BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – PERÍODO DE 21/12/2008 A 18/01/2009
CNJ – No período não houve movimentação processual no Pedido
de Providências n.º 2008.10.00.002350-9, cujo relator é o
conselheiro Jorge Antônio Maurique. O procedimento estava apto
para julgamento, mas houve vista regimental ao conselheiro
Antônio Humberto de Souza Junior.
DIÁRIAS – Na quarta-feira (14) a AMARN protocolizou na
presidência do Tribunal, requerimento visando o pagamento das
diárias vencidas pela acumulação de mais de uma Comarca, em
relação aos Juízes de Direito e Juízes Substitutos que
encaminharam a documentação solicitada, referente ao período de
agosto de 2005 a março de 2008, com acréscimo de juros de mora
e correção monetária.
PRIORIDADES PARA 2009 – Na última quinta-feira (15), a
AMARN encaminhou expediente à presidência do Tribunal,
relacionando algumas das reivindicações que integram o rol de
prioridades da associação para o ano de 2009, a saber: 1)
Encaminhamento à Augusta Assembléia Legislativa do Estado do
anteprojeto de lei aprovado por esse Egrégio Tribunal de Justiça,
na sessão do dia 17 de dezembro de 2008, que institui a
gratificação de 10% e o pagamento da diferença de remuneração
nas substituições, inclusive para os juízes substitutos; 2)
Deferimento do requerimento da AMARN visando ao pagamento
da diferença remuneratória do auxílio-moradia, referente ao
período de 1/4/1994 a 7/11/2001, inclusive com gestões junto ao
Governo do Estado para o repasse mensal de verba destinada a
este pagamento; 3) Realização de estudo pela assessoria jurídica
dessa presidência, com a participação de representante da
AMARN, a fim de que seja observada a quinta parte de
antiguidade dos juízes substitutos nas promoções e remoções por
merecimento; 4) Criação de comissão no âmbito do Tribunal, com
a participação de representante da AMARN, para analisar a
questão envolvendo o pagamento das URVs, inclusive para
eventual composição com o Governo do Estado, a exemplo do que
ocorreu em outros estados da Federação; 5) Criação de comissão
no âmbito do Tribunal para discutir a proposta apresentada pela
AMARN, visando à redução gradual da diferença de remuneração
entre as entrâncias, de 10% para 5%; 6) Criação de comissão no
âmbito do Tribunal, com o recebimento de proposta apresentada
pela AMARN, para regulamentar o dispositivo do Regimento
Interno do Tribunal que prevê critérios objetivos para substituição
dos membros da Corte, assegurada a impessoalidade da escolha,
consoante a Resolução n° 17, de 19 de junho de 2006, do CNJ; 7)
Criação de comissão no âmbito do Tribunal, com a participação de
representante da AMARN, para revisão da Resolução n° 19/2007TJ, de 25 de julho de 2007, que instituiu o Núcleo de Apoio à
Efetividade Judiciária (Pauta Zero), visando à definição de critérios
para a escolha do juízo beneficiado e dos membros integrantes do
núcleo, assegurada a impessoalidade da escolha. Na última
quinta-feira (15) a AMARN se reuniu com a assessoria da
presidência e, nos próximos dias, deverá se reunir com o
presidente do TJRN para tratar pessoalmente acerca dos referidos
pleitos.

RESOLUÇÃO N° 064/2008-TJ – Em reunião ocorrida em
8/1/2009, a Comissão de Estudos Institucionais da AMARN,
formada pelos juízes Marcelo Varella, Ivanaldo Bezerra, Fábio
Filgueira, Denise Sacramento e Gustavo Silveira, decidiu pelo
questionamento perante o CNJ dos seguintes dispositivos da
Resolução n° 064/2008-TJ, que regulamenta as promoções,
remoções, acessos e permutas de magistrados: inciso II do art. 2°;
caput do art. 4°; inciso III do art. 10° e inciso V do art. 11º. O
Pedido de Controle Administrativo está sendo elaborado pela
comissão e deverá ser encaminhado ao CNJ até o mês de março
próximo.
REVISTA RITOS E AMARN INFORMA – Na primeira semana do
ano de 2009 a AMARN postou nos correios a Revista Ritos e
última edição do Jornal AMARN informa. Caso algum colega ainda
não tenha recebido o material em sua residência, favor entrar em
contato com a secretaria da associação.
BOLETIM – Conforme anunciado anteriormente, a próxima edição
deste informativo no mês janeiro ocorrerá no dia 30.
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS – A AMB
confirma para o período de 28 a 31 de outubro de 2009, em São
Paulo/SP, a realização do XX Congresso Brasileiro de
Magistrados, que contará com os mais significativos nomes do
Direito, do Poder Judiciário e da sociedade civil. Assim, visando à
participação do maior número possível de magistrados de nosso
Estado, a AMARN lembra aos colegas da importância de
programarem suas pautas de audiência desde logo.
CEGONHA – A AMARN registra com alegria que magistrada
associada Virginia Rêgo Bezerra, mulher do advogado Pedro Luiz
Lopes, está grávida de seu segundo filho(a).
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes do mês de janeiro, João Cabral da Silva (04),
Henrique Baltazar Vilar dos Santos (05), Aderson Silvino de Souza
(08), Alba Paulo de Azevedo (09), Valéria Maria Lacerda Rocha
(12), Azevedo Hamilton Cartaxo e Gustavo Eugênio de Carvalho
Bezerra (13), Cornélio Alves de Azevedo Neto (16), Kennedy de
Oliveira Braga (17), Diego de Almeida Cabral (18), Amaury de
Souza Moura Sobrinho e Virgínia Rego Bezerra (21), Manoel
Padre Neto (22), Mirtes Leandro Cabral Bezerra (23) José
Fernandes Filho (24) Valter Antônio Silva Flor Junior (25),
Lavoisier Nunes de Castro (27), Tânia de Lima Villaça (29)
Cristóvam Praxedes e Flávia Souza Dantas Pinto (30). 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 9904-7000.

