BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 30 de agosto a 5 de setembro de 2009
SUBSÍDIO I – Aprazada para a última terça-feira (1), a votação do
Projeto de Lei n.º 7.297/2006 – que revisa o subsídio de ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) – foi adiada mais uma vez na
Câmara dos Deputados. O motivo é a negociação que está sendo
feita entre líderes e representantes da magistratura sobre o índice
de reajuste. Além disso, o ministro Gilmar Mendes, presidente
STF, protocolou um novo projeto de lei na Câmara dos Deputados
na noite desta segunda-feira (31). O PL nº 5921/09 propõe revisão
de 14,09%, com escalonamento vertical, dividido em três parcelas,
a última delas para fevereiro de 2010.
SUBSÍDIO II – No dia 31 de julho, em parceria com a Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e a
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), a AMB ajuizou
um mandado de injunção no Supremo, exigindo a revisão dos
vencimentos dos ministros do Supremo e, por conseqüência, de
toda a magistratura nos exercícios de 2007, 2008 e 2009. No
mandado, as entidades solicitam 12,739% de revisão. Apesar da
ação, a Associação não interrompeu o trabalho no Congresso
Nacional, onde, semanalmente, debate com as lideranças e
deputados questões de interesse da magistratura e participa de
debates nas comissões da Casa.
ASSEMBLÉIA – A AMARN lembra aos associados, ao mesmo
solicita a presença dos colegas na Assembléia Geral Ordinária,
que se realizará no Auditório da Justiça Federal, no dia
11/09/2009, às 09 horas, em primeira convocação, ou às 10
horas, em segunda convocação, a fim de discutirmos juntos a
prestação de contas da diretoria e conhecimento das realizações
sociais; propostas para aquisição de imóvel destinado a sede
administrativa da entidade; lançamento do novo site da Amarn; e
pesquisa sobre as condições de trabalho da magistratura de 1º
grau. Clique aqui para conferir o edital publicado no Diário Oficial
de 19/08/2009.
CNJ I – Com o escopo de conceder tratamento igualitário em todo
o Judiciário Brasileiro, na quinta-feira (27), o conselheiro Valter
Nunes da Silva Junior, relator do PCA n.º 2009.10.00.003199-7,
proferiu despacho solicitando “informações necessárias a todos os
Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais
Regionais do Trabalho, no prazo de quinze dias, em especial, se
as regras do artigo 93, inciso II, alínea 'a', da Constituição são
cumpridas, em se tratando de promoção de entrância para
entrância”. O relator solicitou ainda que as Cortes remetam o ato
normativo que prevê regramento específico adotado internamente,
se for o caso. Os tribunais brasileiros já foram intimados e as
respostas já começaram a ser protocoladas.
CNJ II – No período deste boletim não houve movimentação
processual no PCA n.º 2009.10.00.0034640-0, que visa a
adequação da resolução do TJRN para que a substituição

temporária dos membros do Tribunal seja realizada com adoção de
critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha. O
processo permanece concluso com o relator, conselheiro Milton
Nobre, para analisar pedido da AMARN para disponibilizar o áudio
da 87ª sessão plenária do CNJ.
APOSENTADOS & PENSIONISTAS – Não perca!!! No dia 11 de
setembro, no Hotel Rifóles, na praia de Ponta Negra, em Natal,
haverá o I Encontro de Magistrados Aposentados e Pensionistas
do RN. O evento começará às 17 horas com palestras sobre
memória saudável, qualidade de vida e envelhecimento, seguido
por um jantar de confraternização acompanhado de música ao
vivo. Inscrições gratuitas.
PERMUTA – Na terça-feira (1º), a AMARN encaminhou ao
presidente do TJRN, desembargador Rafael Godeiro, expediente
onde informa que não irá discutir no CNJ a permuta entre os juízes
Carlos Adel Teixeira de Souza e e Dilermando Mota Pereira, a qual
se deu na iminência do acesso do associado Dilermando Mota ao
TJRN. A decisão de não provocar outras instâncias foi tomada pela
diretoria da AMARN e se deu razão de decisão do Conselho
Nacional de Justiça, bem como pela ausência vaga em vara não
criminal na comarca de Natal. Na mesma oportunidade, a AMARN
solicitou ao TJRN que, em casos semelhantes, seja providenciada
a publicação de edital, a fim de permitir a manifestação voluntária
do conjunto dos juízes aptos à permuta, assegurando a
observância aos princípios constitucionais da publicidade e
impessoalidade dos atos administrativos.
RONDÔNIA – No período de 3 a 5 de setembro o presidente da
AMARN, juiz Mádson Ottoni, participou do VII Encontro de
Presidentes de Associações de Magistrados Estaduais das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. O evento ocorreu em
Porto Velho com a participação de 14 presidentes de associações
e contou com o apoio do Tribunal de Justiça Estadual. Na pauta,
entre outros assuntos, serão discutidos assuntos de interesse da
magistratura nacional e em particular das regiões participantes.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE” irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira
(08/09), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (12/09), ao meio dia, exibirá entrevista com o juiz
Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho, juiz auxiliar da
Corregedoria, sobre as inspeções no sistema penitenciário do RN.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (6 a 12 de setembro): Maria Zeneide Bezerra e
Odlani Sakel Maia Guedes (07), José Cordeiro dos Santos Filho,
Manoel Sérgio Souza e Gabriella Edvanda Marques Félix (09),
Jorge Carlos Meira Silva (10) e Paulo Luciano Maia Marques (11).
Clique aqui e confira todos os aniversariantes do ano?

