BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 22 A 28 DE JUNHO DE 2008
CNJ 1 – O CNJ acolheu integralmente o pedido da AMARN no
Procedimento
de
Controle
Administrativo
número
2008.10.00.001031-0 que visa a alternância dos critérios de
merecimento e antigüidade também nas remoções. O
conselheiro Jorge Antônio Maurique determinou que seja
observada a alternância entre antigüidade e merecimento nas
remoções, com a respectiva alteração da Resolução nº 14/2006
do TJRN, no prazo de 30 dias a contar da intimação da decisão.
A íntrega da decisão do CNJ você confere no
www.amarn.com.br.
CNJ 2 – Na 65ª Sessão Ordinária do CNJ, o conselheiro Altino
Pedrozo dos Santos manteve o indeferimento 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. Na decisão o
conselheiro reiterou seus argumentos, afirmando que “ainda
que se vislumbre a possibilidade da presença do 'fumus boni
iuris', não há demonstração do 'periculum in mora', requisito
necessariamente exigido à concessão de liminar.”.
CNJ 3 – O Pedido de Providências n.º 2008.10.00.001033-3,
que analisa a decisão do TJRN que probiu o comparecimento
da AMARN nas sessões administrativas disciplinares, continua
concluso para julgamento de mérito com a conselheira Andréa
Pachá. A AMARN está envidando esforços para o julgamento
mais célere do Pedido de Providências.
SÃO PEDRO – Mais uma vez a AMARN convida os associados
para participarem de nossa FESTA JUNINA. A festança será
no sábado (28), a partir das 21h30min, na sede campestre em
Macaíba. O rela-bucho ficará por conta do Forró Pé de Serra e
da Banda Pé de Urtiga. Tenda de comidas típicas e espetinhos,
tudo regado a caipiroska, cerveja e refrigerante. Os associados
têm 2 (duas) senhas gratuitas e cada senha extra custa R$
30,00 (trinta reais). O associado poderá adquirir até 5 (cinco)
senhas extras. Vamos todos e inté lá pessoá.
ATS – Na terça-feira (24) a AMARN encaminhou à
Desembargadora Judite Nunes, Presidente do TJRN em
exercício, cópia da decisão do TJ de Santa Catarina
autorizando o pagamento da diferença dos ATSs naquele
Estado. A Desembargadora se comprometeu em conversar
com o Presidente do Tribunal de Santa Catarina e repassar as
informações ao Desembargador Osvaldo Cruz e demais pares.
CEJAM – Na terça-feira (24) os juízes Cleudson Vale, Odinei
Dreager, João Eduardo e Felipe Barros se reuniram para
reestabelecer o funcionamento do Centro de Estudos Jurídicos
da AMARN. Também integra o CEJAM a colega Érica Paiva e o
grupo agendou atividades para o dia 04/07, às 14h, no Auditório
do Fórum Seabra Fagundes em Natal, para discutir as reformas

do processo de execução civil e dia 18/07 para o Fórum de
Debates sobre improbidade aministrativa e corrupção eleitoral.
Participe e sugira questões específicas dentro dos temas
escolhidos. Escreva para amarn@tjrn.jus.br.
REMOÇÕES – Na segunda-feira (23) a AMARN protocolou no
TJRN impugnação em face das remoções abertas através do
aviso publicado em 31/05/2008. A impugnação visa a
alternância entre remoções e promoções, tanto por antigüidade
como por merecimento. O teor da impugnação estará disponível
para consulta no site da AMARN: www.amarn.com.br.
CONTAS – Para contenção de despesas a prestação de contas
mensal da AMARN não será mais postada ao endereço dos
colegas. A partir deste mês publicaremos a prestação de contas
em nosso site na internet, ficando o exemplar físico disponível
aos associados na sede administrativa da AMARN. A prestação
de contas referente ao mês de maio/2008 estará disponível no
site: www.amarn.com.br.
CURRAIS NOVOS – O juiz Flávio Ricardo Pires de Amorim
proferirá palestra na IV Semana de Educação para Cidadania,
evento didático sobre probidade administrativa organizado pelo
Movimento Articulado de Combate à Corrupção (MARCCO). A
palestra ocorrerá no dia 3 de julho em Currais Novos, tendo
como tema a legislação eleitoral, com foco nas condutas
vedadas aos agentes públicos em período pré-eleitoral.
MISSA – Nessa sexta-feira (27), às 19 horas, na capela do
Colégio Maria Auxiliadora em Natal, ocorrerá a missa do 30º dia
do falecimento do Desembargador Ítalo Pinheiro.
ELEITORAL – Na última terça-feira (24) os presidentes da
AMARN, Mádson Ottoni, e da AMPERN, Rinaldo Reis, se
reuniram com o presidente do TRE para discutirem a resolução
que regula o pagamento das gratificações eleitorais. Na
oportunidade o Desembargador Cláudio Santos apresentou
proposta de alteração da Resolução 011/2008-TRE, que está
sendo analisada pelas associações.
PARABÉNS – A AMARN deseja felicidades aos colegas João
André de Brito e Pedro Januário (29/06), Márcio Silva Maia
(30/06), Daniela Rosado (01/07), Francisco Seráphico (02/07),
Eduardo Bezerra, Flávia Bezerra e Otto Bismarck (04/07) e
Anselmo Cortez (05/07). 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 99047000.

