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CNJ – O Pedido de Providências n.º 2009.10.00.000835-5, que
intenta a formação da quinta parte da lista de antiguidade nos
concursos de promoção por merecimento dos juízes substitutos
e cuja relatora é a conselheira Andréa Pachá, foi incluído na
pauta de julgamento do CNJ para a próxima terça-feira (26/05),
sendo o 11º processo da ordem.
MÃES – Não perca!!! Nesse domingo (24/05), a partir das
11h30min, em nossa sede campestre, haverá o evento
comemorativo do Dia das Mães da AMARN. Teremos feira de
artesanato, show musical com Cristina Holanda, lounge da
Nature Clinique Day, Unimed orienta e almoço do buffet Sabor
e Art. Comemore o Dia das Mães em família. Clique aqui e
confira o convite em nosso sítio.
CONGRESSO ESTADUAL – Estão abertas as inscrições para
o V Congresso Estadual de Magistrados do RN, organizado
pela AMARN e que será realizado nos dias 18 e 19 de junho de
2009, no Hotel Pestana, em Natal, com o tema: “Judiciário,
Democracia e Desenvolvimento”. O evento conta com sítio na
internet, no qual os associados poderão conferir a programação
do evento e fazer a inscrição gratuita até o dia 29 de maio.
Faça já sua inscrição! Sua participação é muito importante para
abrilhantar o evento.
SEMEADOR DE JUSTIÇA E FÉ – Na sexta-feira (22) a
AMARN, a Faculdade de Direito da UERN e o Centro de
Estudos Jurídicos Juxta Legem, estarão promovendo o
lançamento do livro biográfico “CÍCERO, O SEMEADOR DE FÉ
E JUSTIÇA”, em homenagem ao professor e magistrado
aposentado Cícero Alves de Souza. O evento, que contará
com a presença do presidente e diretores da AMARN, ocorrerá
no auditório da FAFIC, em Mossoró, a partir da 19h30min.
ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – Na sexta-feira (22) a
AMARN protocolizou na presidência do Tribunal de Justiça
proposta de alteração da Resolução n.º 064/2008-TJ, que
regulamenta as promoções, remoções, acessos e permutas de
magistrados no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do
Norte. A iniciativa da AMARN se justifica em razão da
necessidade da definição de critérios para a alternância entre
antiguidade e merecimento na abertura das Comarcas e Varas,
assegurando previsibilidade à carreira da magistratura.
MERECIMENTO – O Conselho Nacional de Justiça deu início
aos trabalhos do grupo responsável por elaborar uma proposta
para os critérios objetivos que devem ser analisados quando da
promoção por merecimento dos magistrados nos três
segmentos da Justiça brasileira: Estadual, do Trabalho e

Federal. A decisão do CNJ de estabelecer critérios mínimos a
serem seguidos pelos tribunais atende aos reiterados pedidos
da AMB, apresentados em diversas oportunidades desde a
edição da Resolução nº 6, de 2005. O grupo de trabalho
nomeado pelo CNJ é formado pelo desembargador do TJPR
Valter Ressel, juiz Rafael Nóbrega, do TJRJ, os juízes
trabalhistas Eulaide Lins, do TRT-11ª Região, e Marco Antônio
de Freitas, do TRT-24ª Região, e o juízes federais André
Granja, da 6ª Vara de Alagoas, e Marco Antônio Guimarães, da
15ª Vara de Minas Gerais.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN – “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(26), às 19h, na TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (30), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com o juíza Lena Rocha, sobre o programa
“Caminhos da Justiça”.
PÉROLA DO ATLÂNTICO – Conforme está estabelecido no
contrato, o prazo de exclusividade para adesão dos associados
da AMARN ao empreendimento Pérola do Atlântico, prédio de
apartamentos que será construído na praia de Areia Preta,
findou no último dia 10/05. Os associados que fizeram suas
reservas, mas ainda não confirmaram, devem procurar a CNH
o mais rápido possível para assinatura do Termo de Adesão e
pagamento do Sinal, sob pena das unidades serem
disponibilizadas ao público externo.
JORNAL NACIONAL – A segunda reportagem da série
Justiça: Novos Caminhos, veiculada pelo Jornal Nacional, da
TV Globo, deu destaque aos motivos que levam à lentidão no
trâmite processual nos tribunais e varas, entre eles a falta de
condições físicas e de pessoal nos órgãos judiciários do País.
As dificuldades foram apontadas pela 1ª Pesquisa sobre
Condições de Trabalho dos Juízes, divulgada pela AMB em
fevereiro, e que inspirou a série de reportagens do Jornal
Nacional.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana Ricardo Procópio Bandeira
de Melo (24), Altanir Fernandes Borges e Cláudio Mendes
Júnior (29/05) e Ticiana Maria Delgado Nobre (30). Quer saber
todos os aniversariantes do ano? Acesse aniversariantes.
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.

