BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 06 A 12 DE JULHO DE 2008
CNJ 1 – Na terça-feira (8) o TJRN apresentou
requerimento avulso no Procedimento de
Controle
Administrativo
número
2008.10.00.001031-0. Nesse PCA houve
decisão de mérito que determinou ao Tribunal
observar a alternância entre antigüidade e
merecimento também nas remoções.
CNJ 2 – O TJRN já foi intimado da decisão que
indeferiu o pedido liminar da AMARN e AMB 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. Esse PCA e o Pedido de
Providências n.º 2008.10.00.001033-3, que
analisa a decisão do TJRN proibindo o
comparecimento da AMARN nas sessões
administrativas disciplinares, estão aptos para
julgamento de mérito.
CEJAM – A AMARN realizará na sexta-feira
(18) seu I Fórum de Debates 2008, focado
no tema "Corrupção Eleitoral", com a
participação dos debatedores Jarbas Bezerra
(o colega é ex-membro do TRE/RN) e Marlon
Jacinto Reis (Juiz assessor da Presidência do
TSE). Já solicitamos ao TJRN e ao TRE a
liberação dos magistrados com função
eleitoral para possibilitar a participação de
todos os colegas. A programação já está
disponível em nosso site: www.amarn.com.br.
OAB – Na quinta-feira (10) o juiz Eduardo
Pinheiro, filho do Desembargador Ítalo
Pinheiro, proferiu discurso de agradecimento
pelas homenagens prestadas ao seu pai na
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do
Rio Grande do Norte. A íntegra do discurso
você
confere
no
nosso
site
www.amarn.com.br.
MCCE 1 – Juntamente com a OAB/RN, o
Ministério Público e entidades representativas
da Sociedade Civil, a AMARN passou a integrar
o Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral
(MCCE).
O
"COMITÊ
9840",

denominação derivada da lei 9.840/99, será
instalado na quinta-feira (17), às 18 horas, na
sede
da
OAB
em
Natal.
Maiores
esclarecimentos acesse www.lei9840.org.br.
MCCE 2 – Dados levantados pelo Comitê 9840
no âmbito nacional colocaram o RN na ponta
do ranking das cassações de mandatos. Com
60 cassações entre 2000 e 2006, o Judiciário
Potiguar só perde, em números absolutos,
para o Estado de Minas Gerais, cuja população
(e conseqüentemente número de cargos
eletivos) é inúmeras vezes maior. Cassamos
mais que o triplo de mandatos do que Estados
como Pernambuco (14) e Rio de Janeiro (18).
DEBATE – Associação dos Magistrados
Paulistas (APAMAGIS) - está disponibilizando
para a AMARN dez vagas em uma lista de
discussão técnica, onde promoverá intenso
debate com pareceres de grandes nomes na
área de Direito Penal e Processual Penal. Os
interessados devem solicitar inscrição perante
a
AMARN
através
do
endereço
amarn@tjrn.jus.br.
VENTO CAMPESTRE – Com foco no bem
estar do associado a diretoria da Sede
Campestre da AMARN, através de seu diretor,
o colega Jorge Carlos Meira Silva, adquiriu
novos ventiladores que serão instalados no
salão de festas da sede campestre.
PARABÉNS – A associação deseja parabéns
aos aniversariantes Rossana Maria Andrade de
Paiva (15/07) e Gustavo Marinho Nogueira
Fernandes (16/07). 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 9904-7000.

