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SANÇÃO – Na final da tarde da quarta-feira (6) a Governadora do
Estado, Vilma de Faria (PSB-RN), sancionou sem vetos o Projeto
de Lei n.º 200/09 – PL/SL, que estabelece gratificação de 10% e
o pagamento da diferença de remuneração nas substituições,
convertendo-o na Lei Complementar n.º 384, de 6 de maio de
2009. Clique aqui, e confira o texto da lei.
CNJ – O Pedido de Providências n.º 2009.10.00.000835-5, que
intenta a formação da quinta parte da lista de antiguidade nos
concursos de promoção por merecimento dos juízes substitutos e
cuja relatora é a conselheira Andréa Pachá, foi incluído no 26º
lugar da pauta de julgamento do CNJ da próxima terça-feira (12).
PEC DO CALOTE – Na quarta-feira (6) o presidente da AMARN,
juiz Mádson Ottoni, foi um dos participantes da “Marcha em
Defesa da Cidadania e do Poder do Judiciário”, em que mais de
150 entidades protestaram contra a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 12/2006, a PEC dos Precatórios. A
marcha, que contou com a presença de todos os presidentes de
associações filiadas à AMB, assim como centenas de
magistrados, que uniram-se a cerca de 2 mil manifestantes,
percorreu um circuito de dois quilômetros, da sede do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) até o
Congresso Nacional, onde um manifesto foi entregue
pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel
Temer (PMDB-SP). No evento, a AMB se manifestou, ainda,
contra a PEC nº 457/2005, que aumenta a idade para
aposentadoria compulsória dos servidores públicos de 70 para 75
anos. Neste assunto, a entidade também conta com o apoio das
entidades de classe do Judiciário e da OAB, além da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP).
Quatrocentos adesivos de manifestação contra a PEC dos 75
anos foram distribuídos.
PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO NA COMPOSIÇÃO DOS
TRIBUNAIS. Na quinta-feira (7), em Brasília/DF, a AMARN
ocupou lugar de destaque no seminário “A Participação do
Executivo na Composição dos Tribunais”, organizado pela AMB,
para debater se há ou não interferência do Poder Executivo nos
sistemas de acesso às cortes brasileiras. O presidente da
AMARN, juiz Mádson Ottoni, foi um dos painelistas sobre o tema
“Acesso aos Tribunais Superiores”, presidido pelo ministro do
Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão. O painel contou
também com a participação do presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes, do deputado federal
Flávio Dino (PcdoB-MA) e da jornalista Eliane Cantanhêde
(Folha). Clique aqui para ver a notícia no portal G-1 da Globo e
aqui para a notícia no site da AMB e também confira a
programação do evento.
PAE – Após contato da AMARN com a assessoria da presidência

do Tribunal de Justiça, nos foi informado que já se está envidando
vários esforços para permanência do pagamento da Parcela
Autônoma de Equivalência.
REUNIÃO 1 – Na segunda-feira (3) a diretoria da AMARN se
reuniu irá com o presidente do TJRN, Desembargador Rafael
Godeiro, e apresentou minuta do projeto de resolução sobre os
critérios para abertura de vagas para remoção e promoção.
REUNIÃO 2 – Ainda na reunião com o Desembargador Rafael
Godeiro, a AMARN apresentou requerimento, assinado por todos
integrantes da Diretoria, para que as primeiras fases do próximo
concurso para magistratura sejam realizadas por empresa
especializada. Na oportunidade, o presidente declarou que já
havia decidido nesse sentido e que sua posição era de manter o
concurso na conformidade dos últimos dois, cujas comissões
foram por ele presididas.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN
– “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (12), às 19h,
na TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (16), ao meio dia, exibirá uma entrevista com a juiz
Francisco Gabriel Maia Neto, sobre questões relacionadas à
reforma do Código Penal, com ênfase para audiências gravadas e
celeridade processual.
AMARN NA UNP – Na próxima segunda-feira (11) o juiz Fábio
Wellington Ataíde Alves, conselheiro da AMARN, irá representar a
associação na "VI JORNADA DE DIREITO DA UNP", quando
proferirá palestra sobre o tema “Ética Profissional”.
HERMENÊUTICA JURÍDICA – Com o objetivo de obter o
comprometimento dos participantes na construção participativa e
espontânea do conhecimento, a ESMARN está montando o seu
primeiro grupo de discussão sobre hermenêutica jurídica
direcionado aos magistrados. O grupo, que se reúnirá no sábado
(16), às 09h, na Escola da Magistratura, irá discutir o tema com
base no artigo do professor Ovídio Baptista da Silva, intitulado
“Verdade e Significado”, na tentativa de obter respostas para o
problema investigado.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana Cleofas Coelho de Araújo
Júnior (11), Virgínia de Fátima Marques Bezerra (13), Lena Rocha
(15) e Agamenon Fernandes (16). Quer saber todos os
aniversariantes do ano? Clique 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.

