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CNJ – Por decisão da relatora do Pedido de Providências n.º
2009.10.00.000835-5, o processo foi retirado da pauta de julgamento
do último dia 28/04.

poderão destinar ao pagamento de precatórios apenas 2% de sua
receita corrente líquida. Para as prefeituras, a obrigação não passará
de 1,5%.

CONGRESSO ESTADUAL 1 – A AMARN formalizou o convite ao
Conselheiro Marcelo Nobre, do Conselho Nacional de Justiça, para
ser um dos palestrantes do V Congresso Estadual de Magistrados do
RN, sugerindo o tema institucional: Função do CNJ no conceito de
Judiciário Nacional – Autonomia dos Tribunais.

DIÁRIAS – Na terça-feira (28/04) o Conselho Nacional de Justiça
aprovou a resolução n.º 73 para disciplinar a concessão e pagamento
de diárias no Poder Judiciário. Os tribunais têm 90 dias para se
adaptarem às novas normas. A resolução fixa um teto único para o
pagamento das diárias aos magistrados, que é o mesmo valor pago
aos ministros do Supremo Tribunal Federal – atualmente de R$ 614.
Para os servidores, o limite é de 60% do valor do teto.

CONGRESSO ESTADUAL 2 – A AMARN já iniciou os preparativos
para o V Congresso Estadual de Magistrados do RN, a ser realizado
nos dias 18 e 19 de junho de 2009, no Hotel Pestana, em Natal, com o
tema: “Judiciário, Democracia e Desenvolvimento”. Atualmente já
dispomos da parceria do Governo do Estado do RN, da FIERN e da
empresa ALE Combustíveis.
CONGRESSO BRASILEIRO – Visando uma grande participação dos
colegas da AMARN no XX Congresso Brasileiro de Magistrados, que
ocorrerá no período de 29 a 31 de outubro de 2009, no Hotel Sheraton
WTC, em São Paulo, bem como pensando em sua comodidade e
economia, a AMARN solicitou a algumas agências de viagens,
pacotes promocionais com melhores condições de preço e formas
flexíveis de pagamento. A Michelle Tour apresentou pacote que inclui
passagens aéreas, estada, taxas e traslado, além de atividades
opcionais as quais poderão ser usufruídas pelos colegas,
especialmente aposentados e pensionistas, sendo oferecidos dois
hotéis: Sheraton WTC e Slaviero Jardins. A CASE, agência
organizadora do Congresso Nacional, também oferece outras
condições, clique e compare. Para seu maior conforto, faça sua
reserva o mais breve possível.
SANÇÃO – Apesar dos contatos, até o encerramento desta edição,
não se obteve informação acerca da análise da sanção do Projeto de
Lei n.º 200/09 – PL/SL que estabelece gratificação de 10% e o
pagamento da diferença de remuneração nas substituições.
REUNIÃO – Na segunda-feira (03/05) a diretoria da AMARN irá se
reunir com o presidente do TJRN, Desembargador Rafael Godeiro,
para apresentar minuta do projeto de resolução sobre os critérios para
abertura de vagas para remoção e promoção. Na mesma
oportunidade, será apresentado ao presidente requerimento firmado
pelo presidente e por todos vice-presidentes da AMARN visando a
realização das primeiras fases do próximo concurso por empresa
especializada.
PEC DO CALOTE – Na segunda-feira (04/05), o vice-presidente
financeiro da AMARN, juiz Azevedo Hamilton Cartaxo, irá representar
nossa associação na sede da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional do Rio Grande do Norte, onde será realizará audiência
pública, em forma de protesto, contra a aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 12/2006, conhecida como “PEC do
Calote”. A PEC 12 foi aprovada no Senado e já chegou à Câmara dos
Deputados. Se aprovada nos dois turnos, os governos estaduais

EXECUTIVO NOS TRIBUNAIS – Nos dias 6 e 7 de maio, a
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) promove o seminário
“A Participação do Executivo na Composição dos Tribunais”. O evento
reunirá em Brasília magistrados, juristas e especialistas para discutir o
processo de composição das cortes superiores, dos tribunais regionais
federais e dos tribunais regionais do trabalho e o quinto constitucional.
Com o objetivo de balizar os debates do seminário, a AMB quer saber
a opinião dos associados. Clique aqui e responda agora à pesquisa
sobre esses temas no Portal da AMB.
DOMINGUEIRA – No domingo (26/04) a AMARN realizou a 1ª
domingueira em nossa sede campestre. O evento foi muito
prestigiado pelos colegas, que levaram suas famílias e todos os
presentes sairam satisfeitos com a diversão, principalmente as
crianças. A idéia da associação é criar mais momentos semelhantes
para integrar nossa magistratura.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (05/05), às 19h, na TV
Câmara, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, exibirá a reprise
da entrevista com a juíza Maria Zeneide Bezerra, sobre questões
relacionadas ao direito de família; no sábado (09/05), ao meio dia, irá
reprisar a entrevista com o juiz Ivanaldo Bezerra Ferreira dos
Santos, sobre questões de superlotação de presídios e direito a
defensoria pública para quem não pode arcar com os honorários de
um advogado.
PESAR – É com pesar que a AMARN comunica o falecimento do Sr.
José Herval Sampaio, pai do colega juiz José Herval Sampaio Junior,
fato ocorrido no domingo (26). Comunicamos também que a missa de
7° dia será no dia 02/05, às 9h, na Igreja Nossa Senhora da Piedade
em Fortaleza – CE.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes da
próxima semana Cristiany Maria de Vasconcelos Batista (03/05), Ana
Carolina Maranhão (04/05) e Ricardo Henrique de Farias (06/05).
Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse aniversariantes.
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.

