BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 31 DE AGOSTO A 6 DE SETEMBRO DE 2008
CNJ 1 – Está aprazada para a próxima terça-feira (9)
a análise do recurso ofertado pelo TJRN no
Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001031-0, que determinou ao Tribunal a
alternância dos critérios de merecimento e
antigüidade nas remoções. Foi incluído também na
pauta da mesma 69° Sessão Ordinária o CNJ o
pedido de esclarecimento ofertado pela AMARN no
Pedido de Providências n.º 2008.10.00.001033-3,
que analisou a decisão do TJRN proibindo o
comparecimento
da
AMARN
nas
sessões
administrativas disciplinares.
CNJ 2 – Permanece concluso para análise do relator,
Conselheiro Altino Pedrozo dos Santos, o
Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001014-0, que analisa a regularidade do
controle de expediente de juízes através de
telefone.
PENSIONISTAS
–
A
AMARN
encaminhou
expediente à presidência do Tribunal de Justiça,
requerendo o pagamento da diferença dos ATS em
favor das pensionistas dos magistrados. Em
despacho datado de 28/8, o presidente do TJ
remeteu o requerimento da Associação para exame
do
IPERN,
autarquia
responsável
pelo
gerenciamento da folha de pagamento dos
pensionistas do Poder Judiciário.
ASSEMBLÉIA – Em cumprimento à disposição
estatutária (art. 18, I), a Assembléia Geral da
AMARN reunir-se-á, em caráter ordinário, no
próximo dia 26/9 (sexta-feira), no Plenário do
Tribunal do Júri, Fórum Des. Miguel Seabra
Fagundes, em Natal, a partir das 9 horas, em
primeira convocação, para o cumprimento da
seguinte pauta: (I) apreciação do relatório e
prestação de contas do Conselho Executivo e
tomada de conhecimento das realizações sociais da
entidade; (II) análise das opções de transação
imobiliária da sede na Praia de Areia Preta. A
Associação já providenciou a publicação do edital e
os associados receberão em suas residências a
circular de convocação da Assembléia. Participe!
DIRETORIA – A AMARN reunirá todos os seus
diretores e conselheiros na próxima segunda-feira
(8), às 15 horas, no Salão Nobre do prédio da Justiça
Federal, em Natal, para informações e deliberações,
visando à Assembléia Geral e o planejamento das
ações da entidade até o final do corrente ano.

O JUIZ RESPONDE – É com prazer que informamos
a estréia do programa de televisão da AMARN
denominado - O JUIZ RESPONDE - que irá ao ar na
próxima terça-feira (9), às 19 horas, na TV CÂMARA,
canal 37 da Cabo. O programa, constituído de dois
blocos de quatro minutos, será exibido em forma de
entrevistas, com perguntas também formuladas
pela população. A intenção da AMARN é fazer do
programa um espaço democrático destinado aos
magistrados
para
debates,
informações
e
orientações jurídicas à população. A AMARN conta
com o apoio e participação de todos os colegas para
o sucesso de nosso programa.
COMITÊ 9840 – Os candidatos a prefeito de Natal
assinaram nesta terça-feira (2), na sede da OAB/RN
termo de compromisso no qual assumem a
responsabilidade de manter a lisura das eleições e
adotar, caso eleito, um programa de metas para
melhoria da qualidade dos serviços públicos. A
AMARN, que integra Comitê 9840, se fez presente
através do presidente Mádson Ottoni. O presidente
do TRE, Desembargador Expedito Ferreira de Souza,
também participou do evento. O número para
denúncias é o (84) 4008-9418.
CEGONHA – Na sexta-feira (5) nasceu Lais, filha da
colega juíza Janaína Lobo da Silva Maia. A AMARN
deseja saúde à criança e parabéns à família.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Maria Zeneide e Odlani Sakel (07),
José Cordeiro dos Santos, Manoel Sérgio e Gabriella
Edvanda (09), Jorge Carlos Meira (10) e Paulo
Luciano (11). Quer saber todos os aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
PESAR 1 – É com pesar que a AMARN comunica o
falecimento da Sra. Izaltina, Administradora do
Fórum de Ceará-Mirim e irmã da colega juíza Lena
Rocha. A AMARN comunica ainda que a missa de 7º
dia de falecimento ocorrerá no sábado (6), às 16
horas, na Matriz de Ceará Mirim.
PESAR 2 – É com pesar que comunicamos também
o falecimento da Sra. Maria Aparecida Fernandes,
mãe da juíza associada Emanuella Cristina Pereira
Fernandes. A missa de sétimo dia de falecimento
será na segunda-feira (8), às 18 horas, na capela do
Colégio Nossa Senhora de Fátima, no bairro de
Petrópolis, em Natal.

