BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2008
CNJ 1 – Na esteira do voto do conselheiro João Oreste Dalazen o
plenário do CNJ julgou improcedente o Pedido de Providências n.º
2008.10.00.002313-3, que tratava da discussão sobre a alternância
dos critérios de merecimento e antiguidade na respectiva entrância
ou vacância, permanecendo em vigor o entendimento de que a
alternância deverá ocorrer na entrância.
CNJ 2 – O Pedido de Providências n.º 2008.10.00.002350-9, cujo
relator é o conselheiro Jorge Antônio Maurique, foi adiado da pauta
de julgamento e mantida a vista regimental ao conselheiro Antônio
Humberto de Souza Junior.
SUBSTITUIÇÕES – Na sessão realizada na última quarta-feira (17),
o plenário do TJRN aprovou o anteprojeto de lei encaminhado pela
AMARN, que prevê a gratificação de 10% e o pagamento da
diferença de remuneração nas substituições, inclusive para os juízes
substitutos. O projeto de lei será agora encaminhado pelo Tribunal
de Justiça à Assembléia para o trâmite legislativo.
SUBSÍDIO – Apesar de todo o empenho da AMB, AJUFE e
ANAMATRA, bem como do ministro Gilmar Mendes, presidente do
STF, a Câmara dos Deputados adiou para 2009 a votação do projeto
de lei que trata do subsídio dos ministros do STF.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – a AMARN continua
aguardando a decisão do Tribunal de Justiça acerca do requerimento
da AMARN, que objetiva o recebimento da diferença remuneratória
do auxílio-moradia, referente ao período de 1/4/1994 a 7/11/2001.
COORDENADORIA DA REGIÃO OESTE – Em razão do
licenciamento para cursar doutorado em Salamanca, na Espanha, o
colega Jessé de Andrade Alexandria está se afastando da
Coordenadoria da AMARN na Região Oeste. Todavia, aceitando o
convite da presidência da AMARN, formulado por ocasião de almoço
realizado em Mossoró na última quarta-feira (17), o novo
Coordenador da Região Oeste será o colega Breno Valério Fausto
de Medeiros, juiz titular da 3ª Vara de Família da Comarca de
Mossoró.
V FÓRUM MUNDIAL DE JUÍZES – No período de 27 de janeiro a 01
de fevereiro de 2009, acontecerá o V Fórum Mundial de Juízes, no
Hangar, Centro de Convenções de Belém, Pará, onde serão
debatidas questões atuais e relevantes para a sociedade e para a
magistratura. Os interessados devem acessar o endereço
(http://inscricoes.fsm2009amazonia.org.br),
clicar
no
link
‘participantes individuais’, preencher a ficha de inscrição, salvar e
imprimir o boleto bancário. Os valores das inscrições são os
seguintes: juízes US$ 50, estudantes de direito: US$ 30 e outros
profissionais: US$ 60. Após o dia 21/1/2009 as inscrições somente
poderão ser feitas na secretaria do evento em Belém/PA.
TÁXI – A confraternização da magistratura potiguar que ocorrerá no
Olimpo Recepções no próximo sábado (20) contará com serviço de
táxi para transporte dos colegas. Cada associado poderá contratar
pessoalmente o serviço da COOPTAX através dos fones (84)
3205-4455 ou 0800 842255. A cooperativa também disponibilizará

alguns carros na frente do evento.
PREVIDÊNCIA – A AMB está contratando um especialista em direito
previdenciário para apresentar um estudo aprofundado da situação
atual da magistratura brasileira, concernente aos direitos adquiridos
por ocasião da aposentadoria, notadamente no que diz respeito à
paridade e integralidade dos vencimentos. Neste sentido, os colegas
interessados na matéria podem encaminhar suas dúvidas e
sugestões para a presidência da AMB, com a brevidade possível.
REVISTA RITOS – A AMARN convida todos os colegas para o
lançamento de mais um número da Revista Ritos, reeditada em
nossa gestão, que ocorrerá no próximo dia 20/12, às 21 horas, no
Olimpo Recepções, por ocasião da confraternização de fim de ano
da magistratura potiguar.
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES – Já se encontram
disponíveis no site da AMARN (www.amarn.com.br) as conclusões
do II Fórum Permanente Debates, promovido pelo Centro de Estudos
Jurídicos - CEJAM, realizado em 24 de novembro passado, referente
às recentes alterações do Código de Processo Penal.
RECESSO 1 – O programa da AMARN “O JUIZ RESPONDE”,
exibido às terças-feiras, às 19 h., após o “Jornal da Câmara”, Cabo
canal 37, com reapresentação aos sábados, ao meio dia, observará
o período de recesso da Câmara Municipal de Natal e somente
voltará a exibir novas entrevistas no mês de fevereiro de 2009.
Durante o recesso, o programa reapresentará as entrevistas
realizadas ao longo do ano de 2008.
RECESSO 2 – Durante o período do recesso do Judiciário não
haverá publicação deste Boletim Eletrônico da AMARN e no mês de
janeiro teremos apenas duas publicações, no dia 16 e no dia 30 de
janeiro, sem prejuízo de eventuais publicações extraordinárias.
PESAR – É com pesar que a AMARN informa o falecimento do
irmão do Desembargador Rafael Godeiro, Sr. José Godeiro da Silva.
O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira (19), às 18 horas, no
cemitério Morada da Paz.
CEGONHA – A AMARN anuncia o nascimento de Flávia, filha do
casal Flávio e Eliane Amorim, bem como a gravidez de Adriana Lira,
esposa do juiz associado Flávio César Barbalho de Mello. A AMARN
deseja parabéns e saúde às famílias.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes até o fim do mês de dezembro: Anna Isabel de
Moura Cruz (22), Francisco de Assis Brasil Queiroz e Silva, José
Gosson e Adriana Santiago Bezerra (23), Gilson Barbosa de
Albuquerque (24), Suiane de Castro Fonseca Medeiros e Éderson
Solano Batista de Morais (26), Ana Christina Araújo de Lucena Maia,
Caio Otávio Regalado de Alencar, Patrícia Gondim Moreira Pereira,
Sábato Barbosa D'Andrea (28), Ibanez Monteiro da Silva (30) e
Judite de Miranda Monte Nunes (31). Quer saber todos os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

