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ELEIÇÕES AMARN 2010/12 – A campanha para os cargos da
AMARN já começou. As duas chapas inscritas estão trabalhando e
apresentando suas propostas aos associados. São concorrentes a
chapa "Magistratura Integrada", cujos candidatos a presidente
e vice-presidente são os juízes Artur Cortez Bonifácio e José
Dantas de Paiva; e a chapa "Magistratura Independente e
Democrática" com os juízes Azevedo Hamilton Cartaxo e
Mádson Ottoni Rodrigues como candidatos a presidente e vice,
respectivamente. Não perca, as eleições ocorrerão no dia 15 de
março. Clique aqui e confira a lista completa dos candidatos.
AMARN INFORMA – Já está sendo elaborada a última edição do
periódico AMARN Informa na gestão Independência, ética e
Participação. Nessa edição, dentre outras atrações, os leitores
poderão ler entrevista com os dois candidatos à presidência da
AMARN, juízes Artur Cortez Bonifácio e Azevedo Hamilton
Cartaxo. Não perca!!!
CNJ – O 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, foi
inserido na pauta da 99ª sessão ordinária do CNJ prevista para a
próxima terça-feira (23). O procedimento é o 21º de uma pauta
de 33 processos.
INSPEÇÃO I – Na próxima segunda-feira (22), a Corregedoria
Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
iniciará uma inspeção no Judiciário do Rio Grande do Norte. Na
abertura da inspeção, a partir das 8h30min, o Corregedor
Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, presidirá uma audiência
pública na sede do TJRN para colher críticas, denúncias e
sugestões em relação ao funcionamento da Justiça em nosso
Estado e que possam aprimorar o serviço nesta jurisdição. A
AMARN estará presente à audiência pública e convida os
associados a comparecerem ao evento.
INSPEÇÃO II – Para a audiência pública do próximo dia 22/02, a
AMARN está elaborando um relatório, que será entregue ao
ministro corregedor, sobre a pesquisa das condições de trabalho
da magistratura de primeiro grau, bem como apresentará
sugestões de prioridades que exijam maior atenção do Conselho
Nacional de Justiça para o Judiciário local.
ENQUETE – O resultado sobre a última enquete da AMARN foi o
seguinte: O CNJ está desempenhando o seu papel
satisfatoriamente e nos limites de suas atribuições? A grande
maioria, 62.50% dos votantes, disse que sim, que o CNJ tem mais
acertos do que equívocos e os excessos podem ser corrigidos
pelo STF; o número expressivo de 35.71% disse que não, pois a
atuação do CNJ afronta a autonomia dos tribunais; e apenas
1.79% disse não ter opinião formada. Agora, vote na nova
enquete da AMARN: “Você concorda com o novo horário de
funcionamento do Judiciário potiguar?” Acesse nossa página na
internet e registre sua opinião. O resultado dessa consulta servirá
para conhecermos o nível de aprovação dos colegas acerca do
novo horário e eventual encaminhamento à Corregedoria da
Justiça.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção de
convênios, onde você poderá ter acesso às empresas
conveniadas à associação, levando mais comodidade e economia
aos associados. A sugestão é a Clínica Odontológica Oral

Estética, com especialistas em prótese, implante, odontologia
estética, periodontia, endodontia, cirurgia, odontopediatria e
prevenção, oferecendo aos associados um desconto de 15% no
valor do orçamento. Confira!
CBN – No sábado (19), das 9 às 11h, o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, juntamente com o juiz auxiliar da Corregedoria da
Justiça, Bruno Lacerda, participarão do programa “CBN Debate'
na Rádio CBN Natal 1190 AM, onde abordarão temas variados
sobre o Judiciário, com foco na inspeção do CNJ prevista para
iniciar no segunda-feira (22).
CAICÓ – Na segunda-feira (22) o presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, irá proferir a aula inaugural do Curso de Direito
do Centro de Ensino Superior do Seridó da UFRN, em Caicó, sobre
o tema “Poder Judiciário: Eficácia e Legitimidade”.
CONVITE – A AMARN convida todos os seus associados para
duas grandes ocasiões no próximo dia 22 de março, uma
segunda-feira: às 17h inauguração da nova sede administrativa,
com benção seguida de palestra e coquetel; às 20h solenidade
de posse da diretoria eleita para o biênio 2010/12, com jantar e
música ao vivo com a banda Xeque Mate, no Versailles Tirol. Os
convites estão sendo postados para os endereços dos
associados. Nossa nova sede administrativa será no 10º andar do
Centro Empresarial Miguel Seabra Fagundes, vizinho ao Fórum de
Natal, com aproximadamente 120m² e garagem, num prédio com
20 pavimentos, três elevadores de última geração, segurança e
área para auditório. Agende esse compromisso e prestigie!
DICA DE LEITURA – Fruto de monografia do curso de
especialização em Direito Penal pela ESMARN/UnP, a obra “A
Incriminação do Aborto e seu Julgamento pelo Juiz Singular”,
publicado pela Editora Sebo Vermelho - 2005, do juiz Francisco
de Assis Brasil Queiroz e Silva, apresenta preocupação
central com a descriminalização do aborto e defende que os
crimes dolosos contra vida deveriam ser julgados por juiz
singular e não por Tribunal de Júri. Clique aqui e confira!
INFÂNCIA E JUVENTUDE – No período de 5 a 7 de maio de
2010, será realizado o XXIII Congresso da ABMP – Associação
Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores
Públicos da Infância e da Juventude, que ocorrerá no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF. Clique aqui para
mais informações.
CEGONHA – A AMARN tem a grata satisfação de anunciar que,
na última sexta-feira (12), nasceu o pequeno Daniel, filho da juíza
Andréa Cabral Antas e de Cássio Freire Câmara. A AMARN
parabeniza a família e deseja muita saúde ao rebento.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (22 a 28 de fevereiro de
2010): Expedito Ferreira de Souza (24), Maria Neíze de Andrade
Fernandes (25), Artur Cortez Bonifácio e Orlando Flávio Junqueira
Ayres (26) e José Armando Ponte Dias Júnior (27). 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.

