BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2008
CNJ 1 – Foi adiada para a pauta da próxima sessão
ordinária do CNJ a análise do recurso ofertado pelo TJRN
no Procedimento de Controle Administrativo n.º
2008.10.00.001031-0, que determinou ao Tribunal a
alternância dos critérios de merecimento e antigüidade nas
remoções. O relator dessa PCA é o conselheiro Jorge
Antônio Maurique.
CNJ 2 – Na próxima semana a AMARN e a AMB vão
apresentar em conjunto manifestação nos autos do
Procedimento
de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001014-0, que analisa a regularidade do
controle de expediente de juízes e cujo relator é o
Conselheiro Altino Pedrozo dos Santos.
CNJ 3 – Por maioria, vencidos os conselheiros Paulo Lobo
e Técio Lins e Silva, o plenário do CNJ julgou improcedente
o Pedido de Providências n.º 2008.10.00.001033-3, que
analisa a decisão do TJRN proibindo o comparecimento da
AMARN nas sessões administrativas disciplinares. O CNJ
seguiu o voto da relatora Andrea Pachá entende caber ao
Tribunal, no caso concreto, avaliar se deve ou não permitir
a participação de terceiros não interessados nas referidas
sessões e ainda, prosseguiu a relatora, “em havendo
autorização expressa do investigado, o Tribunal avaliará
se, no caso concreto, o objeto da investigação envolve
matéria afeta apenas aos seus direitos individuais ou se
esta poderá causar, também, repercussão indesejada a
todo o Judiciário e à sociedade”.
BRASÍLIA – Na última quarta-feira (13) a AMARN, por seu
presidente, participou das reuniões da Coordenadoria de
Justiça Estadual e do Conselho de Entidades da AMB, em
Brasília, cuja pauta, dentre outros temas, versou sobre
estratégias para a revisão do subsídio, restauração do
ATS, limite de idade para aposentadoria compulsória e
campanha nacional para a valorização do trabalho do
magistrado.
SESSÕES DISCIPLINARES – Por ocasião da reunião do
Conselho de Entidades da AMB, em Brasília, o presidente
da AMARN, juiz Mádson Ottoni, manifestou sua
preocupação com a decisão do CNJ no pedido de
providências n° 2008.10.00.001033-3, que indeferiu o
requerimento da associação, no tocante à participação em
sessão administrativa sigilosa, em procedimento disciplinar
contra magistrado. Por deliberação do Conselho, que
reconheceu na decisão um risco à representação

associativa, a AMB ficou incumbida de submeter a matéria
à consideração de sua assessoria jurídica, para avaliação e
adoção das medidas cabíveis.
REVISÃO DO SUBSÍDIO – Segundo informação do
Deputado Federal Régis de Oliveira (PSC/SP) prestada à
AMB durante a reunião do Conselho de Entidades, o
Projeto de revisão do subsídio da magistratura nacional foi
incluído na pauta de votação da Câmara dos Deputados da
sessão da próxima quarta-feira (20).
SÃO MIGUEL – Cumprindo o propósito de atender a todos
os convites que lhe são dirigidos, a AMARN, representada
por seu presidente, juiz Mádson Ottoni, e pelo vicepresidente cultural, juiz André Melo, participa, nesta sextafeira (15), da inauguração do Fórum da Comarca de São
Miguel, que tem à frente o juiz Osvaldo Cândido de Lima.
DIA DOS PAIS – Nesse domingo (17) a partir das 12 horas
em nossa sede campestre em Macaíba, acontece a Festa
dos Pais da AMARN. A festa vai ser animada pela banda
de pagode Verdadeira Chama. Os convites foram postados
e as senhas, em número de quatro, estão à disposição na
sede administrativa. Não percam! Haverá sorteio de
brindes, animação infantil, feijoada, churrasquinho, cerveja,
caipifruta e refrigerante.
CEGONHA – No último dia 31 de julho, nasceu Isabela,
filha da colega Ilná Rosado e em no dia 07 de agosto,
nasceu o pequeno Francisco Filho, filho do colega
Francisco Seráphico. A AMARN deseja parabéns aos pais
e muita saúde para toda a família.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos juízes
aniversariantes Andréa Regia Heronildes e Kátia Cristina
Guedes Dias (17/08), Virgílio Fernandes de Macedo Junior
(14/08), Berenice Capuxu de Araújo Roque e Renato
Vasconcelos Magalhães (19/08), Bartolomeu Fagundes
(22/08) e Manuela de Alexandria Fernandes Barbosa e
Witemburgo Gonçalves de Araujo (23/08). 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.

