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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – O Presidente
da AMARN, juiz Azevedo Hamilton, tem procurado os
membros do Tribunal para solicitar empenho junto ao
Poder Executivo visando o pagamento da PAE e
Diferença de Entrância. Os Desembargadores
informaram que estão envidando esforços junto ao
Governador do Estado, mas que ainda não há posição
concreta sobre o assunto.
CORREGEDORIA DO CNJ I – A AMARN atendeu ao
convite da Corregedoria Nacional de Justiça e, na
segunda-feira (6), juntamente com todas as
associações estaduais de magistrados, o presidente
da AMARN, Juiz Azevêdo Hamilton, compareceu a sede
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e reuniu-se com
a Ministra Eliana Calmon e o Conselheiro Jefferson
Kravchychyn. Na reunião, que durou cerca de 4 horas
e transcorreu em clima de cordialidade, todas as
associações puderam fazer uso da palavra, tendo a
AMARN ressaltado o tamanho da tarefa que está
sendo imposta aos magistrados brasileiros, os quais,
com poucos recursos, têm julgado, todos os anos, um
número de processos que equivale a 1/6 da população
brasileira e que, por isso, o CNJ precisa se envolver na
concepção de uma política judiciária diferente, sob
pena de sempre fracassarmos perante a sociedade.
CORREGEDORIA DO CNJ II – A AMARN também
levou ao conhecimento da Corregedora Nacional que o
grupo do CNJ ligado ao mutirão carcerário esteve em
nosso Estado e determinou aos juízes que revissem
todas suas decisões de prisão provisória, fato que
interfere na jurisdição dos magistrados e atenta
contra sua independência da Magistratura. Esta
informação consta de anotações de sua assessoria.
CORREGEDORIA DO CNJ III – Em razão das
reclamações de todas Associações de Magistrados, a
Ministra informou que está em andamento uma
revisão da quantidade de informações solicitadas, por
haver um consenso de que os juízes estão
assoberbados e que a responsabilidade de prestá-las
é dos Tribunais.
CORREGEDORIA DO CNJ IV – A AMARN registrou
ainda a incoerência de poder dirigir-se diretamente à
Corregedora Nacional da Justiça e ao Conselheiro
Jefferson Kravchychyn em reunião oficial, mas ainda

não ter direito a voz para se manifestar sobre todos os
assuntos de interesse dos magistrados, nas sessões
administrativas do TJRN.
DEFESA DE MAGISTRADO – A AMARN enviou hoje à
Ministra Eliana Calmon, expediente comunicando
atuação atípica e inovadora do Conselheiro Jorge
Hélio, indicado pela OAB, que em visita ao Rio Grande
do Norte, buscou conhecer melhor fatos envolvendo
representação disciplinar feita por advogados contra a
colega Carla Portela. O assunto também será
comunicado ao Tribunal de Justiça, no interesse de um
julgamento estritamente técnico da colega Carla
Portela, que está sendo vítima de perseguição pessoal
e política por parte da OAB (Mossoró) e a quem a
AMARN apóia integralmente.
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL – Na quinta-feira (9),
o Diário da Justiça publicou o Aviso informando que,
até 20 de janeiro de 2011, estão abertas as inscrições
dos Juízes de Direito de 3ª entrância interessados na
convocação para substituição de membros do Tribunal
de Justiça, nos termos da Resolução n.º 051/2009-TJ.
TURMAS RECURSAIS – Na sexta-feira (10), o Diário
da Justiça publicou Aviso aos Magistrados de 3ª
entrância, para inscrição dos interessados em
concorrer às Turmas Recursais dos Juizados Especiais,
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da Resolução nº
045/2010-TJ.
DIRETORIA – Atenção dirigentes da AMARN! Na
próxima
segunda-feira
(13),
iniciando
impreterivelmente às 9 horas, toda diretoria da
AMARN irá se reunir para fazer um balanço do ano de
2010 e planejar as metas de 2011. Será a última
reunião do ano, não perca!!!
SEM MOVIMENTAÇÃO – Até o encerramento desta
edição, não houve movimentação processual
relevante no Mandado de Segurança n.º MS 29497,
ajuizado no STF contra o Provimento n.º 12, da
Corregedoria Nacional da Justiça do CNJ; no Pedido de
Providências
nº
0006723-16-2010.2.00.0000,
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; 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; ou na
Proposta
de
Ato
Normativo
n.º
000257241.2009.2.00.0000, que visa a regulamentação da
designação de Juízes Substitutos.

