BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2008
ASSEMBLÉIA GERAL – Na sexta-feira (26) a
AMARN realizou sua Assembléia Geral Ordinária,
que contou a participação de 45 magistrados. Na
oportunidade houve a prestação de contas da atual
gestão e informes gerais da entidade. Também na
mesma assembléia, por maioria de votos, foi
aprovada a proposta para alienação da sede de
areia preta em regime de incorporação com venda
das frações ideais do imóvel a adquirentes
interessados, inclusive magistrados. A AMARN irá
elaborar o projeto de alienação tal como definido
em assembléia; por unanimidade, a Assembléia
Geral aprovou moção de apoio ao presidente da
AMB, juiz Mozart Valadares, em face da sindicância
instaurada na Corregedoria do TJPE, pela entrevista
concedida pelo presidente da AMB à revista Algo
Mais em janeiro deste ano.
CNJ 1 – Ainda permanece concluso para análise de
mérito o PCA n.º 2008.10.00.001014-0, que analisa
a regularidade do controle de expediente de juízes.
A AMARN continua está envidando esforços para
uma análise mais célere do procedimento.
CNJ 2 – O Tribunal de Justiça do RN prestou suas
informações no Pedido de Providências n.º
2008.10.00.0023133, cujo relator é o conselheiro
João Oreste Dalazen, que trata da discussão
envolvendo a alternância dos critérios para
movimentação dos juízes na vacância ou na
entrância.
CNJ 3 – Na última quarta-feira (24) a AMARN
apresentou perante o CNJ Pedido de Providencias
n.º 2008.10.00.002348-0, com pedido de liminar,
distribuído ao conselheiro Jorge Antônio Maurique,
onde se requer que o TJ, em cada promoção e
acesso por merecimento, desde já, faça a
pontuação prévia dos magistrados concorrentes,
conforme previsto na Resolução nº 014/2006-TJ,
mediante
comissão
constituída
por
Desembargadores, dando aos concorrentes o
conhecimento do resultado da pontuação antes da
sessão; bem como para que os Desembargadores
fundamentem os seus votos com base nos critérios
objetivos e na pontuação apurada, de modo que
sejam levados a respeitar a pontuação obtida, com
escolha do magistrado concorrente melhor
pontuado.
APOSENTADOS – Acompanhando o voto do relator,
Desembargador Rafael Godeiro, o plenário do TJRN

acolheu por unanimidade os Embargos de
Declaração ofertados pela AMARN nos autos do
Mandado de Segurança de interesse dos
magistrados aposentados, modificando o acórdão
que mandava arquivar o processo, para determinar
a remessa ao STF, sem revogar a liminar que
mantinha o pagamento da vantagem para os
inativos.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do
programa da AMARN – “O Juiz Responde”, que irá ao
ar na terça-feira (30), às 19 horas, após o Jornal da
Câmara, cabo canal 37, exibirá uma entrevista com
a Juíza Martha Danyelle Sant'Anna Costa Barbosa,
Juíza eleitoral da 4ª Zona, com reapresentação no
sábado ao meio dia.
REVISTA RITOS – Na sexta-feira (24) a AMARN
definiu a parceria com a COSERN para o patrocínio
do próximo número da Revista Ritos, que será
lançado no jantar de confraternização da
magistratura potiguar, em 20 de dezembro próximo.
Os colegas que desejarem publicar matérias
jurídicas ou culturais, deverão encaminhá-las para a
associação até 20 de outubro, através do endereço
amarn@tjrn.jus.br.
IMPRENSA – Na quinta-feira (18) o assessor de
imprensa da AMARN, Riccelli Araujo, participou em
Brasília (DF) do Encontro de Jornalistas das
Associações Filiadas à AMB (Ejafa), que reuniu 22
profissionais responsáveis pela comunicação interna
e externa das entidades filiadas para discutir
estratégias comuns, além de trocar experiências e
conhecer o trabalho de grandes profissionais da
área.
PESAR – É com pesar que a AMARN informa o
falecimento do Sr. Iuri Gustavo do Nascimento
Cosmo, irmão da colega Daniela do Nascimento
Cosmo, ocorrido no dia 21 de setembro de 2008.
A missa de 7ª dia do falecimento ocorrerá no
sábado (27), às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora
da Conceição, situada na antiga avenida 4, no bairro
do Alecrim, em Natal.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Sérgio Roberto Nascimento Maia
(29/09) e Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da
Silva (29/09). Quer saber todos os aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

