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PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A AMARN está
tentando articular, junto com a AMPERN e a
Procuradoria Geral de Justiça, um nova reunião com o
Governador Iberê Ferreira com o objetivo de se
avançar para o pagamento de PAE e Diferença de
Entrância. Isto tem sido difícil, devido às pressões
dos mais variados setores para pagamento de suas
pendências e ao fato de que o Governador tem ficado
muito tempo em Brasília.
PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA II – A
Associação, diante de notícias nas colunas e blogs da
Capital de que vários setores do empresariado vem
tendo suas dívidas quitadas, tem redobrado seus
esforços. Durante a semana, o Presidente da AMARN,
juiz
Azevêdo
Hamilton,
contatou
os
Desembargadores que participaram das negociações
neste ano e solicitando apoio na tarefa de pressionar
o Poder Executivo, o que só pode ser feito pelos
meios político-institucionais do Poder Judiciário. Os
Desembargadores e a Presidência têm papel
insubstituível nessa discussão.
PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA III – Na visão
da AMARN, diante do cenário negativo atual, só com
um envolvimento mais intenso do TJRN teremos
alguma chance de sucesso, já que o Executivo não
assinou o Termo de Compromisso para repasse de
verbas e também quebrou sua palavra nos
entendimentos anteriores. A AMARN acredita que é
possível fazer um esforço na solução de tais questões
ainda neste Governo. Ainda é cedo para desistir. Em
paralelo, informamos que já estão sendo feitas
gestões junto à Governadora eleita, transmitindo-se a
ela a importância que o pagamento desses direitos
tem para a Magistratura.

Azevêdo Hamilton, participou da solenidade de
inauguração da sede da sub-seccional da OAB em
Mossoró. A ocasião, que deveria ser apenas festiva,
foi palco de ofensa à AMARN, na condição de
convidada representante da magistratura, devido a
declarações feitas no discurso do Presidente da subseccional local, advogado Humberto Fernandes, de
que a advocacia de Mossoró enfrentava o
descumprimento da Constituição feito pelos “poderes
constituídos” e por “portarias e resoluções” violando
a lei. A referência clara era a um ofício circular
enviado por ele a todos os juízes de Mossoró, no qual
afirmava que o fato deles obedecerem ao novo
horário criado pelo TJRN constituía crime de abuso de
autoridade.
OAB MOSSORÓ 2 – A AMARN comunicou
imediatamente Presidente da OAB/RN, Paulo
Eduardo, seu repúdio a essa ofensa gratuita, bem
como comunicou o fato ao Conselho Federal da OAB
e também ao TJRN. Ao lado disso, a Associação tem
levado ao conhecimento da Corte que a colega juíza
Carla Portela, que foi representada na Corregedoria
pelo mesmo advogado Humberto Fernandes e
pessoas ligadas a ele, está sendo alvo de intimidação
e constrangimento pela OAB de Mossoró, sendo
importante que o Tribunal soubesse que está diante
de atentado a toda a magistratura daquela cidade,
representado pelos ataques à juíza, movidos por
motivos reprováveis. A Associação vem prestando
total apoio à colega por sua conduta e ética
profissional, de todos conhecida e afiançada pelos
Juízes de Mossoró, que assinaram nota em sua
defesa.

SUBSÍDIO – O PL-07749/2010, que dispõe sobre o
subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
teve, no último dia 30.11.2010, parecer favorável do
relator Deputado Roberto Santiago (PV-SP). O
parecer ressalvou somente o art. 2º da proposição,
que trata da possibilidade de revisão automática do
valor no início de cada ano. Segundo o relator, essa
possibilidade seria temerária, pois possibilitaria o
esvaziamento da reserva legislativa na matéria.

ASSISTENTES PARA TODOS OS JUÍZES – No dia
30, ainda em Mossoró, o Presidente
Azevêdo
Hamilton reuniu-se com os colegas daquela Comarca
para discutir as questões locais e lhes informar que
se encontra pronta a minuta de projeto de lei,
criando cargos de assistente para todos os juízes do
Estado, ajuda que hoje só existe em Natal. A
Associação deseja fazer a entrega do texto ao
Presidente do TJRN, já solicitou audiência e está
aguardando agendamento pelo Desembargador
Rafael Godeiro.