(PV). Parabéns pela honraria. Confira!

PROCESSO PENAL – Na quarta-feira (8), o plenário
do Senado Federal aprovou, em turno suplementar, a
redação final do Projeto de Lei do Senado (PLS), nº
165/2009, de reforma do Código de Processo Penal. O
PLS foi encaminhado à Câmara dos Deputados.
Confira o relatório.
SUBSÍDIO – Na quarta-feira (8), o PL n.º 7749/2010,
que dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, foi enviado com vista ao Deputado
Sabino Castelo Branco (PTB/AM), integrante da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP).
ATUALIZAÇÃO – Confira os textos das leis editadas
no último 9 de dezembro: n.º 12.344/10, que altera o
Código Civil, para aumentar para 70 anos a idade a
partir da qual se torna obrigatório o regime da
separação de bens no casamento e lei n.º 12.345/10,
que fixa critério para instituição de datas
comemorativas das recentes. Confira também as
recentes leis estaduais que modificam a estrutura do
Ministério Público potiguar: Lei ordinária nº
9.419/2010, que dispõe sobre o Fundo de
Reaparelhamento do Ministério Público (FRMP); Lei
Complementar n.º 445/2010, que altera a Lei Orgânica
e Estatuto do MPRN; Lei Complementar n.º 446/2010,
que dispõe sobre a estrutura administrativa do MPRN;
Lei Complementar n.º 447/2010, que dispõe sobre a
extinção e criação de cargos no MPRN; e Lei
Complementar n.º 448/2010, que dispõe sobre a
criação de Gratificações Especiais no âmbito do MPRN.
METAS 2011 – Na terça-feira (7), durante o 4º
Encontro Nacional do Judiciário, no Rio de Janeiro,
foram escolhidas por votação, pelos presidentes de
todos os 91 tribunais brasileiros, as novas metas
nacionais que deverão ser perseguidas pelo Poder
Judiciário em 2011. São quatro metas para todo
Judiciário: conciliação e gestão; modernização;
celeridade e responsabilidade social. Clique aqui e
confira.
MEDALHA – Na sexta-feira (10), no Centro de
Convenções de Natal, o Vice-Presidente de
Aposentados da AMARN, juiz Francisco Dantas Pinto,
foi agraciado pelo Governador do Estado com a
Medalha do Mérito Policial Luiz Gonzaga, em razão dos
relevantes serviços prestados à Polícia Militar do
nosso Estado. Parabéns pelo reconhecimento!
NATALENSE – Na terça-feira (30), o alagoano e
Assessor da Presidência, Juiz associado Luiz Cândido
de Andrade Vilaça, recebeu o título da cidadão
natalense, por propositura do vereador Paulo Wagner
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CONFRATERNIZAÇÃO – Vamos juntos celebrar mais
um ano de conquistas! Na próxima sexta-feira (18), a
partir das 21 horas, no Olimpo Recepções, haverá a
tradicional Confraternização Anual da Magistratura
Potiguar. A atração musical fica por conta da banda
Los Manos e do cantor Isaque Galvão. Cada associado
terá direito a duas senhas e a senha extra está sendo
vendida na Secretaria da AMARN por R$60. Confirme
sua presença pelos fones 32060942, 99047000 ou
ramal 7770. Confira!
FUTEBOL – A Associação Cearense de Magistrados
(ACM) convidou a AMARN para participar de partida de
futebol, em jogo preliminar do campeonato cearense
de futebol, no Estádio Castelão em Fortaleza. A data
ainda depende da disponibilidade de nossos
associados. Os interessados deverão entrar em
contato com o Vice-Presidente de Esportes da AMARN,
juiz Cleanto Fortunato, através do fone 99253690, ou
por e-m@il. Participe!
CEGONHA – Seja bem vindo João Pedro! Na terçafeira (30), nasceu o pequeno João Pedro Praxedes de
Siqueira, filho do Juiz associado Rogério Januário de
Siqueira e da servidora do Judiciário Ingrid de Carvalho
Praxedes Siqueira. A AMARN deseja parabéns à família
e muita saúde ao rebento.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados da próxima semana (12 a 18 de
dezembro): Cinthia Cibele Diniz de Medeiros, Múcio
Nobre e Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros (12), 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) e Fábio Wellington Ataíde Alves e Luiza
Cavalcante Passos Frye Peixoto (18). 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 pelo fone 9904-7000.

