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SUBSÍDIO – A AMARN aguarda com boa expectativa a
reposição do subsídio da magistratura, inclusive as
parcelas retroativas a setembro/2009, já na folha de
pagamento deste mês de dezembro. Lembramos que o
reajuste é de 5% a partir de 1º de setembro de 2009 e
3,88% a partir de 1º de fevereiro de 2010.
ORÇAMENTO – Estão avançados os entendimentos
entre o Tribunal de Justiça e os poderes Executivo e
Legislativo para a montagem da peça orçamentária do
Poder Judiciário para o ano de 2010, contemplando o
pagamento das despesas com pessoal, inclusive os
atrasados de 2009. A assembléia Legislativa tem o prazo
até 15 de dezembro para votar o orçamento do Estado,
sob pena de não entrar em recesso.
CNJ I – Está tramitando com regularidade o PCA n.º
0005750-95.2009.2.00.0000, que visa a abertura
imediata dos procedimentos de movimentação na
carreira da magistratura em relação às comarcas e/ou
varas vagas; que se estabeleça um critério que garanta
a alternância entre antiguidade e merecimento, no caso
das vagas abertas simultaneamente; e que se finalizem
os procedimentos que se encontram em tramitação, no
prazo máximo de trinta (30) dias. Na quinta-feira (10) o
relator, conselheiro Walter Nunes da Silva Junior,
determinou a intimação do TJRN para cumprimento de
diligências no prazo de cinco dias.
CNJ II – O relator do PCA n.º 000471855.2009.2.00.0000, conselheiro Leomar Barros Amorim
de Souza, determinou a inclusão do PCA na pauta da 96ª
Sessão Ordinária do CNJ prevista para a próxima terçafeira (15). Esse procedimento visa a anulação da
permuta realizada entre dois juízes e a regulamentação
das permutas no âmbito do TJRN.
CNJ III – Foram expedidas as intimações aos
interessados acerca do indeferimento da liminar no
Pedido
de
Providências
n.º
0006607044.2009.2.00.0000, cujo relator é o conselheiro José
Adonis Callou de Araújo Sá. Esse PP visa a
regulamentação da designação dos juízes substitutos no
âmbito do TJRN.
FÉRIAS COLETIVAS E PLANTÃO – Na quarta-feira(9) a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, durante a
55ª Reunião Ordinária, aprovou requerimento de
iniciativa do Senador Aloizio Mercadante (PT-SP), para a
realização de Audiência Pública em data oportuna para
instruir a matéria da Proposta de Emenda Constitucional
n.º 48/2009, que altera os artigos 3 e 128 da
Constituição, para prever o direito a férias anuais,
individuais e coletivas dos magistrados e membros do

Ministério Público e plantão permanente. O projeto
estabelece “o direito de férias anuais dos magistrados,
por sessenta dias, divididas em dois períodos, um de
férias individuais e outro de férias coletivas, este no
período de 2 a 31 de janeiro, vedada a conversão em
abono pecuniário”, além do plantão permanente durante
todos os dias da semana. Clique aqui para conferir o
relatório do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE),
relator da PEC.
PRECATÓRIOS – O Congresso Nacional promulgou
nesta quarta-feira(9) a Emenda Constitucional n.º
62/2009, que altera as regras para o pagamento de
precatórios. O texto, oriundo da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 12, do senador Renan Calheiros (PMDBAL), foi aprovado no plenário do Senado em 2 de
dezembro. Como já havia sido votado na Câmara,
bastava a promulgação para que virasse lei. A Emenda
Constitucional estabelece que pelo menos 50% dos
recursos reservados para a quitação desses débitos
serão destinados ao pagamento em ordem cronológica.
A outra metade poderá ser depositado em leilão ou por
meio de acordos feitos em câmaras de conciliação a
serem criadas pela entidade devedora, o Estado ou
município. A emenda cria também um regime especial
segundo o qual a quitação dos precatórios alimentares e
de menor valor terá prioridade sobre os demais. O texto
ainda limita o pagamento a valores entre 0,5% e 2% da
receita corrente líquida dos Estados e do Distrito Federal
e a valores entre 0,6% e 1,5% da receita total dos
municípios. Os valores das dívidas receberão atualização
monetária de acordo com as regras da caderneta de
poupança.
VITALICIEDADE – A Comissão de Constituição e Justiça
do Senado aprovou o relatório do Senador Demóstenes
Torres (DEM-GO), que passou a se constituir no parecer
da CCJ, favorável à Proposta de Emenda à Constituição
n.º 089/2003. Na quinta-feira (10) a PEC foi enviada à
Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado
aguardando inclusão em Ordem do Dia. O assunto tem
preocupado as associações de magistrados, porque, pela
redação do projeto, o juiz vitalício poderá perder o cargo
por voto de dois terços dos membros do tribunal ou do
CNJ, pela prática de procedimento incompatível com o
decoro de suas funções, dentre outros motivos.
SUBTETO – Na quarta-feira (9) a Comissão Especial da
Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda
Constitucional n.º 089/2007, que acaba com os subtetos
dos servidores públicos nas três esferas de poder. Ou
seja, a PEC permite que a remuneração de servidores
que acumulam vencimentos ultrapasse o teto, que
continua sendo o salário de ministro do STF. Atualmente,

