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PROCESSO DISCIPLINAR – Na quarta-feira (29), a AMARN
compareceu ao plenário do Tribunal para acompanhar o
julgamento de processo disciplinar contra associado. Na
oportunidade, o Presidente da AMARN, juiz Azevêdo
Hamilton, mais uma vez fez uso da palavra para reafirmar
ao Tribunal a preocupação da Associação com a ampla
divulgação dada aos processos disciplinares com a adoção
das sessões públicas e transmitidas pela televisão, bem
como deixou claro seu interesse de sempre estar presente
às sessões disciplinares. Diante das conclusões do Tribunal,
a AMARN orienta seus associados que venham a sofrer
processo disciplinar, que requeiram fundamentadamente
que a sessão se faça de forma reservada (e não pública,
que é a regra) e que, caso desejem a presença da AMARN,
requeiram expressamente ao Relator.
GOVERNADOR – Na quarta-feira (30) a diretoria da AMARN
realizou visita de cortesia ao Governador interino do
Estado, desembargador Rafael Godeiro, para prestigiar a
magistratura no Governo. A AMARN aproveitou a
oportunidade para reafirmar seu pleito de pagamento da
PAE e Diferença de Entrância, requerendo que o
Governador Rafael Godeiro desse agilidade aos
procedimentos junto ao Executivo. Compuseram a comitiva
o presidente da AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, e os VicePresidentes Francisco Pinto, Fábio Ataíde e Mádson Ottoni,
além de integrantes do Ministério Público Estadual.

TELEVISÃO – Na quarta-feira (29), o Presidente da AMARN,
juiz Azevêdo Hamilton, concedeu entrevista ao programa
"Com a palavra cidade". O programa abordou temas sobre
o projeto "Ficha Limpa", trabalho dos magistrados do RN,
as atuações, carga de trabalho e a importância das
relações entre o judiciário e a sociedade. Com meia hora
de duração, o "Com a palavra Cidade" vai foi ao ar na
quarta-feira (29) e irá ser reprisado no sábado (2), às 16h.
A TV Assembleia é transmitida através do canal 36 da Cabo
Natal e também no canal aberto UHF 50. Na semana
passada o presidente da AMARN também concedeu
entrevista ao Jornal de Hoje e ao Bom Dia RN, da TV Globo.
CNJ – A AMARN esteve pessoalmente no CNJ, em Brasília,
para acompanhar o andamento do procedimento nº
0002572-41.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato
normativo para regulamentação da designação dos juízes
substitutos. O relator, Conselheiro Jorge Hélio, informou
que o procedimento entrará na 115ª sessão ordinária do
CNJ, prevista para 19 de outubro.
FÉRIAS I – Na quinta-feira (30), o presidente da AMARN,
Juiz Azevêdo Hamilton, e o vice-presidente financeiro, juiz
Marcelo Varella, estiveram na Corregedoria da Justiça para
tratar do impedimento para deferimento de férias de
magistrados quando houvesse mais de 50% das comarcas
vagas em determinada região. O Corregedor informou que
já determinou a revisão do procedimento, fazendo valer a
interpretação de que os 50% seriam calculados sobre as
comarcas ocupadas em cada região.
FÉRIAS II – Ainda na Corregedoria, foi solicitada a revisão
da norma que determina que os requerimentos de férias
protocolados após a publicação da escala de férias seriam
apreciados no mês de janeiro subsequente, fato que
inviabilizaria eventual pedido de férias para janeiro. O
corregedor afirmou que examinará o problema junto ao
setor competente, para tentar viabilizar solução.
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ELEITORAL – Na segunda-feira (27), o presidente da
AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, reuni-se com o Presidente
do TRE-RN, desembargador Vivaldo Pinheiro, para
apresentar pleitos de interesse da magistratura, como a
extinção da submissão das designações dos juízes ao
parecer do Ministério Público Eleitoral. O Presidente do TRE
afirmou que analisará o assunto com sua assessoria, bem
como esclareceu que irá se esforçar para manter as atuais
designações, mesmo após as eleições, conforme também
requerido pela Associação.

QUALIFICAÇÃO – O diretor de pleitos financeiros da
AMARN, juiz Paulo Giovanni, representará a AMARN em
curso sobre planejamento estratégico, promovido pelo
Tribunal. A AMARN deseja qualificar sua diretoria em
gestão e orçamento, com o intuito de colaborar com
projetos que beneficiem os associados e o Poder Judiciário.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (3 a 9 de
outubro): Amílcar Maia (5), Míriam Jácome de Carvalho
Simões (6), Maria Célia Alves Smith e Bruno Lacerda
Bezerra Fernandes (7), José Ricardo Dahbar Arbex (8) e
Francimar Dias Araújo da Silva (9). Clique aqui para
conferir os aniversariantes do período.

