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SUBSÍDIO – Na quarta-feira (23) a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal, por unanimidade, aprovou o Projeto de
Lei da Câmara n.º 166/2009 que readequa o subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal. A votação seguiu os mesmos índices
de correção aprovados pela Câmara dos Deputados: 5% a partir de
setembro e 3,88% a partir de fevereiro de 2010. Agora o projeto
aguardará o prazo de cinco sessões plenárias, até 01 de outubro,
para eventual interposição de recurso e a expectativa é que vá para
sanção presidencial já na próxima semana.
PESQUISA – A AMARN está realizando uma pesquisa sobre as
condições de trabalho da magistratura de 1º grau no RN. As
respostas serão catalogadas e servirão para demonstrar as reais
condições de trabalho em audiência pública a ser realizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, prevista para o mês de outubro, e
também se prestam para defesa dos interesses da magistratura de
primeiro grau. Sua opinião é muito importante, clique aqui e
participe já!
CNJ I – Ainda estão chegando as últimas informações dos tribunais
do Brasil e outros prazos já estão decorrendo para cumprimento da
decisão tomada no PCA n.º 2009.10.00.003199-7, cujo relator é o
conselheiro Walter Nunes da Silva Junior, que visa não afastar da
regra de formação da lista tríplice, os juízes que figurem na primeira
quinta parte da lista de antiguidade, mesmo no caso dos
concorrentes não contarem com dois anos na entrância.
CNJ II – Já foram expedidas as intimações da decisão de mérito
tomada pelo plenário do CNJ que julgou parcialmente procedente o
pedido da AMARN no PCA n.º 2009.10.00.003464-0. O relator,
conselheiro Milton Nobre, determinou ao TJRN que proceda aos
ajustes necessários na Resolução n. 026/2009-TJRN, a fim de que
a escolha de juízes para substituição de membros da Corte não se
restrinja ao critério da antiguidade, bem como anulou as
convocações de juízes que foram realizadas após a ciência da
liminar.
CNJ III – No período deste boletim não houve evolução processual
no PCA n.º 2009.10.00.004718-0, cujo relator é o conselheiro
Leomar Barros Amorim de Souza e que visa a anulação da permuta
realizada entre os juízes Maria Soledade de Araujo Fernandes e
Luiz Cândido de Andrade Villaça.
COMENDADOR – Na sexta-feira (25), às 17h30min, o presidente
da AMARN, juiz Mádson Ottoni, será homenageado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região/RN com a comenda da Ordem
do Mérito Judiciário do Trabalho "Djalma Aranha Marinho". Na
mesma oportunidade também serão homenageados com a
comenda os desembargadores associados Rafael Godeiro
Sobrinho, Amaury de Souza Moura Sobrinho e Caio Otávio
Regalado de Alencar. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
Djalma Aranha Marinho foi criada com objetivo perpetuar a

memória e o trabalho daqueles em prol da paz social e do
engrandecimento do Judiciário Trabalhista.
ATAS – As atas das sessões de julgamento do TJRN, sejam
administrativas ou judiciais, podem ser acessadas pela intranet,
mesmo antes da publicação. Na página principal da intranet do
Tribunal, na parte da Secretaria Geral, há um link para acesso às
atas. Clique aqui e confira, mas o acesso é apenas pela intranet.
CELULAR – Diante da insatisfação de muitos associados com o
serviço oferecido pela TIM e pela demora na resposta na resolução
dos problemas, a AMARN está colhendo propostas das demais
operadoras de telefonia móvel para possível e eventual migração
dos associados interessados e da própria AMARN.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE” irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira
(22/09), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no
sábado (26/09), ao meio dia, exibirá entrevista com o juiz Patrício
Jorge Lobo Vieira, sobre o julgamento proferido em Ação Civil
Pública que determinou ao Estado do RN que se abstenha de
manter presos provisórios nas Delegacias de Polícia de Mossoró.
CEGONHA 1 – Bem vindo Rafael Rosado Amaral Duarte, filho da
juíza associada Daniela Rosado do Amaral Duarte e de Marcelo
Fernandes Duarte. A AMARN deseja parabéns à família e muita
saúde ao pequeno Rafael.
CEGONHA 2 – Anunciamos que a colega Anna Isabel de Moura
Cruz está grávida de seu primeiro filho. A AMARN deseja saúde à
nova mamãe.
LEGISLAÇÃO – No último 21/09 foi editada a lei n.º 12.031/2009,
que obriga a execução semanal do Hino Nacional em todos os
estabelecimentos de ensino fundamental.
MONOGRAFIA – O Auditor Fiscal da Receita Federal, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, esposo da associada Martha Danyelle
Sant'Anna Costa Barbosa, conquistou o 2º lugar no 4º Concurso
Nacional de Monografias - 2009, categoria Profissionais, provido
pela Controladoria Geral da União – CGU, com o trabalho “O
Controle da Legitimidade do Enriquecimento dos Agentes
Públicos”. A AMARN o parabeniza pela importante vitória.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (27 de setembro a 3 de outubro): Janaína Lobo
da Silva Maia (27) e Sérgio Roberto do Nascimento Maia (29).
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.

