BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 3 A 9 DE AGOSTO DE 2008
CNJ 1 – O conselheiro Jorge Antônio Maurique, relator do
Procedimento
de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001031-0, que determinou ao TJRN a
alternância dos critérios de merecimento e antigüidade nas
remoções, incluiu na pauta da 67ª Sessão Ordinária do
CNJ, aprazada para a próxima terça-feira (12), o julgamento
do recurso administrativo apresentado pelo Tribunal de
Justiça. Esclarecemos que existem 85 processos nessa
pauta e que provavelmente o processo da AMARN, por ser
o 75º, será adiado para a sessão seguinte.
CNJ 2 – O conselheiro Altino Pedrozo dos Santos, relator
do Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001014-0 apresentado em desfavor do controle
do expediente dos juízes, determinou a intimação da
AMARN e AMB para se manifestarem sobre as informações
prestadas pelo TJRN.
CNJ 3 – A conselheira Andréa Pachá, relatora do PP n.º
2008.10.00.001033-3, que analisa a decisão do TJRN que
probiu o comparecimento da AMARN nas sessões
administrativas disciplinares, incluiu na pauta da 67ª Sessão
Ordinária do CNJ, aprazada para o próximo dia 12/08, o
julgamento de mérito do Pedido de Providências. Esse
processo da AMARN é o 21º na ordem de enfrentamento do
CNJ e provavelmente terá solução de definitiva na próxima
terça-feira.
PROMOÇÕES 1 – Em sessão administrativa ocorrida na
última segunda-feira (4), o Tribunal de Justiça promoveu
alguns colegas para 1ª, 2ª e 3ª entrâncias. A AMARN deseja
parabéns e sucesso aos colegas promovidos, mas, em
defesa dos interesses gerais de magistratura, informa que a
Comissão de Assuntos Institucional da associação está
analisando a legalidade das movimentações por
merecimento.

cidadão portalegrense aos magistrados Osvaldo Cruz, Aécio
Marinho, Amaury Moura e Lindalva Medeiros. Parabéns a
todos.
REUNIÃO – Na tarde da segunda-feira (4) a diretoria da
AMARN reuniu-se com os juízes substitutos no Hotel
Barreira Roxa, em Natal. A reunião versou sobre vários
temas: o direito à percepção da diferença de entrância;
critérios para a designação de juízes, inclusive para
integrarem o “pauta zero”; prescrição de férias e situação
previdenciária dos novos juízes. A AMARN tomou nota de
todas as questões e se já iniciou as providências cabíveis.
MCCE – Através do “Comitê 9840”, o Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral disponibilizou o número de
telefone 4008-9418, instalado na OAB/RN, para denúncias
envolvendo corrupção eleitoral. A AMARN, que integra o
referido comitê, solicita aos colegas que divulguem esse
número.
DIA DOS PAIS – No próximo domingo (17) a partir das 12
horas em nossa sede campestre em Macaíba, ocorrerá a
Festa dos Pais da AMARN. Haverá sorteio de brindes,
animação infantil, feijoada, churrasquinho, cerveja, caipifruta
e refrigerante. A banda de pagode “Verdadeira Chama” irá
animar o evento. Os convites foram postados e as senhas,
em número de 4, se encontram à disposição dos colegas.
Não percam!
CEGONHA – Na noite da quarta-feira (6) nasceu Luis
Guilherme, filho do casal de colegas Flávia e Guilherme
Pinto. A AMARN deseja parabéns aos pais e muita saúde
ao rebento.

PROMOÇÕES 2 – Na mesma sessão administrativa o
TJRN respondeu à consulta da colega Ana Orgette Vieira,
decidindo que o critério da quinta parte da lista de
antigüidade para fins de promoção por merecimento não
deve ser observado para os juízes substitutos. A AMARN
discorda desse entendimento e buscará rever essa posição.

PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Fátima Maria Costa Soares de Lima e
Rossana Alzir Diógenes Macedo (12/08), Aécio Sampaio
Marinho e Armando da Costa Ferreira (13/08), Virgílio
Fernandes de Macedo Junior (14/08), Paulo Giovani Militão
de Alencar (15/08), Franki Fernandes Coriolano e José
Aranha Sobrinho (16/08). Quer saber todos os
aniversariantes
do
ano?
Acesse
http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.

PORTALEGRE – AMARN compareceu à bonita festa de
inauguração do Fórum de Portalegre, e na ocasião
promoveu um torneio de futsal entre juízes, advogados e
serventuários. A associação também prestigiou a sessão da
Câmara Municipal de Portalegre, que concedeu o título de

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) 32060942 ou 9904-7000.

