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FAMÍLIA DO JUIZ – Na terça-feira (9), o Presidente da
AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, reuniu-se com o
Corregedor da Justiça, Desembargador João Rebouças,
para apresentar exposição de motivos que levará ao
Tribunal de Justiça requerendo a ampliação do limite
de distância para que magistrados residam fora da
Comarca para até 100Km, de maneira semelhante ao
Ministério Público do RN. Se acolhida, a medida
beneficiará a qualidade de vida do juiz e também sua
integração com a família, que também é protegida
pela Constituição, tudo sem prejuízo da efetividade da
jurisdição. O Corregedor mostrou-se muito sensível ao
pedido da AMARN, afirmando ser justo e razoável e se
comprometeu em apresentar a proposta ao Tribunal de
Justiça até o fim de sua gestão à frente da
Corregedoria.
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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A AMARN
continua tentando viabilizar a volta dos repasses para
pagamentos destas verbas ainda neste governo,
apesar das dificuldades financeiras. O tom das
conversas com o Poder Executivo melhorou e, a
depender de análises que estão sendo feitas pelo
governo para pagamento de suas dívidas e da
arrecadação neste fim de ano, é possível que
tenhamos algum tipo de solução. Paralelamente, a
AMARN está buscando espaço na agenda da próxima
Governadora para iniciarmos a discussão do assunto.
IMPRENSA – A AMARN encaminhou ao jornalista
Roberto Guedes nota em defesa da magistratura
quanto a informações inverídicas publicadas no seu
“blog”. Dessa forma, a AMARN reafirma o propósito de
defesa de nossas prerrogativas.

PROFESSORES – Na quarta-feira (10), o Presidente da
AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, esteve no plenário do
Tribunal de Justiça para acompanhar o julgamento de
processo disciplinar preliminar contra associado que
tratava do direito de lecionar, no horário das 7 às 8
horas, sem que estivesse havendo prejuízo para a
jurisdição. O processo disciplinar, apesar de individual,
tinha repercussão coletiva para todos os magistrados
que hoje ensinam ou irão ensinar, bem como os que
ainda vão entrar na carreira. A AMARN tentou fazer uso
da palavra, o que foi negado no julgamento de questão
de ordem. A Associação, que havia se preparado para
a oportunidade, entregou aos Desembargadores
participantes da sessão, documento em que expôs as
razões porque defendia a rejeição da abertura de
processo disciplinar contra o colega e que tais
situações fossem examinadas caso a caso. O Tribunal
de Justiça adotou a tese defendida pelo juiz e pela
associação e rejeitou a abertura de processo
disciplinar contra ele.
DIÁLOGO – A Associação vê com extrema
preocupação o indeferimento de seu pedido de uso da
palavra no plenário do Tribunal, registrando-se os
votos contrários dos Desembargador Rafael Godeiro e
Dilermando Pereira. A AMARN, como legítima
representante da magistratura potiguar, tem o direito
de se dirigir à cúpula do nosso Poder Judiciário e expor
suas razões em defesa dos magistrados, seja por
escrito ou oralmente. Trata-se de atividade inclusive
exercida corriqueiramente por qualquer advogado
recém-formado em defesa de direito individual e que
foi indeferida para magistrado Presidente da
Associação em defesa de direito coletivo que seria
afetado pelo precedente estabelecido no julgamento
do processo individual. Pela sua importância
institucional, o CNJ já reconheceu o direito a voz nas
sessões, em qualquer processo, para presidentes de
associações nacionais de magistrados, em pé de
igualdade com o Ministério Público e da Advocacia (Art.
125, § 8º do seu Regimento Interno) e isso deve
encontrar paralelo nos Tribunais. A AMARN fará pedido
de reconsideração ao Tribunal acerca do tema e
espera que, após mais detida reflexão, o obstáculo ao
diálogo com a magistratura venha a ser removido pela
Corte.
SAÚDE – Como foi noticiado em várias edições
anteriores do Boletim, há meses a AMARN vem

