BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 5 A 11 DE OUTUBRO DE 2008
CNJ 1 – Em razão do avançado da hora, foi adiada
automaticamente para a próxima sessão ordinária do CNJ a
análise de mérito do PCA n.º 2008.10.00.001014-0, que
analisa a regularidade do controle de expediente de juízes por
telefone e cujo relator é o conselheiro Altino Pedrozo dos
Santos.
CNJ 2 – O TJRN já fora intimado da decisão que manteve o
indeferimento da liminar no PP n.º 2008.10.00.002313-3, mas
o conselheiro Oreste Dalazen, relator do Pedido de
Providências que trata da discussão envolvendo a alternância
dos critérios de merecimento e antiguidade na respectiva
entrância ou vacância, ainda aguarda a informações do
egrégio TJRN para comprovar o cumprimento do princípio da
alternância na movimentação dos juízes.
CNJ 3 – O TJRN já fora intimado também para prestar
esclarecimentos no Pedido de Providencias n.º
2008.10.00.002350-9, no qual a AMARN requer que o TJ faça
a pontuação prévia dos magistrados concorrentes à
movimentação na carreira por merecimento, bem como para
que os Desembargadores fundamentem os seus votos com
base nos critérios objetivos e na pontuação apurada. Após as
informações o Conselheiro Jorge Antônio Maurique fará a
análise da tutela de urgência requerida pela AMARN.
DIA DA CRIANÇA – Nesse sábado (11), junte sua família e
venha comemorar o Dia da Criança da AMARN com muito
esporte e lazer em nossa sede campestre, a partir das 14 h.
Além das atividades esportivas teremos animação com
palhaço, mágico, pula-pula, piscina de bolas, creperia, mesa
de doces e salgados, água e refrigerante. Não percam!!!
AMPB – Na sexta-feira (10) os colegas Mádson Ottoni e
Marcelo Varella, respectivamente presidente e o vicepresidente institucional da AMARN, irão a João Pessoa/PB
para representar nossa associação na solenidade de posse da
nova diretoria da Associação dos Magistrados da Paraíba –
AMPB, biênio 2008/2010, que tem como presidente o juiz
Antônio Silveira Neto, eleito em 30 de agosto último.
QUINTOS SUCESSIVOS – Atendendo a requerimento da
AMB o CNJ notificou todos os tribunais do Brasil para que
cumpram a decisão tomada em 10/09/08, no PP n°
2008.10.001598-7, no sentido de que observem a regra dos
quintos sucessivos nos processos de remoção e promoção
por merecimento. O CNJ firmou entendimento que a regra do
quinto sucessivo deve ser aplicada quando não existirem
candidatos, da primeira quinta parte da lista de antiguidade,
interessados em concorrer nos processos de remoção e

promoção por merecimento, hipótese em que o tribunal deve
apurar a existência de interessados no quinto seguinte, e
assim sucessivamente.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira
(14), às 19 h, após o “Jornal da Câmara”, Cabo canal 37, com
reapresentação no sábado (18), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com o Desembargador Rafael Godeiro, futuro
presidente do TJRN, eleito na última quarta-feira (8).
DIRETORIA – Na próxima segunda-feira (13) haverá reunião
da Diretoria da AMARN, às 9 h., no auditório do Fórum
Desembargador Miguel Seabra, em Natal, cuja pauta versará
sobre: (I) posição da AMARN nas questões institucionais; (II)
planejamento do Encontro Estadual dos Magistrados do RN, a
realizar-se em 2009.
AMARN INFORMA – Na próxima semana será postado a
todos associados mais um número do AMARN INFORMA,
desta feita com uma nova formatação e muito mais conteúdo.
Aguardem!!!
PROMOÇÕES – Até a sexta-feira (10) estão abertas as
inscrições para promoção por merecimento para a Vara
Criminal de Caicó, 2ª Vara Cível de Pau dos Ferros, 1ª Vara
de Família de Mossoró, 2ª Vara Criminal de Mossoró, Vara
Criminal de Macau, Vara Criminal de Açu e por antiguidade
para a 1ª Vara Cível de Pau dos Ferros, Vara Criminal de Pau
dos Ferros, Juizado Especia Cível e Criminal de Mossoró, 3ª
Vara Criminal de Mossoró e 1ª Vara Cível da Comarca de
Açu.
SEGURANÇA – A AMARN está firmando parceria com o
Grupo Roland, empresa já consolidada em nosso Estado na
área de segurança, visando o oferecimento de vagas para
curso de tiro e segurança pessoal. Os interessados poderão
receber maiores informações enviando e-mail para
amarn@tjrn.jus.br com o assunto SEGURANÇA.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da semana Deusdedit Chaves e Luís Alberto
Dantas Filho (18/10). 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.

