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CNJ – O TJRN já recebeu a intimação para prestar informações no
Pedido de Controle Administrativo n.º 2009.10.00.003199-7, o qual
visa que na movimentação da carreira dos magistrados, não se
afaste da regra de formação da lista tríplice, os juízes que figurem
na primeira quinta parte da lista de antiguidade, inclusive no caso de
todos os concorrentes não contarem com dois anos de exercício na
respectiva entrância.
REMOÇÕES – A AMARN deseja parabéns e sucesso aos colegas
removidos e/ou titularizados na sessão plenária do TJRN ocorrida
na da quinta-feira (23).
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A AMARN está acompanhando no
Tribunal os processos administrativos referentes ao pagamento das
diferenças de entrância em atraso. A última informação dá conta da
elaboração dos cálculos pelo setor financeiro do Tribunal, devendo
os processos retornarem à presidência do TJ até a próxima quartafeira (29), com os cálculos já concluídos.
PACTO REPUBLICANO – A AMARN encaminhou oficio à AMB,
relacionando as conclusões do Fórum Permanente de Debates,
realizado pelo CEJAM – Centro de Estudos Jurídicos da AMARN,
com o tema “O Pacto Republicano para o Poder Judiciário”, ocorrido
no dia 18 de junho passado, por ocasião do V Congresso Estadual
de Magistrados do RN.
NOVO SITE – Estamos trabalhando no projeto de elaboração de um
novo site para a AMARN, cujo propósito é modernizar e garantir
eficiência a esse imprescindível veículo de comunicação e
prestação de serviço. Em breve divulgaremos a data de seu
lançamento. Aguardem!!!
PESQUISA – Juntamente com o novo site da AMARN, estamos
preparando o lançamento de uma pesquisa sobre as “condições de
trabalho da magistratura de primeiro grau” em nosso Estado,
visando a conhecer nossas deficiências e apresentar propostas de
mudança. Temos a certeza de contar com o apoio e participação de
todos.
XX CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS – A exemplo
da parceria com a ESMARN, que garantirá a restituição de metade
do valor das primeiras trinta (30) inscrições dos associados para o
XX Congresso Brasileiro de Magistrados, que acontecerá em São
Paulo/SP, no período de 29 a 31 de outubro de 2009, a diretoria da
AMARN, em reunião realizada na última segunda-feira (20), decidiu
custear metade do valor das próximas trinta (30) inscrições que
ocorrerem até o final do mês de agosto. Aproveitem!!!
DIA DOS PAIS – Está agendado para o dia 16 de agosto, a partir
das 11 horas, em nossa sede campestre em Macaíba, um churrasco
em comemoração ao Dia dos Pais da AMARN. Os convites já estão
sendo preparados para distribuição aos colegas.

NOVOS CONSELHEIROS – Os novos conselheiros do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) já começaram a trabalhar na terça-feira
(21), quando assinaram o termo de posse. Entretanto, tomam posse
oficialmente no próximo dia 3 de agosto, às 17 horas. A primeira
reunião plenária está marcada para o dia seguinte, 4 de agosto. Da
nova composição do CNJ, apenas o conselheiro Marcelo da Costa
Pinto Neves (PE), representante do Senado, tomou posse no último
dia 8 de julho e já está trabalhando. Os demais novos conselheiros
são: ministro Ives Gandra Martins Filho (TST); desembargadores
Leomar Barros Amorim (TRF-MA) e Milton Augusto de Brito Nobre
(TJ-PA); juízes Paulo de Tarso Tamburini Souza (TJ-MG), Morgana
de Almeida Richa (TRT-PR), Nelson Tomaz Braga (TRT-RJ) e
Walter Nunes da Silva Júnior (TRF-RN); advogados José Hélio
Chaves de Oliveira (OAB-CE) e Jefferson Luiz Kraychychyn (OABSC), procurador José Adônis Callou de Araújo Sá (PR-1ªReg.) e
promotor Felipe Locke Cavalcanti (PGJ-SP). Os dois últimos foram
conselheiros na composição anterior do CNJ e serão reconduzidos
ao cargo. Já o mandato do conselheiro Marcelo Nobre (SP),
representante da Câmara dos Deputados, vigora até o ano que vem,
porque foi empossado em março de 2008. Os mandatos dos
conselheiros do CNJ são de dois anos. O Conselho é composto por
15 membros, nove do Judiciário e seis representantes de demais
instituições. As indicações do Judiciário são feitas pelo Supremo
Tribunal Federal (o presidente e dois magistrados da Justiça
Estadual), pelo Superior Tribunal de Justiça (um ministro para a
Corregedoria Nacional de Justiça e dois magistrados da Justiça
Federal) e Tribunal Superior do Trabalho (um ministro e dois juízes
do Trabalho). As demais indicações são feitas pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) (dois advogados), Ministério Público
(um promotor e um procurador), Câmara dos Deputados e Senado
Federal, com uma indicação cada e os conselheiros podem ser
reconduzidos uma vez.
CEGONHA 1 – Com alegria anunciamos o nascimento do pequeno
Heitor, filho do juiz Flávio César Barbalho de Mello, membro da
Comissão de Acompanhamento de Pleitos Administrativos da
AMARN e da Promotora de Justiça, Adriana Lira da Luz Mello. A
AMARN deseja parabéns à família e saúde ao rebento!
CEGONHA 2 – A AMARN anuncia com igual alegria que Tiane,
esposa do colega Ricardo Henrique de Farias, está grávida de seu
2ª filho. A AMARN deseja parabéns e saúde à família!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (26 de julho a 1º agosto): Ana Cláudia Secundo
da Luz (29), André Melo Gomes Pereira e Roberto Francisco
Guedes Lima (30). Quer saber todos os aniversariantes do ano?
Acesse aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço eletrônico.
Envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos. Participe com
idéias e se mantenha informado através do ramal 9374 ou também
pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

