BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 13 A 19 DE JULHO DE 2008
CNJ 1 – O conselheiro Jorge Antônio Maurique
indeferiu o pedido de reconsideração
apresentado pelo TJRN em desfavor da
decisão proferida no Procedimento de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001031-0. A decisão determina ao
Tribunal que observe a alternância entre
antigüidade e merecimento também nas
remoções e modifique a Resolução nº 14/2006
no prazo de 30 dias. O relator recebeu o
requerimento da Corte como como recurso
administrativo e determinou sua inclusão na
pauta do dia 12 de agosto de 2008.
CNJ 2 – O Procedimento de Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001014-0
apresentado pela AMARN e AMB em desfavor
do controle do expediente dos juízes via
telefone e o Pedido de Providências n.º
2008.10.00.001033-3, que analisa a decisão
do TJRN que proibiu o comparecimento da
AMARN
nas
sessões
administrativas
disciplinares,
continuam
aptos
para
julgamento de mérito sem que tenha havido
qualquer movimentação no período.
PROCESSO PENAL – Na terça-feira (22), às
16 horas, o Presidente da AMARN, juiz Mádson
Ottoni, atendendo solicitação do presidente da
AMB, juiz Mozart Valadares, se reunirá com o
Presidente do Congresso Nacional, senador
Garibaldi Alves Filho (PMDB), para tratar da
inclusão de um magistrado na comissão de
estudos instituída pelo Congresso Nacional
visando a reforma do Código de Processo
Penal.
DIVISÓRIAS – O Setor de Engenharia do TJRN
informou que na próxima segunda-feira (21)
serão iniciados os trabalhos de colocação das
divisórias nos gabinetes dos juízes do Fórum
Miguel Seabra Fagundes. A colocação de
divisórias nos gabinetes é uma reivindicação
antiga dos magistrados que trabalham
naquele prédio e possibilitará uma melhor
acomodação para os assistentes dos juízes.

SUBSTITUTOS – Está agenda para a
segunda-feira (04/08), no Hotel Barreira Roxa,
na via Costeira em Natal/RN, a partir das 12
horas, reunião da diretoria da AMARN com os
Juízes Substitutos, a fim de tratar de assuntos
de interesse desses colegas, como a questão
da diferença de entrância, critérios de
designação, dentre outros.
REUNIÃO – Na próxima terça-feira (22), às
10 horas, o Presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, e mais alguns membros da
diretoria, se reunirão com o Presidente do
TJRN, desembargador Osvaldo Cruz, para
tratar da questão do pagamento dos ATSs e
URVs.
DEBATE – Ainda restam vagas na lista de
discussão
técnica
disponibilizada
pela
Associação
Paulista
de
Magistrados
(APAMAGIS), na qual se 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.
DIA DOS PAIS – Já se iniciaram os
preparativos para comemoração do Dia dos
Pais da AMARN em nossa sede campestre. A
festa está marcada para o dia 17 de agosto e
os convites serão postados oportunamente.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes Lílian Rejane, Maria Ângela
Negreiros e Manoel Onofre (20/07) e Cleanto
Fortunato (22/07). Quer saber todos os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
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.