trabalhando para oferecer aos seus associados um
plano de saúde de alcance nacional, com a
possibilidade de acesso a centros de excelência em
medicina do sul do país. Na terça-feira (9) o Presidente
Azevêdo Hamilton recebeu na sede da AMARN os
representantes da Sul América, que vieram fazer a
entrega de sua proposta para nossa análise. A AMARN
encaminhou o documento para análise jurídica e, em
seguida, será apresentado em reunião ordinária da
diretoria, prevista para o próximo dia 22/11.
SITUAÇÃO CARCERÁRIA – A AMARN está atuando
junto com o associado Henrique Baltazar, para
encontrar junto à Associação de Delegados, Sindicato
de Policiais e Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania, solução para o problema dos presos do
regime aberto e semi-aberto residentes no interior do
Estado e que foram removidos para Natal, obrigandoos a pagar despesas de viagem para cumprirem suas
penas. Nesta semana, o Presidente da AMARN, juiz
Azevêdo Hamilton, e o Juiz Henrique Baltazar se
reuniram com o Sindicato dos Policiais civis, para
discutirem a questão, tendo surgido proposta
emergencial que será encaminhada à SEIJUC. A AMARN
entende que o assunto é pauta importante de sua
atuação institucional, já que atinge o preso, a
sociedade e todos os juízes com atuação na área.
MANDADO DE SEGURANÇA – Desde a quartafeira(3), está concluso ao relator, Ministro Dias Tóffoli,
a tutela de urgência requerida pela AMARN no
Mandado de Segurança n.º MS 29497 , ajuizado no STF
contra o Provimento n.º 12, da Corregedoria Nacional
da Justiça do CNJ. Esse provimento determina que, de
ofício, os Magistrados de todo Brasil abram
procedimento de investigação da paternidade com
base nos dados do Senso Escolar.

JURIDIQUÊS – Na terça-feira (9), a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
aprovou, por unanimidade, a redação final redação
final do Projeto de Lei PL 7448/2006, que altera o art.
458 do Código de Processo Civil. Clique aqui e confira
a redação final.
SUBSÍDIO – O Deputado Roberto Santiago (PV-SP), foi
nomeado relator do PL 7749/2010, que dispõe sobre o
subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
junto à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP), da Câmara dos Deputados.
CONGRESSO DA ESMARN – No período de 09 a 11
de dezembro, no Hotel Pirâmide, em Natal/RN,
ocorrerá o I Congresso Internacional de Direito da
ESMARN. As inscrição estão sendo feita on line, por
meio do mesmo pop-up na página do TJRN na internet.
Faça já sua inscrição gratuitamente até a sexta-feira
(19/11).
QUALIDADE DE VIDA – A AMARN conquistou mais
uma vitória junto ao Tribunal de Justiça fazendo incluir
os magistrados no Projeto Pró-Vida, inicialmente
destinado apenas aos servidores. O projeto tem o
objetivo de aumentar a qualidade de vida e prevê o
acesso gratuito a nutricionista, psicólogo, dentista,
ginástica laboral, yoga e shiatsu. O pró-vida Já está
funcionando no subsolo do Fórum Seabra Fagundes.
ENQUETE – Nossa página na internet está com nova
enquete: Atualmente a duração do mandato dos
dirigentes da AMARN é de dois anos, sem direito à
reeleição. O que você acha? Responda! Dê sua
opinião, sabendo que eventual modificação estatutária
valerá apenas para o próximo mandato.

CNJ I – Na próxima semana a AMARN irá se pronunciar
sobre as informações prestadas pelo Tribunal de
Justiça no Pedido de Providências nº 0006723-162010.2.00.0000, apresentado pela AMARN no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), visando a devolução dos
servidores à disposição da 2ª instância e a outros
órgãos ao 1º grau de jurisdição.

ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Medida Provisória
n.º 511/2010, que dispõe sobre medidas para
assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do
BNDES, sobre autorização para garantia do
financiamento do Trem de Alta Velocidade - TAV, no
trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro - RJ e
Campinas – SP.

CNJ II – Na tarde da sexta-feira (5), o relator,
Conselheiro Nelson Tomaz Braga, indeferiu o pedido
liminar requerido pela AMARN no procedimento nº
0006957-95.2010.2.00.0000, que visa a composição
das Turmas Recursais com, pelo menos, dois juízes
integrantes do sistema dos Juizados Especiais.

ELEIÇÕES AMB – Fique atento à eleição para escolha
dos dirigentes da AMB para o período de 2011/2013.
Os associados poderão votar por carta (pelos Correios)
até 26/11 ou pela internet no período de 23 a 25/11.
Conheça mais sobre os candidatos, o Juiz de Direito
Gervásio Santos, da chapa AMBCOMVOCE e o
Desembargador Nelson Calandra, da chapa Novos
Rumos. Clique aqui e tire suas dúvidas sobre a eleição.

CNJ III – Desde o último dia 4/11, está concluso ao
relator, Conselheiro Jorge Hélio, a Proposta de Ato
Normativo n.º 0002572-41.2009.2.00.0000, que visa a
regulamentação da designação de Juízes Substitutos. A
decisão provável será a inclusão na pauta ordinária de
julgamento do CNJ. O Pedido de Providências
apresentado pela AMARN, registrado sob n.º 000660744.2009.2.00.0000, com o mesmo objeto, foi anexado
à Proposta de Ato Normativo por continência.

ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados da próxima semana (14 a 20 de
novembro): Luís Felipe Lück Marroquim (14), Patrício
Jorge Lobo Vieira (15), Andréa Cabral Antas Câmara
(18) e Gabriel Bernardino da Nóbrega (20). Clique aqui
para conferir os aniversariantes do período.

