BOLETIM ELETRÔNICO AMARN – SEMANA DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2008
CNJ 1 – Foi adiada para a 68ª Sessão
Ordinária do CNJ, sob número de ordem 56, 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.
CNJ 2 – Está pronta e em vias de
apresentação a manifestação conjunta da
AMARN e AMB nos autos do Procedimento de
Controle
Administrativo
n.º
2008.10.00.001014-0,
que
analisa
a
regularidade do controle de expediente de
juízes.
CNJ 3 – A AMARN encaminhou Pedido de
Esclarecimentos ao CNJ – Conselho Nacional
de Justiça, em face da decisão proferida no PP
n° 2008.10.00.001033-3, que indeferiu a
presença
da
Associação,
por
seu
representante, nas sessões administrativas
sigilosas em procedimento disciplinar contra
magistrado no âmbito do TJRN.
INSTITUCIONAL – Na sexta-feira (22)
integrantes da diretoria da AMARN almoçaram
com os conselheiros do CNJ Felipe Locke
Cavalcanti e Andréa Maciel Pachá que
estavam em Natal para participar do 75º
Encontro do Colégio de Presidentes de
Tribunais de Justiça do Brasil. O encontro foi
produtivo, no qual a AMARN expôs algumas
preocupações
dos
magistrados
norteriograndenses aos conselheiros.
COLÉGIO DE PRESIDENTES – A AMARN se
fez representar na cerimônia de abertura do
75º Encontro do Colégio de Presidentes de
Tribunais de Justiça do Brasil por seu
presidente, o juiz Mádson Ottoni, ocupando
lugar de destaque no evento.
PENSIONISTAS – Na próxima segunda-feira
(25), às 9 horas, no auditório do Fórum Miguel
Seabra, em Natal, a AMARN se reunirá com os

colegas aposentados e pensionistas, com a
presença da Sra. Eneida Barbosa, Diretora
Nacional de Pensionistas da AMB, para
detalhes a respeito do V Congresso Nacional
de Pensionistas da Magistratura, que será
realizado em São Paulo, no período de 9 a 12
de setembro de 2008, além de outros
assuntos de interesse da categoria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A assessoria
jurídica da AMARN ingressará na próxima
segunda-feira (25) com Embargos de
Declaração, em face do acórdão do Tribunal
de Justiça do RN, proferido no Mandado de
Segurança n° 2007.00.2052-2, impetrado pela
Associação relativamente a subtração de
parcelas legais dos proventos dos juízes
aposentados.
STENT – A UNIMED encaminhou expediente a
AMARN informando que os usuários “que
tenham deixado de se submeter à
implantação de stent por negativa da
Cooperativa, ou a este tenham se submetido
às próprias expensas, devem comparecer ao
seguinte endereço: Rua Mipibu, 511,
Petrópolis e dirigir-se à Assessoria Jurídica
(entre 8h e 12h), até o dia 10/09/08, a fim de
serem
ressarcidos
pelas
despesas
comprovadamente efetuadas ou terem o
procedimento autorizado, conforme o caso”,
devendo portar “toda a documentação
comprobatória original (notas fiscais e laudos
médicos) dos valores despendidos”.
ELEIÇÕES LIMPAS – A AMARN conclama
todos os colegas juízes eleitorais para
realizarem, nas respectivas zonas eleitorais, a
audiência pública alusiva à CAMPANHA
ELEIÇÕES LIMPAS, de iniciativa da AMB e TSE,
a realizar-se na próxima terça-feira (26). Em
Natal, a audiência pública ocorrerá no prédio
das zonas eleitorais, a partir das 14h,
oportunidade em que os juízes receberão
jovens eleitores, estudantes de escolas
públicas, informando sobre a importância da

