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SUBSÍDIO – Após o advento da lei n.º 12.041/2009, em obediência ao
escalonamento constitucional e pela unicidade da magistratura nacional,
na terça-feira (13) a AMARN apresentou ao Presidente do TJRN,
desembargador Rafael Godeiro, exposição de motivos demonstrando a
desnecessidade de lei estadual para recomposição dos subsídios da
magistratura potiguar. Entretanto, o plenário do TJRN dicidiu que a
recomposição dos subsídios necessita de lei complementar para
implementação do reajuste e, ato contínuo, elaborado o projeto de lei, foi
encaminhado à Assembléia Legistativa, já tendo sido lido em plenário na
sessão da quarta-feira (14).
ACESSO – Conforme aviso publicado no Diário da Justiça Eletrônico,
até a sexta-feira (16), estão abertas as inscrições de Juízes de Direito
de 3ª entrância interessados em concorrer à vaga de Desembargador,
pelo critério de antiguidade, em decorrência da aposentadoria da
Desembargadora Maria Célia Alves Smith.
SUBSTITUIÇÃO – Conforme publicação do Diário da Justiça Eletrônico
de 08/10, estão abertas, até a terça-feira (20/10), as inscrições para
todos os magistrados de 3ª entrância interessados na convocação para
substituição dos desembargadores do TJRN, nos termos da resolução
nº 051/2009-TJ. O requerimento deve ser feito em estrita conformidade
com as regras da resolução.
PESQUISA – Encerrou o prazo de resposta na pesquisa AMARN sobre
as condições de trabalho da magistratura de 1º grau no RN. Ao todo,
uma centena de juízes respondeu ao questionário, sendo suficiente para
demonstrar, por amostragem, em defesa da magistraura
norteriograndense, nossas reais condições de trabalho. Por outro lado,
tem chegado o informe de que a inspeção que seria realizada pelo CNJ
no mês de outubro, foi adiada para novembro ou mesmo para o começo
de 2010.
CNJ I – Após o decurso dos prazos para ofertar informações dos
tribunais nacionais para instruírem o PCA n.º 2009.10.00.003199-7, o
procedimento encontra-se concluso para decisão do relator, conselheiro
Walter Nunes da Silva Junior.
CNJ II – O relator, conselheiro Leomar Barros Amorim de Sousa,
concedeu à AMARN prazo de 15 dias para se pronunciar acerca das
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça e pelos interessados no
PCA n.º 2009.10.00.004718-0, que visa a anulação da permuta
realizada entre dois magistrados.
CRIANÇAS – Atenção crianças dos 8 aos 80, não percam! Na tarde
desse sábado (17), a partir das 14 horas, leve sua família à nossa sede
campestre para comemorar o Dia das Crianças da AMARN com muito
esporte e lazer. 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 e com o DJ Palhaço. 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.

CARGOS EM COMISSÃO – A Associação Nacional dos Magistrados
Estaduais (ANAMAGES) ingressou no STF com Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 4312), distribuída ao Ministro Celso de Mello,
na qual questiona especificamente o artigo 2º, parágrafo 2º, da
Resolução nº 88/2009 do CNJ, que determina que pelo menos 50% dos
cargos em comissão sejam destinados aos servidores das carreiras
judiciárias. A ANAMAGES afirmou que, ao fixar o percentual mínimo de
cargos em comissão a serem ocupados, o CNJ extrapolou seu poder
regulamentar, que se circunscreve à edição de regulamentos para
explicitação de comandos já presentes na lei ou no próprio texto
constitucional, invadindo competência e autonomia atribuídas aos
Tribunais de Justiça.
JUÍZES 2000 – O tempo passa e a experiência aumenta! Na sexta-feira
(16), os juízes empossados em outubro/2000 completam nove anos de
judicatura. A todos os colegas, a AMARN deseja muito sucesso por toda
a carreira.
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE”
que irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira (20/10), às 19h, após
o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no sábado (24/10), ao meio
dia, exibirá entrevista com o juiz Cleudson de Araujo Vale, sobre as
inovações tecnológicas que auxiliam no cumprimento das decisões
judiciais.
DICA DE LEITURA – Com a obra Efetividade do Processo e Cognição
Adequada, 1ª Edição, publicada pela MP Editora, o juiz associado
Ricardo Tinoco de Góes discute o tema da efetividade do processo e
propõe soluções para a entrega mais rápida da prestação jurisdicional.
Veja aqui o sumário da obra.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto da lei ordinária n.º 12.058, de
13/10/2009, que instituiu, dentre outras coisas, o número único de
Registro de Identidade Civil, pelo qual cada cidadão brasileiro será
identificado em suas relações com a sociedade e com os organismos
governamentais e privados, unificando RG, CPF e passaporte; da lei
ordinária n.º 12.055, de 09/10/2009, que institui a data de 5 de junho
como o Dia Nacional da Reciclagem; e da lei complementar n.º 132, de
07/10/09, que altera dispositivos da lei complementar nº 80/94, que
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos
Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos
Estados, e da lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras
providências.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (18 a 24 de outubro): Deusdedit
Chaves Maia e Luiz Alberto Dantas Filho (18), José Conrado Filho e
Valtércio Bandeira de Melo (19), Vivaldo Otávio Pinheiro (20), Arklenya
Xeilha Sousa da Silva Pereira (21), Mádson Ottoni de Almeida
Rodrigues (22), Francisco Ciríaco Sobrinho e Ivan Meira Lima (23).
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.

