BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 4 A 10 DE MAIO DE 2008
PROVIMENTO: Foi protocolado na tarde do dia 08/05, no
Conselho Nacional de Justiça, o Procedimento de Controle
Administrativo, com pedido de liminar, subscrito pela
AMARN e AMB, pugnando pela revogação do provimento nº.
027/2007, da Corregedoria de Justiça do RN. O
procedimento foi registrado sob o n° 2008100000010140,
figurando como relator o Conselheiro Altino Pedrozo dos
Santos.
DIÁRIAS: A assessora da Presidência do Tribunal de
Justiça, juíza Valentina de Lima Damasceno, informou, por
solicitação da AMARN, que o Presidente do TJ vai autorizar
o pagamento de diárias aos juízes substitutos a partir da
segunda designação, nos termos da Portaria n.º 781/2005TJ.
URVs: Em face da recente reunião havida para viabilizar um
possível acordo para pagamento da URV, a AMARN tem
procurado obter informações a respeito de acordos
semelhantes em outros Estados da Federação, a fim de
apresentá-los em reunião a ser realizada com o Presidente
do TJ. Se algum colega puder ter acesso a Termos desses
acordos firmados em outros Estados, favor encaminhar a
nossa Associação.
ADOTE UM MUNICÍPIO: Em breve a AMARN vai estimular a
criação de pequenas ONGs nas comarcas, formadas por
pessoas interessadas em fiscalizar os gastos das
prefeituras. Na criação da ONG, a AMARN, em parceria com
o projeto Adote um Município, vai acompanhar e apoiar
todo o processo de registro da ONG e a elaboração do
estatuto. Os colegas já podem consultar voluntários que
queiram participar do movimento. Outras informações
acesse o endereço http://adoteummunicipio.locaweb.com.br.
SOLIDARIEDADE: Será lançada na próxima segunda-feira
(12) a Campanha Justiça Solidária, com o objetivo de
arrecadar alimentos não perecíveis para serem distribuídos
com as famílias desabrigadas pelas enchentes no RN. Os
juízes devem participar com a doação de cestas básicas e
os fóruns das comarcas serão pontos de coleta. A campanha
tem o apoio do Tribunal de Justiça, da ESMARN e do
Armazém da Caridade.
VIRTUAL: Nessa sexta-feira (9) uma reunião na AMARN
debateu o processo de reformulação e hospedagem da
página eletrônica da entidade e sobre a dificuldade de
pesquisas nos computadores profissionais dos juízes. Ficou
decidido que um provedor privado vai hospedar o site, o qual
conterá enquetes, um chat de relacionamento entre os

associados e notícias institucionais. Será marcada reunião
com a Diretoria de Informática do TJRN para tratar do
assunto de restrição de acesso nas pesquisas dos juízes.
Participaram da reunião o Presidente da AMARN, Mádson
Ottoni e os juízes Cleofas Coelho, Cleudson Vale, Fábio
Ataíde e Luciano Mendes.
MALA DIRETA: Desde a última segunda-feira (4), a AMARN
passou a cobrar de seus parceiros a divulgação de material
publicitário encaminhado através da mala direta da entidade.
A proposta é tornar rentável para a associação a inclusão de
material publicitário de anunciantes na mala direta, uma vez
que os custos com a postagem aumentaram, além do
benefício proporcionado exclusivamente aos anunciantes.
MUDE UM DESTINO: Em reunião ocorrida no último sábado
(3), com a participação do Presidente Mádson Ottoni e dos
juízes André Melo, Fátima Soares e Marcus Vinícius, foi
definido que o lançamento da Campanha “Mude um
Destino”, em parceria com a AMB, vai acontecer no dia 13
de junho, em Mossoró. A AMARN espera contar com a
participação de todos os associados, solicitando que
reservem espaço na agenda para prestigiarem o evento.
FUTEBOL: Acolhendo proposta do então Vice-Presidente de
Esportes da AMARN, juiz Márcio Maia, a AMB incluiu a
premiação de MELHOR JOGADOR durante a realização de
torneios regionais e nacionais.
PARABÉNS: A AMARN parabeniza os aniversariantes da
semana: Ana Carolina Maranhão (04) e Ricardo Farias (06).
Saúde e felicidades aos colegas.
CEGONHA: Nasceu Caroline, filha do colega Éderson
Solano e Érica. A AMARN deseja felicidades para toda a
família.
MESTRE CONSELHEIRO: O Conselheiro da AMARN, juiz
Fábio Ataíde Alves, obteve o título de Mestre em Direito
Constitucional pela UFRN, cuja dissertação, aprovada com
distinção, teve como título: "A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA
DE DEFESA NO ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DIREITO: COLISÃO ENTRE PODER PUNITIVO E
GARANTIA DE DEFESA. Parabéns ao colega.
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.

