BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 11 A 17 DE MAIO DE 2008
JUSTIÇA SOLIDÁRIA: A campanha de arrecadação de
alimentos não-perecíveis para os desabrigados pelas
enchentes foi lançada nessa segunda-feira (12), na sede da
AMARN, com a presença do presidente, juiz Mádson Ottoni
e dos magistrados Ada Galvão, Fábio Filgueira, Flávio
Amorim, Cleudson Vale e Roberto Guedes e do presidente
do Armazém da Caridade, Sr. Manoel Lopes, além da
imprensa. Os cartazes estão sendo distribuídos entre os
colegas. A sugestão é que os colegas participem com a
doação de cestas básicas e estimulem os membros
Ministério Público, advogados e sociedade civil a
participarem. A mídia também está divulgando.
CNJ 1 – O Procedimento de Controle Administrativo n.º
200810000010140 apresentado pela AMARN e AMB no
CNJ contra o controle do expediente dos juízes teve seu
pedido liminar rejeitado. O relator, Conselheiro Altino
Pedrozo dos Santos, entendeu que “ainda que se pudesse
vislumbrar a possibilidade da presença do fumus boni
iuris, não se verifica o outro requisito exigido (periculum in
mora), na medida em que, conforme revelam os
documentos juntados aos autos, o Provimento n.º 27/2007CJRN da Corregedoria de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte, encontra-se em vigor desde o mês de outubro de
2007, ou seja, há mais de sete meses”. A AMARN e a AMB
estudam o manuseio de instrumentos visando obter a
reconsideração da decisão proferida.
CNJ 2 – Nessa terça-feira (13) o Presidente da AMARN, juiz
Mádson Ottoni, ingressou pessoalmente no CNJ em Brasília
com um segundo Procedimento de Controle Administrativo
para que o TJRN observe a alternância dos critérios de
merecimento e antigüidade também nas remoções. Esse
PCA recebeu o número 200810000010310, sendo
distribuído ao conselheiro Jorge Antônio Maurique.
CNJ 3 – Na mesma oportunidade (13) a AMARN ingressou
com o Pedido de Providências n.º 200810000010333, cuja
relatoria coube à conselheira Andréa Pachá em face da
decisão do TJRN que proibe a participação da AMARN nas
sessões disciplinares em desfavor de associados.
SEDE CAMPESTRE: O Diretor Administrativo da Sede
Campestre da AMARN, juiz Jorge Carlos Meira e Silva,
estabeleceu uma taxa mínima de R$ 300,00 para realização
de eventos na sede campestre quando não houver interesse
direto dos sócios. A taxa poderá ser elevada a depender da
proporção do evento.
COMISSÃO NACIONAL – A AMB instituirá uma comissão

nacional para estudar propostas sobre os critérios objetivos
para promoção e remoção de juízes. A AMARN está se
mobilizando para indicar um representante.
MANIFESTO – Em conjunto com todas as associações de
magistrados estaduais a AMARN firmou manifesto público
contra a PEC n.º 0042/2003, de autoria do Senador Pedro
Simon, que aumenta de 70 para 75 anos a idade máxima
para aposentadoria compulsória.
TRE – O associado Roberto Guedes é o mais novo
integrante da Corte Eleitoral em nosso Estado. A AMARN se
fez presente à solenidade de posse ocupando lugar de
destaque na mesa diretora.
MUDE UM DESTINO – O lançamento oficial da segunda
etapa da campanha Mude um Destino, foi marcado por um
talk show, aberto pela jornalista Beatriz Castro, da Rede
Globo, especialmente convidada para ser a mestre de
cerimônia da solenidade. A próxima etapa do evento está
marcada para o dia 13 de junho em Mossoró/RN.
CONGRESSO BRASILEIRO. A capital Paulista sediará o
XX Congresso Brasileiro de Magistrados em 2009.
Competindo com Recife (PE) e Fortaleza (CE), São Paulo
foi escolhida durante reunião do Conselho Executivo da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) realizada em
Brasília na última terça-feira (13).
CEGONHA: Nasceu Pedro Ivo, filho do colega Ivanaldo
Bezerra e Edilene Oliveira. A AMARN deseja parabéns a
toda família.
BEM NA FOTO: O periódico AMB Informa, edição nº 104,
na seção Justiça Criativa publicou trabalho do Juiz Paulo
Maia que implantou na Comarca de Jucurutu o projeto
“Pedido de Urgência é Urgente”.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: Cleofas Coelho (11/05)
e Virgínia de Fátima Marques (13/05), Lena Rocha (15/05) e
Agamenon Fernandes (16/05). A AMARN deseja parabéns
aos aniversariantes.
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.

