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TRIBUNAL – Na quarta-feira (6), o Plenário elegeu
os integrantes dos cargos diretivos do TJRN para
biênio 2011-2012. A desembargadora Judite Nunes
será a primeira mulher na história a presidir o
Tribunal
e
terá
como
Vice-Presidente
o
Desembargador
Expedito
Ferreira.
O
Desembargador Cláudio Santos será o CorregedorGeral e o ouvidor será o desembargador Aderson
Silvino; o Desembargador Amílcar Maia foi eleito
Diretor da Revista e o atual presidente,
Desembargador Rafael Godeiro, irá dirigir a Escola
da Magistratura. Nesse biênio (2011/12) o Conselho
de
Magistratura
será
formado
pelos
desembargadores Judite Nunes, Expedito Ferreira,
Cláudio Santos, Virgílio Fernandes e Maria Zeneide.
Os suplentes do Conselho são os desembargadores
Dilermando Mota e Osvaldo Cruz. A AMARN
parabeniza seus associados e deseja-lhes muita
sorte e sucesso no comando de nossa Corte.

apresentado pela AMARN, registrado sob n.º
0006607-44.2009.2.00.0000, com o mesmo objeto,
foi anexado à Proposta de Ato Normativo por
continência.

PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – O Poder
Executivo ainda não se manifestou sobre a minuta
do termo de compromisso que lhe foi apresentada.
Na próxima semana haverá reunião entre Governo
do Estado, AMARN, Tribunal de Justiça, Ministério
Público e AMPERN, oportunidade em que faremos
gestões pela atualização dos pagamentos e pela
aceleração
dos
procedimentos
de
análise
econômica e jurídica da questão.

AUXILIARES – A AMARN está trabalhando na
elaboração de uma proposta de resolução, a ser
encaminhada ao Tribunal, visando regulamentar a
designação dos Juízes Auxiliares da Comarca da
Capital. Participe, mande sua sugestão para nosso
e-m@il.

PROMOÇÕES & REMOÇÕES – O Diário da Justiça
do sábado (9) publicou aviso informando aos
interessados que na segunda-feira (18), o Plenário
do Tribunal apreciará os pedidos de Promoção de
Juizes de Direito para 3ª Entrância e Remoção na 2ª
Entrância. A AMARN estará presente acompanhando
a votação. Compareça!
DIÁRIO DA JUSTIÇA – Atendendo à solicitação da
Associação, o Tribunal inseriu a AMARN como
Unidade Organizacional Publicadora no Diário da
Justiça Eletrônico (DJ-e). Aparentemente simples,
essa medida trará grande agilidade e economia à
AMARN.

ELEIÇÕES AMB – A AMB convocou eleições para
escolha dos membros de seus Conselhos Executivo
e Fiscal, para o período de 2011/2013. Os
associados poderão votar por carta (pelos Correios)
ou pela internet. Pela internet a votação ocorrerá no
período de 1° a 26 de novembro de 2010. Clique
aqui e saiba mais sobre as eleições e também
conheça mais sobre os candidatos, o Juiz de Direito
Gervásio Santos, da chapa AMBCOMVOCE e o
Desembargador Nelson Calandra, da chapa Novos
Rumos.

CORREGEDORIA ELEITORAL I – Na sexta-feira (8),
o Presidente da AMARN, juiz Azevêdo Hamilton e o
Vice-Presidente Administrativo, juiz Luciano Mendes,
se reuniram com o Corregedor Eleitoral,
Desembargador Francisco Saraiva, e renovaram
junto à Corregedoria o pleito de revisão do
Provimento n.° 06/2010 da Corregedoria Eleitoral
que prevê a possibilidade de processos disciplinares
e punição aos juízes eleitorais que não cumpram a
meta 2 do CNJ nos seus processos eleitorais. O
Corregedor nos informou que examinará o assunto e
que poderá adotar medidas de acompanhamento e
de apoio aos colegas que necessitem de auxílio para
o cumprimento de suas metas.

CNJ – A Proposta de Ato Normativo n.º 000257241.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação de Juízes Substitutos e cujo relator é o
Conselheiro Jorge Hélio, será inserida a próxima
pauta ordinária de julgamento do CNJ, prevista para
o próximo dia 19. O Pedido de Providências