OAB MOSSORÓ – O Presidente da AMARN, juiz
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informação junto à assessoria da Presidência do TJRN
que o aviso para inscrição dos Juízes interessados em
substituir no Tribunal de Justiça será publicado antes
do Recesso Judiciário.
MANDADO DE SEGURANÇA (STF) – Ainda
permanece concluso ao relator, Ministro Dias Tóffoli,
desde o dia 3 de novembro de 2010, 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 Censo Escolar 2009 do INEP.
CNJ I – Pedido de Providências 0006723-162010.2.00.0000 (Objetivo: devolução de servidores
ao 1º grau de jurisdição): Está correndo o prazo de
quinze dias para que o TJRN se manifeste sobre as
remoções mencionadas no pedido de providências,
de acordo com despacho do dia 26.11.2010 do Rel.
Conselheiro Leomar Barros.
CNJ II – Procedimento 0006957-95.2010.2.00.0000
(Objetivo: composição das Turmas Recursais por pelo
menos dois juízes integrantes dos próprios Juizados
Especiais): Após as informações prestadas pelo TJRN,
está correndo prazo para manifestação da AMARN.
CNJ III – Pedido de Providências 000660744.2009.2.00.0000 (Objetivo: regulamentação das
designações de juízes substitutos), feito pelo Juiz
Ederson Solano, ao qual se associaram outros
colegas e a própria AMARN: O pedido foi indeferido
monocraticamente pelo Conselheiro Jorge Hélio, sob
o argumento de que apesar da importância do tema,
o CNJ não deve regulamentar a matéria para não
interferir na autonomia dos tribunais. Veja a integra
da decisão aqui.
CNJ IV – Curiosamente, nesta semana, o CNJ julgou o
Pedido
de
Providências
PP0005955-90.2010,
requerido pela AMAGIS-DF contra o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. O Conselho afirmou ser
correta a posição da AMAGIS, também defendida
pela AMARN de que aos Juízes Substitutos (e no
nosso caso também os Auxiliares) é garantida a
inamovibilidade. O julgamento reforça a necessidade
do TJRN criar critérios para a designação de Juízes
Substitutos e de garantir aos Juízes Auxiliares
inamovibilidade permanente dentro de grupos de
varas, cumprindo a Constituição Federal.
PRÓ-VIDA – A AMARN recomenda a todos os colegas
o tratamento terapêutico de shiatsu que conheceu a
convite da Coordenação do projeto Pró-Vida, no
Fórum Seabra Fagundes. A Associação obteve a
inclusão dos magistrados no projeto, que erá
destinado só aos servidores e as sessões, de 15
minutos, podem ser marcadas junto à Direção do

Foro central de Natal.
DICA DE LEITURA I – O Juiz Andreo Alexsandro
Nobre Marques e a Juruá Editora convidam os
associados da AMARN para o lançamento do livro
Controle
da
Constitucionalidade
dos
Atos
Jurisdicionais Transitados em Julgado. A obra
verificou que hipóteses a coisa julgada, quando
decorrente de uma sentença inconstitucional, não
deve prevalecer sobre a Constituição. O evento
ocorrerá no Hotel Pirâmide, às 21 horas, do dia 9 de
dezembro. Compareça!
DICA DE LEITURA II – O associado Paulo Luciano
Maia Marques convida os associados para o
lançamento do seu livro de poemas que ocorrerá no
dia 08 de dezembro, às 18h30min, na Academia
Norteriograndense de Letras. O livro possui 58
poemas escritos ao longo de 17 anos. O coquetel de
lançamento terá a participação musical de Diogo
Guanabara. Prestigie!
CONGRESSO DA ESMARN - Para os servidores da
justiça estadual, o desconto será o mesmo concedido
para estudante. INSCRIÇÃO ESTUDANTE ATÉ 19/11 R$ 60,00 DE 20/11 A 03/12 - R$ 80,00 A PARTIR DE
04/12 - R$ 100,00 Programação e inscrição pelo site
www.tjrn.jus.br ou diretamente na sede da Esmarn.
valores : Maiores Informações: 3215-1866.
REUNIÃO DA DIRETORIA DA AMARN – A AMARN
convida a todos os membros do Conselho Executivo e
Fiscal para a última reunião mensal de diretoria, que
acontecerá na segunda-feira, dia 13.12.2010, às 9h,
na sede da AMARN, com a observância das tradições
britânicas quanto ao horário.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da Lei nº 12.343, de
2.12.2010 - Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC,
cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC e dá outras providências. Lei nº
12.340, de 1º.12.2010 - Dispõe sobre o Sistema
Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre as
transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por
desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades
Públicas, e dá outras providências.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
magistrados da próxima semana (5 a 11 de
dezembro): Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior (05),
Deyvis de Oliveira
Marques (07), Ana Cláudia
Florêncio (09), Martha Danyelle Sant”Anna Costa
Barbosa (10) e Maria Nadja Bezerra Cavalcanti (11).
Clique aqui para conferir os aniversariantes do
período.

