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SUBSÍDIO – Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, o Projeto de Lei da Câmara n.º 166/2009 foi encaminhado
ao Plenário para comunicação do término de prazo para interposição de
recurso. A expectativa é que o projeto seja encaminhado à sanção
presidencial no início da próxima semana. Clique aqui e veja uma análise
dos projetos de lei para correção do subsídio.
PESQUISA – Corra! O prazo para apresentar suas respostas na pesquisa
sobre as condições de trabalho da magistratura de 1º grau no RN se encerra
na próxima segunda-feira (5). Clique aqui e participe, pois o resultado da
pesquisa servirá para demonstrar nossas reais condições de trabalho em
iminente audiência pública a ser realizada pelo CNJ e também se prestam
para defesa dos interesses da magistratura de primeiro grau.
CNJ I – Decorreram os prazos para os tribunais nacionais prestarem
informações no PCA n.º 2009.10.00.003199-7. Desde a quinta-feira (1º) o
processo está concluso para análise do relator, conselheiro Walter Nunes da
Silva Junior. Esse Procedimento de Controle Administrativo 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 – Após o julgamento de mérito, que entendeu pela procedência
parcial do pedido da AMARN no PCA n.º 2009.10.00.003464-0,
determinando ao tribunal que procedesse aos ajustes necessários na
resolução n.º 026/2009-TJRN, a fim de que a escolha de juízes para
substituição de membros daquela Corte não se restrinja ao critério da
antiguidade, o TJRN prestou ao relator, conselheiro Milton Nobre, novas
informações.
CNJ III – O Tribunal de Justiça já prestou suas informações no PCA n.º
2009.10.00.004718-0, cujo relator é o conselheiro Leomar Barros Amorim de
Souza. Esse procedimento visa a anulação da permuta realizada entre os
juízes Maria Soledade de Araujo Fernandes e Luiz Cândido de Andrade
Villaça.
CRIANÇAS – No sábado (17/10), a partir das 14 horas, em nossa Sede
Campestre, venha comemorar com muito esporte e lazer o Dia das Crinças
da AMARN. Haverá cama elástica, piscina de bolas, recreação infantil,
oficina de brinquedos artesanais, pipoca, crepe, salgadinhos, cachorro
quente, suco e refrigerante, tudo com a presença dos palhaços Gordurinha &
Glicose. Aproveite e inscreva seu filho nas modalidades esportivas. Faça já
sua inscrição gratuita na Secretaria da AMARN pelo CIC, ramal 9374 ou
através do e-m@il.Cerveja em lata vendida no local por R$ 1, mas se beber
não dirija, é mais divertido ir e voltar.
APOSENTADOS & PENSIONISTAS – Conforme divulgado por ocasião do I
Encontro 2009 de Magistrados Aposentados e Pensionistas, ocorrido no dia
11/09, no Hotel Rifóles, a pensionista Maria Leda Lins Guimarães, viúva do
saudoso magistrado Luiz Carlos Guimarães, foi sorteada com um fim de
semana no Bristol Multy Marinas Praia Hotel, em João Pessoa/PB, para ser
usufruído até 23/12/2009.
SEDE ADMINISTRATIVA – Estão bem adiantadas as negociações para
aquisição de salas comerciais no Centro Empresarial Miguel Seabra
Fagundes, vizinho ao Fórum Seabra Fagundes, em Natal, para utlização
como sede administrativa da AMARN. Serão três salas juntas, sendo cada
sala com aproximadamente 40 m² e duas vagas de garagem, num prédio
com 20 pavimentos, três elevadores de última geração e área para auditório.

A diretoria da AMARN tem se reunido com o Grupo Empresarial Capuche
para viabilizar a compra e venda.
RESIDÊNCIA NA COMARCA – Em recente decisão, publicada no
Informativo STJ nº: 407, do 14 a 18 de setembro de 2009, a segunda turma
do Superior Tribunal de Justiça afirmou “que a regulamentação sobre a
residência do magistrado e seus eventuais afastamentos da comarca onde
exerce a judicatura é feita por meio de lei complementar, 'ex vi' do art. 93 da
CF/1988, e não por provimento do Conselho da Magistratura estadual.”
Precedente citado do STF: ADIN 2.753-CE, DJ 11/4/2003. RMS 24.249-MS,
Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 15/9/2009”.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE” que
irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira (06/10), às 19h, após o “Jornal
da Câmara”, com reapresentação no sábado (10/10), ao meio dia, exibirá
entrevista com o juiz Odinei Wilson Draeger, sobre a laicidade do estado
brasileiro.
VEREADORES – Qual a quantidade de vereadores em sua cidade? Clique
aqui e confira o texto da Emenda Constitucional n.º 58, publicada em 24 de
setembro de 2009. Para ter acesso a todas as constituições federais
brasileiras, inclusive a de 1988 atualizada, bem como Constituições
Estaduais e de outros países, clique aqui.
ATUALIZAÇÃO – Confira os textos das leis n.º 12.033, que alterou o Código
Penal, e n.º 12.034, que alterou a Lei dos Partidos Políticos e o Código
Eleitoral, ambas publicadas na última terça-feira (29).
CEGONHA – Com grande alegria a AMARN anuncia a visita da cegonha do
casal de juízes associados Niedja Fernandes dos Anjos e Silva e Diego de
Almeida Cabral. A AMARN deseja parabéns aos futuros pais e muita saúde
durante a gestação.
PRISÃO E SOLTURA – Digna de leitura, justamente pela abrangência sobre
o tema, não se restringindo ao direito penal, é a obra Manual de Prisão e
Soltura, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, publicada pela editora
Método, cujos autores são os colegas associados José Herval Sampaio
Júnior e Pedro Rodrigues Caldas Neto. Clique aqui e confira o livro na
intenet.
MOSSOROENSE – A juíza associada Welma Maria Ferreira de Menezes foi
homenageada na quarta-feira (30), com o título de Cidadã Mossoroense,
conferido pela Câmara Municipal de Mossoró/RN. A cerimônia foi realizada
no auditório do SESI, no bairro Doze Anos.
CNJ & RN – Mais um associado da AMARN irá auxiliar os trabalhos do
Conselho Nacional de Justiça. O juiz Francisco Gabriel Maia Neto, titular da
4ª Vara Criminal da zona norte, é um dos sete magistrados do Brasil
nomeados pelo presidente do CNJ, Ministro Gilmar Mendes, para compor
grupo de trabalho visando elaborar plano de gestão quanto ao
funcionamento das varas criminais, para dar mais agilidade a prestação
jurisdicional. A AMARN deseja parabéns pelo reconhecimento e boa sorte na
nova empreitada.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (4 a 10 de outubro): Amílcar Maia (05),
Miriam Jácome de Carvalho Simões (06), Maria Célia Alves Smith e Bruno
Lacerda Bezerra Fernandes (07), José Ricardo Dahbar Arbex (08),
Francimar Dias Araújo da Silva (09) e Marivaldo Dantas de Araújo (10).

