete em nossa
página na internet, corra! Opine se “o CNJ está
desempenhando o seu papel satisfatoriamente e nos limites
de suas atribuições?” Acesse a página principal da AMARN e
registre sua opinião até a próxima semana. O resultado dessa
consulta será repassado à AMB para subsidiar eventual
encaminhamento de proposta à Assembléia Geral da entidade.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção
de convênios, onde o associado poderá ter acesso às
empresas conveniadas à associação, oferecendo-lhe mais
comodidade e economia.
Para esse começo de ano a
sugestão são as academias de ginástica Flex Fitness, Platinum
Fitness e athletica Club, que oferecem descontos de 10%,
além de outras oportunidades. Confira!
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Resolução n.º 002/2010
que dispõe sobre o horário de funcionamento e a jornada de
trabalho dos servidores no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. A
resolução foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de
29 de janeiro de 2010, mas só irá vigorar a partir de 1º de
março do corrente ano.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (8 a 14 de fevereiro de
2010) e mais dois colegas desta semana que não foram
publicados no boletim anterior: Sidnez Lopes Galvão (04), Ana
Clarisse Arruda Pereira (06), Carla Virgínia Portela da Silva e
Carmen Verônica Calafange (11) e Guilherme Newton do
Monte Pinto (14). Clique aqui e confira os aniversariantes de
todo período.
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.

