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INSPEÇÃO – Por não ter havido sessão ordinária no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o relatório da
inspeção n.º 0000652-95.2010.2.00.0000, realizada na
Justiça Estadual de 1ª e 2ª Graus do Rio Grande do
Norte, será julgado pelo plenário do CNJ na 111ª
Sessão Ordinária, designada para a terça-feira (31),
como o 30º processo da pauta.
DESEMBARGADORA – Na quarta-feira (25), o Pleno do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte elegeu a
dinâmica associada Maria Zeneide Bezerra a mais nova
Desembargadora da Corte do TJRN. A magistrada foi
eleita pelo critério de antiguidade, à unanimidade de
votos, e assume a vaga decorrente da aposentadoria
do desembargador Armando da Costa Ferreira. A
AMARN parabeniza sua associada pelo sucesso
profissional e deseja muito boa sorte em seu novo
cargo.
DISQUE-DENÚNCIA – O Tribunal Regional Eleitoral
está disponibilizando aos cidadãos meios de
comunicação exclusivos para denúncias de crimes
eleitorais, condutas vedadas ou propaganda eleitoral
irregular. Você pode fazer sua denúncia anônima pelo
canal DISQUE ELEITOR (4006-5910) ou através do
serviço DENÚNCIA ON LINE disponível no site TRE/RN
na internet. Divulguem!
ELEITORAL – Nesta semana o presidente da AMARN,
juiz Azevêdo Hamilton, lembrou ao presidente do
Tribunal, desembargador Rafael Godeiro, providências
para votação célere da resolução que visa
regulamentar a eleição pelo TJ dos membros do TRE.
IMPRENSA – A AMARN já conta com uma nova
assessora de imprensa. Trata-se da Jornalista Adalgisa
Emídia, que enfrentará o desafio de tornar a AMARN
mais comunicativa com seus associados e com a
sociedade. Seja bem vinda à família AMARN.
LANÇAMENTO – A editora Juruá e o conselheiro fiscal
da AMARN, juiz Fábio Ataíde Alves, convidam todos os
associados para o lançamento de sua obra Colisão
Entre Poder Punitivo do Estado e Garantia
Constitucional da Defesa,. O evento será na próxima
quinta-feira (02/09), às 16 horas, no Vila Hall (auditório
do Hotel Vila do Mar), por ocasião do VI Encontro da
Justiça Militar e Combate à Poluição Ambiental. A obra,
que possui encadernação especial, enfrenta o

momento de crise do Estado a partir do advento de
uma nova forma de pensar a reação ao fenômeno
crime. Prestigie!
JUSTIÇA MILITAR – De 1º a 2 de setembro de 2010,
ocorrerá o VI Encontro da Justiça Militar e Combate à
Poluição Ambiental. Nesta 6ª edição o encontro
abordará o tema "Legislação Eleitoral e Meio Ambiente
- O Poder de Polícia nas Eleições e na Preservação da
Biodiversidade" e será realizado no auditório do Hotel
Vila do Mar. A AMARN está disponibilizando vagas
gratuitas e restam apenas 5 vagas para os associados.
Os interessados poderão solicitar inscrição através do
CIC ou e-mail. Clique aqui e confira a programação.
ENAJE – No período de 11 a 13 de novembro, em
Aracaju/SE, ocorrerá o IV Encontro Nacional de Juízes
Estaduais (ENAJE), que será marcado por uma variada
programação social, que inclui jantar de abertura e
festa de encerramento. Como incentivo à participação,
a AMARN arcará com 50% do valor das inscrições feitas
até 31 de agosto. Corra e faça já sua inscrição! Clique
aqui e confira.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das Leis
recentemente editadas: Lei n.º 12.317, que dispõe
sobre a duração do trabalho do Assistente Social; e Lei
n.º 12.318, que dispõe sobre a alienação parental e
altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990.
ENQUETE – Em nossa página na internet há a seguinte
enquete: “A Corregedoria de Justiça, em atendimento
às exigências do CNJ, expediu o Provimento nº
56/2010, que determina a realização, para todo o
Estado, no último sábado de cada mês, de plantão
especial para o comparecimento dos beneficiários de
suspensão condicional do processo, 'sursis' e
livramento condicional. Você concorda com a medida?
Clique e dê sua opinião!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (29
de agosto a 4 de setembro): Klaus Cleber Morais de
Mendonça (29), Dúbel Ferreira Cosme e Maria Nivalda
Neco Torquato (30), Francisca Maria Tereza Maia
Diógenes (31), Viviane Xavier Ubarana (01), Cícero
Martins de Macedo Filho (02) e Valdir Flávio Lobo Maia
(04). Clique aqui para conferir outros aniversariantes.

