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CNJ – O Pedido de Providências n.º 2009.10.00.000835-5,
apresentado pela AMARN no CNJ, visando a formação da
quinta parte da lista de antiguidade na promoção por
merecimento dos juízes substitutos, teve sua liminar deferida
pela relatora, conselheira Andréa Pachá, e confirmada pelo
plenário do CNJ, já tendo sido publicada a decisão no Diário da
Justiça.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – A AMARN
continua com a expectativa positiva de uma definição breve
para o início do pagamento das parcelas da PAE.
GRATIFICAÇÃO E DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO NAS
SUBSTITUIÇÕES – No final da manhã da sexta-feira (13) a
diretoria da AMARN reuniu-se com o presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Robson Faria (PMN/RN). Na reunião o
deputado se comprometeu em levar a matéria à apreciação do
plenário da Assembléia até o final deste mês de março. Além
do presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni, compareceram
também à reunião a juíza Berenice Capuxu e os juízes Azevedo
Cartaxo, Cleofas Coelho, Cleudson Vale, Fábio Ataíde, Flávio
Amorim e Marivaldo Dantas.

de Areia Preta, conforme aprovação em Assembléia Geral. O
projeto do arquiteto Carlos Ribeiro Dantas que a cooperativa
deseja implementar no imóvel está disponível em nosso site,
confira: http://www.amarn.com.br/sedes/areiapreta.htm.
ANAMATRA – O juiz do trabalho da 21ª Região-RN, Luciano
Athayde Chaves, foi eleito para o cargo de Presidente da
Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas.
CONSELHEIRO – O Pleno do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) indicou, por unanimidade, na tarde desta terça-feira
(10/03), o juiz federal do RN Walter Nunes da Silva Júnior para
compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o expresidente do TRT-RN, Desembargador Eridson Medeiros
(AMATRA XXI), foi indicado pela categoria para compor lista
tríplice visando concorrer à vaga no CNJ, como representante
da Justiça do Trabalho.
HOMENAGEM – Em sessão solene da Câmara Municipal de
Natal, realizada no último dia 05 de março, alusiva ao Dia
Internacional da Mulher, foram homenageadas as magistradas
associadas Judite Nunes e Ada Galvão.
LIBERDADE RELIGIOSA – A colega Denise Léa Sacramento
Aquino irá representar a AMARN no Fórum de Discussão
promovido pelo Conselho Regional de Medicina – CRM-RN, no
próximo dia 18/03, onde será debatido o tema: Testemunhas
de Jeová. A inviolabilidade à liberdade de consciência e crença
é absoluta?.

Da esquerda para direita: juiz Cleofas Coelho, juiz Marivaldo Dantas, juiz Azevedo
Cartaxo, juiz Mádson Ottoni, deputado Robson Faria, juiz Fábio Ataíde, juiz Flávio
Amorim e juiz Cleudson Vale.

O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE ”, que irá ao ar na terça-feira
(17/03), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (21/03), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com o juiz Homero Lechner de Albuquerque, titular
da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, sobre ato
infracional.
SEDE DA AREIA PRETA – Na quarta-feira (11) a AMARN
firmou com a CNH – Cooperativa Norteriograndense de
Habitação, o contrato de opção de compra do terreno da Praia

IDADE MÍNIMA – O deputado federal Décio Lima (PT/SC)
desistiu da proposta de Emenda Constitucional que fixava a
idade mínima de 35 anos e o período mínimo de 10 anos de
advocacia como requisito para ingresso na carreira da
magistratura e ministério público. A PEC 260/2008 foi
arquivada, não havendo atualmente risco dessa modificação.
CEGONHA – A AMARN registra com alegria o nascimento de
Tiago, no último 09 de março, filho da colega Josane Peixoto
Noronha. A AMARN deseja saúde ao pequeno Tiago e
felicidades à família.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da semana vindoura: José Undário
Andrade, Marco Antônio Mendes Ribeiro e Tatiana Socoloski
(15/03), Sérgio Augusto de Souza Dantas (17/03), Jessé de
Andrade Alexandria (20/03) e José Dantas de Paiva (21/03).
Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