para os funcionários públicos federais, a Constituição já
prevê como teto salarial o subsídio dos ministros do
Supremo, no entanto, estabelece também uma série de
subtetos para estados e municípios. A PEC segue para
votação pelo Plenário da Câmara.
NÃO PERCA! – Atenção associado, a AMARN está com
extensa programação para próxima sexta-feira, 18 de
dezembro, último dia útil do Judiciário neste ano. Confira
e agende desde já os compromisso:
09h – Auditório do TJRN – Assembléia Geral
Extraordinária da AMARN;
14h – Auditório do TJRN - 1º Encontro de Prestação de
Contas da Magistratura Potiguar – Apresentação dos
números de produtividade da Magistratura Potiguar no
ano de 2009 e da pesquisa AMARN sobre as condições
de trabalho dos juízes de 1º grau;
15h – Auditório do TJRN – Entrega do prêmio AMARN de
Jornalismo;
16h – Auditório do TJRN – Palestra do Conselheiro do CNJ
– Marcelo Neves;
17h – Salão Nobre do TJRN – Lançamento do livro do
palestrante, com o título Transconstitucionalismo e da
Revista Ritos, com sessão de autógrafo e coquetel de
encerramento;
21h – Olimpo Recepções – Confraternização Anual da
Magistratura do Rio Grande do Norte.
CONFRATERNIZAÇÃO – Está tudo pronto para a grande
festa de Confraternização Anual da Magistratura do RN.
Nessa edição do nosso tradicional encontro, a animação
fica por conta da banda Banda Perfume de Gardênia, de
Natal, e da banda de samba Patusca, de Olinda. Não
perca, o evento será na sexta-feira, dia 18 de dezembro,
a partir das 21 horas, no Olimpo Recepções.
ENQUETE I – A enquete da AMARN sobre o voto das
pensionistas está na internet somente até a próxima
segunda-feira (14). Para subsidiar sua opinião,
informamos que dos 275 associados, a AMARN possui 19
pensionistas em seu quadro associativo. Esses sócios
pagam 50% do valor da mensalidade. Então opine se
você concorda com o direito de voto das pensionistas da
magistratura, associadas à AMB e AMARN? Acesse a
página principal da AMARN na internet e registre sua
opinião. O resultado dessa consulta será repassado à
AMB para subsidiar encaminhamento de proposta à
Assembléia Geral da entidade.
ENQUETE II – A partir da próxima semana, a página
principal da AMARN na internet terá uma nova enquete
com a seguinte indagação: O CNJ está desempenhando o
seu papel satisfatoriamente e nos limites de suas
atribuições? Aguarde e participe!
REMOÇÃO – A AMARN informa que no período de 07 a
16 de dezembro estão abertas as inscrições para as
seguintes remoções de Juiz Direito de 2ª entrância:
antiguidade: Acari, Vara Cível de Apodi e Lajes;
merecimento: São Miguel e Angicos. A AMARN está
acompanhando de perto as movimentações na carreira.
CONVÊNIOS – Visite a secção de convênios em nossa
página na internet. Lá o associado tem acesso às
empresas conveniadas, trazendo mais comodidade e
economia. A Trocão, especialista em serviços

automotivos de troca de óleo, fornece a revisão de 14
itens do veículo e oferece aos associados da AMARN a
condição especial de preço e prazo de pagamento,
garantindo um desconto de 10% por cento, bem como
prazo para pagamento em três vezes iguais nos cartões
Visa e Mastercard. Confira!
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE” que irá ao ar através da TV Câmara, na
terça-feira (15/12), às 19h, após o “Jornal da Câmara”,
com reapresentação no sábado (19/12), ao meio dia,
exibirá entrevista com o juiz Renato Vasconcelos
Magalhães, que falará sobre o I Fórum Nacional de
Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
– FONAVID, que ocorreu em novembro passado na
cidade do Rio de Janeiro, sendo o primeiro encontro
nacional organizado para debater o cumprimento da Lei
n.º 11.340/2006, com o tema "Efetividade da Lei Maria
da Penha”.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei n.º 12106, de
02/12/09, que cria, no âmbito do CNJ, o Departamento
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e
do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e
dá outras providências; e da lei n.º 12.112, de 09/12/09,
que altera a Lei nº 8.245/91, para aperfeiçoar as regras e
procedimentos sobre locação de imóvel urbano. Confira
também o inteiro teor da Emenda Constitucional n.º 62,
de 11/12/2009, que altera o art. 100 da Constituição
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial
de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
DICA DE LEITURA – Neste espaço, a AMARN tem
divulgado obras de associados que estão disponíveis na
rede mundial de computadores. Você tem algum
trabalho publicado que deseja divulgar em nosso Boletim
Eletrônico? Entre em contato com a AMARN e remeta os
dados de sua dica de leitura. Para a AMARN será sempre
um prazer atendê-lo e divulgar o trabalho dos juízes
associados.
CEGONHA & VOVÔ CORUJA – A Amarn comunica que
em 16 de novembro nasceu Caio Cordeiro Lucas, filho da
juíza associada Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas e de
Robert Kant Cunha Lucas Cordeiro. O pequeno Caio
também é neto do associado e vovô coruja José Cordeiro
dos Santos Filho. A AMARN deseja saúde ao bebê e
parabéns à família.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados aniversariantes da próxima semana (13 a
19 de dezembro): Alci Medeiros e Giulliana Silveira de
Souza (13), André Luís de Medeiros Pereira, Ricardo
Tinoco de Góes e Rogério Januário de Siqueira (14),
Valentina Maria Helena de Lima Damasceno (16),
Lourival Silva Santos (17), Fábio Wellington Ataíde Alves
e Luiza Cavalcante Passos Frye Peixoto (18). Clique aqui
para conferir os aniversariantes do mês.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço
eletrônico. Envie sugestões, críticas, elogios e
questionamentos. Participe com idéias e se mantenha
informado através do ramal 9374 ou também pelos
telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