CORREGEDORIA ELEITORAL II – Durante a
reunião, visando a celeridade dos julgamentos e
cumprimento das metas de nivelamento, o
Corregedor externou o ponto de vista de que os
Juízes Eleitorais podem e devem ser rigorosos no
exame de pedidos de diligências feitos pela polícia

judiciária e pelo Ministério Público, de maneira a
indeferir as que sejam desnecessárias e venham a
causar morosidade na tramitação dos processos.
CORREGEDORIA ELEITORAL III – O Corregedor
Eleitoral também externou à AMARN que tenciona
redimensionar algumas zonas eleitorais que estão
excessivamente grandes (em número de eleitores
ou de municípios abrangidos). Por isso, a AMARN
solicita aos colegas que se encontrem nessa
situação que façam breve exposição de motivos à
Associação, que compilará os pedidos e os
encaminhará à Corregedoria Eleitoral.
CORREGEDORIA ELEITORAL IV – Por fim, o
Desembargador Francisco Saraiva solicitou à
AMARN que transmitisse parabéns a todos os Juízes
Eleitorais, pelo excelente trabalho realizado durante
as eleições no último 3 de outubro, conduzido por
eles com serenidade e muita competência.
UNICRED – O acesso dos associados da AMARN à
Cooperativa de economia de Crédito Unicred Natal
já foi aprovado pelo Banco Central. A Associação
solicitou de sua assessoria jurídica a elaboração de
aditivo ao contrato-padrão da UNICRED que
incentiva financeiramente o ingresso dos associados
na Cooperativa. A AMARN também já oficiou ao
Tribunal de Justiça solicitando o credenciamento da
Unicred como entidade autorizada a realizar
empréstimos consignados. A Associação espera que
a Presidência aprove o pedido o mais rápido
possível, viabilizando o acesso dos magistrados e
pensionistas a juros mais baixos nos empréstimos e
mais altos nas aplicações.
PLANO DE SAÚDE – A AMARN manteve contato
esta semana com a empresa representante da Sul
América Seguros solicitando pressa no envio de
proposta que permita aos nossos associados acesso
a um plano de saúde de abrangência nacional, com
acesso aos melhores profissionais e hospitais de
referência do país.
POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES – O Presidente
da AMARN, juiz Azevêdo Hamilton e o VicePresidente institucional, juiz Mádson Ottoni,
participaram de reunião na quarta-feira (6) com os
Desembargadores Judite Nunes, Cláudio Santos e
Expedito Ferreira, oportunidade em que a
Associação se comprometeu em auxiliá-los na
organização da solenidade de posse dos novos
gestores do Tribunal. A ação tem por objetivo
garantir amplo sucesso e participação dos
associados no evento e se harmoniza com o objetivo
da AMARN de fazer tudo que estiver ao seu alcance
para elevar o prestígio do Poder Judiciário.
SUPREMO – O STF inaugurou o programa “Canal
Direto com o Magistrado”, com o objetivo de
aproximar o Supremo e os órgãos jurisdicionais do

País. A idéia é facilitar o acesso dos magistrados às
decisões da Suprema Corte e mantê-los a par das
informações. O primeiro produto deste programa é
o Informativo mensal do STF, que tem como públicoalvo apenas os magistrados e apresenta os resumos
dos julgamentos concluídos no mês anterior a que
se refere. O produto é enviado por e-mail aos juízes
sempre na segunda sexta-feira do mês a que se
refere, por meio de lista de e-mails elaborada pela
própria presidência do STF, com o auxílio dos
demais tribunais. Clique aqui e saiba mais.
CATÓLICO – No período de 5 a 7 de novembro, na
Canção Nova – Cachoeira Paulista/SP, ocorrerá o VI
Encontro Nacional Católico para Magistrados,
Membros do Ministério Público e suas famílias. O
evento, que é uma iniciativa do Ministério de Fé e
Política da Renovação Carismática Católica, terá o
seguinte tema: "Unidos pela tua palavra,
reconstruiremos as muralhas" e promete ser um
momento de evangelização e de espiritualidade
carismática. Clique aqui para inscrições e maiores
informações.
IBERO-AMERICANO – No período de 23 a 25 de
novembro, Cartagena das Índias, no caribe
colombiano, ocorrerá o IV Congresso Iberoamericano Sobre Cooperação Judicial Rumo ao
espaço judiciário latino-americano, promovido pela
Rede Latino-americana de Juízes – REDLAJ, que dá
sequência ao fomento do desenvolvimento da
integração jurídica e judicial da América Latina.
Clique aqui para mais informações.
CONVÊNIOS – A FITCORPUS é uma franquia
estabelecida em quase todas as regiões do Brasil,
oferecendo preços baixos e máxima qualidade. É a
maior e mais premiada administradora de cirurgias
plásticas e estéticas do Brasil. Neste mês, os
associados da AMARN dispõem do serviço de
depilação à laser com 30% de desconto! Clique aqui
e confira.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei
Complementar Estadual n.º 444/2010, que dispõe
sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana
(10 a 16 de outubro): Marivaldo Dantas de Araújo
(10), Dilermando Mota Pereira (11) e Paulo Sérgio
da Silva Lima (15). Clique aqui para conferir os
aniversariantes do período.
DIRETORIA – Clique aqui para falar com a diretoria
da AMARN. Envie sugestões, críticas, elogios,
questionamentos ou simplesmente atualize seus
dados. Se mantenha informado através do novo
ramal 7770 ou também pelos telefones 99047000.