lisura do pleito e a confiabilidade das urnas
eletrônicas. A AMARN prestigiará o evento que
contará com a participação de uma dupla de
repentistas, exibição de filmes sobre a
campanha e distribuição de pipoca, picolé e
refrigerante.
ESCLARECIMENTO – A AMARN encaminhou
Nota
de
Esclarecimento
à
imprensa
mossoroense em favor do colega Francisco
Seráphico, prolator da decisão que cassou o
registro da candidatura à reeleição da prefeita
Fafá Rosado (DEM). A Nota da AMARN destaca
a imperiosa necessidade da preservação das
prerrogativas da magistratura, notadamente o
livre convencimento do juiz.
INTERNET MÓVEL – A empresa de telefonia
Claro apresentou proposta à AMARN para
aquisição pelos associados da Internet Banda
Larga 3G, com velocidade que varia de 250
Kbps a 1 MB, com valores mensais entre R$
49,90 a R$ 99,90, mais o valor do modem e
taxa de administração que será cobrada pela
Associação. Mais informações e inscrições na
secretaria da AMARN.
REVISÃO DO SUBSÍDIO – Foi adiada sem
previsão de inclusão em pauta a votação da
lei que fixaria o teto dos ministros do Supremo
Tribunal Federal em R$ 25.725,00 (PL n°
7.297). Integrantes da AMB estiveram com o
líder do PTB, Jovair Arantes, e com os vicelíderes do PMDB, Tadeu Filippelli; do PDT,
Vieira da Cunha; e do DEM, José Carlos
Aleluia. Os parlamentares mostraram-se
receptivos à inclusão do projeto na pauta de
votação do Plenário, mas não esconderam que
o momento político no Congresso é de
resistência aos assuntos mais polêmicos.
Justamente por esse motivo, a reunião das
lideranças com o presidente da Casa no início
da noite decidiu pelo adiamento da votação
da lei que fixaria o teto dos ministros do STF.
“Neste momento a pauta é de consenso.
Basta alguém se manifestar contra que ela é
retirada. Mas esperamos que até o fim do ano
essas pautas de divergência entrem em
discussão”, afirmou Vieira da Cunha (PDT).
Para os representantes da AMB, todos os
magistrados devem se mobilizar em prol da
votação do projeto de lei. “Precisamos de
uma atuação mais efetiva, com o
acompanhamento do Legislativo por toda a
magistratura, principalmente presidentes de
associações. Essa é uma bandeira que precisa
ser defendida com veemência por todos os
magistrados”, declarou a juíza Maria Isabel.

DIA DOS PAIS – No último domingo (17)
ocorreu em nossa sede campestre a Festa dos
Pais da AMARN, o evento muito foi animado e
elogiado pelos colegas que puderam
prestigiar o evento. A AMARN agradece a
todos pelo empenho e participação.
JOGOS – Já estão abertas as inscrições para
os IV Jogos Nacionais da Magistratura, que
serão realizados no Rio de Janeiro, no período
de 19 a 23 de novembro, com jogos
disputados na Escola Superior de Educação
Física
do
Exército
(Esefex)
e
no
Maracanãzinho. As inscrições são limitadas e
podem ser feitas no site da Amaerj ou através
do link www.amb.com.br/jogos. Todas as
associações
de
magistrados
poderão
participar, inclusive unindo-se em regiões. Os
magistrados, tanto os da ativa como os
aposentados, podem competir em todas as
modalidades. Cada atleta poderá participar
em quantas modalidades desejar, desde que
inscrito pela mesma Associação. Também
podem participar cônjuges e filhos, limitados
ao número de dois nas modalidades coletivas,
salvo no futsal. Confira as modalidades:
Modalidades Individuais: natação masculina e
feminina, atletismo masculino e feminino,
sinuca masculina, xadrez masculino e
feminino, tênis de mesa masculino e feminino,
tiro esportivo.
Modalidades Coletivas: voleibol misto, voleibol
masculino,
futsal
masculino,
basquete
masculino, futevôlei.
CEGONHA – No último dia 7, nasceu Ana
Carolina, filha da colega Ana Christina de
Araújo Lucena Maia. A AMARN deseja
parabéns aos pais e muita saúde à família.
PARABÉNS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes Cleudson de Araujo Vale
(27/08), Klaus Cleber Morais de Mendonça
(29/08) e Maria Nivalda Neco Torquato e ao
Desembargador
Dúbel
Ferreira
Cosme
(30/08). 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.

