BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 15 A 21 DE JUNHO DE 2008
SÃO PEDRO – A AMARN convida todos os associados
para participarem de nossa FESTA JUNINA que será
realizada no sábado (28), a partir das 21h30min, na sede
campestre em Macaíba. A animação ficará por conta do
Forró pé de Serra e da Banda Pé de Urtiga. Haverá buffet
de comidas típicas da Pão & Companhia e Churrasketto,
tudo regado a caipiroska, cerveja e refrigerante. Cada
associado tem direito a 2 (duas) senhas gratuitas que já
estão disponíveis na sede administrativa da AMARN e
cada senha extra custa R$ 30,00 (trinta reais). O
associado poderá adquirir até 5 (cinco) senhas extras.
Vamos todos e inté lá.
ATS 1 – O Judiciário de Santa Catarina iniciou na semana
passada ao pagamento parcelado da diferença do
Adicional por Tempo de Serviço apurado entre a data
efetiva da implantação dos subsídios dos magistrados
naquele Estado e junho de 2006, data que o CNJ
entendeu limite para pagamento dos ATSs.
ATS 2 – Na próxima segunda-feira (26) o presidente da
AMARN, juiz Mádson Ottoni, se reunirá com a presidente
do Tribunal de Justiça em exercício, Desembargadora
Judite Nunes, para tratar do pagamento da diferença dos
ATSs em nosso Estado, bem como a respeito da últimas
remoções publicadas pelo Tribunal.
MOSSORÓ – Após a A AMARN, a AMB e o Juizado da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró
lançarem a 2ª fase da campanha Mude um DESTINO no
Rio Grande do Norte, o propósito da AMARN é difundir os
ideiais da campanha em todo o Estado. O projeto engloba
a articulação entre as Varas de Infância e Juventude com
as entidades e profissionais envolvidos com a adoção.
CNJ 1 – O conselheiro Altino Pedrozo dos Santos incluiu
na 65ª Sessão Ordinária do CNJ, aprazada para a
próxima terça-feira (24), a análise da liminar no
Procedimento
de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001014-0 apresentado pela AMARN e AMB
em desfavor do controle do expediente dos juízes.
CNJ 2 – O Pedido de Providências n.º
2008.10.00.001033-3, que analisará a legalidade da
decisão do TJRN que proibiu a participação da AMARN
nas sessões administrativas disciplinares, está concluso
para julgamento de mérito com a conselheira Andréa
Pachá e o Procedimento de Controle Administrativo

número 2008.10.00.001031-0, o qual visa a alternância
dos critérios de merecimento e antigüidade também nas
remoções, está concluso com o conselheiro Jorge
Antônio Maurique para análise do pedido liminar.
75 ANOS – Na quarta-feira (18) o Presidente da AMARN,
juiz Mádson Ottoni, visitou o deputado Rogério Marinho
(PSB) para buscar sua adesão pela rejeição da PEC que
eleva a idade limite para aposentadoria compulsória no
serviço público de 70 para 75 anos de idade. O deputado
revelou-se contra a elevação da idade da aposentadoria
compulsória, mas esclareceu que poderá haver alguma
negociação nesse assunto. Na oportunidade a AMARN
fez pleito também pela aprovação da PEC n.º 210, que
restabelece o Adicional por Tempo de Serviço aos
magistrados e do projeto de lei n.º 7.297/06, que trata dos
subsídios da magistratura nacional.
BOA AÇÃO – Na sexta-feira (13) a AMARN participou no
Armazém da Caridade da distribuição dos alimentos
arrecadados com a campanha Justiça Solidária. Na
oportunidade, o vice-presidente institucional da AMARN,
juiz Marcelo Varella, entregou ao presidente do Armazém
da Caridade, Sr. Manoel Lopes da Silva,
aproximadamente 300 cestas básicas que foram
encaminhadas para distribuição nos municípios de Apodi
e Macau.
ELEITORAL – Na próxima terça-feira (24) os presidentes
da AMARN, Mádson Ottoni, e da AMPERN, Rinaldo Reis,
se reunirão com o presidente do TRE, Desemb. Cláudio
Santos, para tratarem da Resolução n.º 011/2008-TRE
que regula o pagamento de Gratificação Eleitoral aos
juízes e promotores eleitorais.
PARABÉNS – A AMARN deseja felicidades aos colegas
Maria do Socorro Pinto (22/06), Airton Pinheiro e Tálita
Borba (23/06), João Batista da Silva (24/06), Érika de
Paiva, Karyne Chagas e José Vieira (25/06), Andreo
Aleksandro e Flávio César Barbalho (26/06). Quer saber
todos os aniversariantes do ano? Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
SUGESTÕES – Escreva para o endereço
amarn@tjrn.jus.br atualizando seu endereço eletrônico.
Envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos.
Participe com idéias e se mantenha informado também
pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

