BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2008
CNJ 1 – Permanece concluso para análise de mérito o PCA n.º
2008.10.00.001014-0, que analisa a regularidade do controle
de expediente de juízes. A AMARN continua envidando
esforços junto ao relator, conselheiro Altino Pedrozo, para
análise do procedimento.
CNJ 2 – Na quarta-feira (17) a AMARN protocolizou mais um
Pedido de Providências – PP junto ao CNJ, (n.º
2008.10.00.0022827), cujo relator é o conselheiro João Oreste
Dalazen. Trata-se da discussão envolvendo a alternância dos
critérios na respectiva comarca ou vara, sendo o primeiro
provimento por remoção: remoção – promoção por
merecimento – promoção por antigüidade. A iniciativa do PP,
antes mesmo do TJRN se pronunciar sobre a impugnação
apresentada pela AMARN em 23/06/2008, se deveu à decisão
do Tribunal Pleno na sessão extraordinária do dia 04/08/2008,
analisando os pedidos de promoção por merecimento nas
comarcas de Governador Dix-Sept Rosado, Alexandria e
Currais Novos, na qual o TJ reconheceu que possui
entendimento consolidado para adotar a alternância dos
critérios de antigüidade e merecimento na entrância, ao invés
da alternância de critérios na própria comarca ou vara, como
se infere da Constituição Federal e da LOMAM, conforme a
impugnação apresentada pela AMARN. A integra do
requerimento apresentado ao CNJ pode ser encontrado no site
da associação. (www.amarn.com.br).
CNJ 3 – Na sexta-feira (19) o conselheiro relator Oreste
Dalazen indeferiu a liminar do PP n.º 2008.10.00.0022827,
como também determinou que o TJRN “comprove o
cumprimento do princípio da alternância de promoções – por
merecimento e por antigüidade, informando quais as Varas ou
cargos da Magistratura vagos no Estado, bem como quais
desses cargos foram (ou estão sendo) preenchidos pelo
critério de promoção por antigüidade, em alternância com as
vagas informadas no “Aviso” de remoção ora impugnado”.
NÍSIA FLORESTA – Na segunda-feira (15) a AMARN, por seu
presidente, participou, na Comarca de Nísia Floresta, da
solenidade de inauguração da Sala dos Oficiais de Justiça
Marciliano Monteiro da Silva, bem assim da afixação da galeria
de fotos dos juízes titulares daquela comarca e da
formalização da doação de um terreno onde será construído o
ECO POSTO, mais uma etapa do projeto “Plantar uma
Floresta em Nísia Floresta” de iniciativa do juiz Marcus Vinícius
Pereira Junior, vice-presidente de esportes da AMARN.
COOPERATIVA – Em reunião realizada na última terça-feira
(16), que contou com a participação da AMARN, AMATRA-21,
AMPERN, Ministério Público Federal e os sindicatos dos
servidores da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, foi

discutida a viabilidade da criação de uma Cooperativa de
Crédito capaz de congregar os associados das referidas
entidades. A questão está sendo analisada e será objeto
posterior de ampla discussão no âmbito de cada entidade.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN – “O Juiz Responde”, que irá ao ar na terça-feira (23),
às 19 horas, após o Jornal da Câmara, com reapresentação
aos sábados ao meio dia – cabo canal 37, exibirá entrevista
com a Juíza Tatiana Socoloski, da Comarca de Acari.
ASSEMBLÉIA GERAL – Lembramos aos colegas a realização
de nossa Assembléia Geral Ordinária que ocorrerá na próxima
sexta-feira (26), a partir das 09 horas, no Tribunal do Júri do
Fórum Desembargador Seabra Fagundes em Natal/RN.
Conforme convocação anterior, a pauta versará sobre: I –
Prestação de contas e realizações sociais da entidade; II –
opções de transações imobiliárias envolvendo a sede da praia
de Areia Preta.
DIA DAS CRIANÇAS – A AMARN está organizando a
comemoração do Dia da Criança, que ocorrerá em nossa sede
campestre em Macaíba, no dia 11 de outubro próximo
(sábado), a partir das 14 horas. O evento contará com
atividades esportivas em várias modalidades, brincadeiras,
palhaço e mágico, além de buffet com doces, salgados, água e
refrigerante. Em breve os colegas receberão os convites.
Programe-se e participe com seus filhos!
JOGOS – Continuam abertas, até o dia 10 de outubro, as
inscrições para os IV Jogos Nacionais da Magistratura, que
serão realizados no Rio de Janeiro, no período de 19 a 22 de
novembro, com jogos disputados na Escola Superior de
Educação Física do Exército (Esefex) e no Maracanãzinho. As
inscrições são limitadas e podem ser feitas no hotsite dos
Jogos,
através
do
seguinte
endereço:
http://www.amb.com.br/jogos/.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Ana Cláudia Braga de Oliveira (21/09),
Raimundo Carlyle de Oliveira Costa (22/09), Niedja Fernandes
dos Anjos e Silva (24/09), Agenor Fernandes da Rocha Filho
(26/09) e Janaína Lobo da Silva Maia (27/09). 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.

