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SUBSÍDIO I – Na quarta-feira (18) foi publicada a lei complementar n.º
402, que dispõe sobre o subsídio mensal dos membros da Magistratura
Estadual e dá outras providências. O art. 1º prevê que o subsídio dos
desembargadores e dos juízes de direito do Poder Judiciário do Rio
Grande do Norte ficam reajustados em 5,00%, a partir de 1º de setembro
de 2009, e em 3,88%, a partir de 1º de fevereiro de 2010.
SUBSÍDIO II – Em contato com a presidência da AMARN, o presidente
do TJRN, desembargador Rafael Godeiro, disse estar envidando
esforços para pagar o subsídio atualizado e a respectiva diferença desde
setembro/09 já neste mês de novembro, através de folha de pagamento
suplementar.
CNJ I – Ainda está concluso para análise o 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 dois juízes associados e a regulamentação das permutas no âmbito
do TJRN.
CNJ II – O TJRN prestou suas informações no Pedido de Controle
Administrativo n.º 2009.10.00.005750-0, que visa a imediata abertura dos
procedimentos de movimentação na carreira da magistratura em relação
às comarcas e/ou varas vagas; que se estabeleça um critério que
garanta a alternância entre antiguidade e merecimento, no caso das
vagas abertas simultaneamente; e que se finalizem os procedimentos
que se encontram em tramitação, no prazo máximo de trinta dias.
Entretanto, visando melhor fundamentar o PCA, o relator determinou
nova intimação eletrônica ao TJRN para que, “no prazo máximo de 10
(dez) dias, traga informações complementares a respeito do número
atual de vagas a serem preenchidas por remoção/promoção no Poder
Judiciário daquele Estado, de processos que estão em andamento e o
respectivo tempo de duração, bem como cópia das Certidões de
Julgamento dos que serão decididos na Sessão Plenária do próximo dia
25 de novembro.” A diretoria da AMARN está estudando com a
assessoria da presidência do TJ a possibilidade de composição amigável
nesse PCA, mas a análise dos critérios serão definidos na reunião da
diretoria prevista para a segunda-feira (23).
ELETRÔNICO – O processo eletrônico é mais que realidade, é uma
necessidade dos tempos atuais. Prova disso, é que a decisão tomada
pelo relator do PCA n.º 2009.10.00.005750-0, conselheiro Walter Nunes
da Silva Junior, foi proferida em Frankfurt, Alemanha, no dia 19 de
novembro de 2009, local em que consultou e exarou a decisão no PCA.
DIRETORIA – Na próxima segunda-feira (23), às 9 horas, haverá reunião
da diretoria da AMARN no auditório do Fórum Seabra Fagundes, em
Natal. Em pauta, o balanço anual da gestão Independência, Ética e
Participação; o I Encontro de Prestação de Contas da Magistratura do
RN e assuntos de interesse geral. Se você é vice-presidente, diretor(a)
ou conselheiro(a), compareça e participe de nossas deliberações.
PROMOÇÃO/REMOÇÃO – A AMARN colheu a informação junto à
assessoria da presidência do TJ que na quarta-feira (25), a partir das 14
horas, está prevista Sessão Ordinária do TJRN para apreciação dos
pedidos de promoções de juízes substitutos para 1ª entrância, de juízes
de direito de 2ª para 3 entrância e remoções na 3ª entrância. A AMARN

estará presente, acompanhando a sessão, e convida os interessados a
também comparecerem ao plenário.
ARMAS – Está chegando ao fim! O próximo 31/12 é o prazo final da
Campanha Nacional de Recadastramento de Armas. Até hoje, mais de
três milhões de armas foram regularizadas no Brasil, a grande maioria
recebidas por herança ou doação. A partir de 1º de janeiro de 2010, a
pessoa que não fez o recadastramento incorrerá em crime de posse
ilegal de arma, com pena de detenção de um a três anos e pagamento
de multa. Acesse o sítio da Associação Nacional da Indústria de Armas e
Munições ANIAM ou da Polícia Federal e veja como é simples
recadastrar sua arma sem custo, burocracia ou testes. Seja legal!
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Na tarde do dia 18 de dezembro, no
auditório do Tribunal de Justiça, a AMARN promoverá o I Encontro de
Prestação de Contas da Magistratura Potiguar. Esse evento, que terá
presença da imprensa local, conta com o apoio do Tribunal de Justiça e
da Corregedoria Geral. Na oportunidade, serão apresentados os
números da pesquisa feita pela AMARN, sobre as condições de trabalho
de nossa magistratura, e haverá também palestra com o conselheiro do
CNJ Marcelo da Costa Pinto Neves, com o tema
“transconstitucionalismo”, culminando com o lançamento do livro sobre o
mesmo tema, publicado pela Editora Martins Fontes. Agende desde já
esse compromisso.
CONFRATERNIZAÇÃO – Pensando em fechar o ano com chave de
ouro, a AMARN promoverá a Confraternização Anual da Magistratura do
RN no dia 18 de dezembro, a partir das 21 horas, no Olimpo Recepções.
O evento contará com a animação da Banda Perfume de Gardênia e com
a banda de samba olindense Petusca. Não Perca!
O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ RESPONDE”
que irá ao ar através da TV Câmara, na terça-feira (24/11), às 19h, após
o “Jornal da Câmara”, com reapresentação no sábado (28/11), ao meio
dia, irá reprisar uma entrevista com o juiz Múcio Nobre, sobre os
Juizados Especiais de Trânsito.
DICA DE LEITURA – O Novo Constitucionalismo na Era Pós-Positivista,
1ª Edição, publicado pela editora Saraiva, é a obra que reúne as
contribuições dos conferencistas do I Congresso Brasileiro de Direito e
Processo Constitucional, em homenagem ao Professor Paulo Bonavides.
Todos os estudos têm o objetivo comum de concretizar o princípio da
dignidade humana e a efetividade dos direito fundamentais. Dentre os
autores está o presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni de Almeida
Rodrigues, confira!
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados
aniversariantes da próxima semana (22 a 28 de novembro): Carlos
Roberto Coelho Maia (22), Daniella Paraíso Guedes Pereira e Nilson
Roberto Cavalcanti Melo (24), Tatiana Lobo Maia (27) e Marta Suzi
Peixoto Paiva Linard (28). Clique aqui para conferir os aniversariantes do
mês.
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 pelo fone 3206-0942.

