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DESPEDIDA – Conforme ato publicado no Diário da Justiça de 28 de abril, foi
concedida aposentadoria ao associado Odlani Sakel Maia Guedes, no cargo de Juiz
Substituto. Apesar do pouco tempo na magistratura do Rio Grande do Norte, afastado
por motivos de saúde, o período foi suficiente para demonstrar o senso de justiça
aguçado do colega Odlani. A AMARN deseja ao associado e seus familiares muita
força, saúde e fé.
PAE & DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – A negociação para elaboração de um
calendário de pagamento para PAE e diferença de entrância está em andamento. No
momento, o governo requereu informações sobre a base jurídica para esses
pagamentos, mas esse fato não causa apreensão à AMARN, que já demonstrou
tranquilidade quanto à legalidade dos pagamentos e defende que a decisão quanto ao
pagamento é própria do Judiciário, o qual já é fiscalizado pelo TCE e CNJ, não
cabendo tal tarefa ao Executivo.
ATS – Na terça-feira (27) a deputada Gorete Pereira (PR-CE), apresentou
requerimento para inclusão na Ordem do Dia da PEC 210/2010, que tramita na
Câmara dos Deputados e que altera os arts. 95 e 128 da Constituição Federal, para
restabelecer o adicional por tempo de serviço como componente da remuneração das
carreiras da magistratura e do Ministério Público.
REMOÇÃO – Na quarta-feira (28), o presidente da AMARN, juiz Azevêdo Cartaxo, e o
vice-presidente de comunicação, juiz Cleofas Coelho, estiveram presentes à sessão
plenária do Tribunal de justiça para acompanhar o julgamento das remoções na 2ª
entrância. Inicialmente os processos foram retirados de pauta, mas após contato da
AMARN e apoio da assessoria da presidência, a votação foi realizada. Clique e confira
as juízas removidas. A AMARN deseja parabéns às associadas e sucesso em suas
novas comarcas.
RESOLUÇÃO – Para esclarecer melhor a resolução n.º 021/2010-TJ, a AMARN
informa que as vagas advindas das remoções, ou seja, as comarcas/varas antes
ocupadas pelas juízas recém removidas, irão integrar o concurso de promoção por
merecimento, juntamente com as comarca/varas oferecidas por remoção que não
foram preenchidas por esse critério (Comarcas de Acari, São Miguel, Angicos, Patú,
Jardim do Seridó e Apodi (Vara Cível e Criminal). Assim, em breve, o tribunal deverá
abrir promoção de 1ª para 2ª entrância com essas comarcas vagas e mais as
comarcas de Alexandria, Parelhas, Santana do Matos, Martins, São Paulo do Potengi,
São José do Mipibu, Apodi (JECC), Santa Cruz (Vara Cível e Criminal), Areia Branca
(Vara Cível, Criminal e JECC) e Parnamirim (Juizado Criminal e 2ª Vara Cível), que
abrirão pelo critério de antiguidade.
RESERVADA – Também na quarta-feira (28), o Tribunal retomou o julgamento da
questão de ordem sobre a presença da AMARN nas sessões reservadas para
julgamento dos processos disciplinares em desfavor de magistrados. Com o voto de
desempate do desembargador Expedito Ferreira, a AMARN não obteve sucesso, eis
que apenas os desembargadores Rafael Godeiro, Armando Ferreira, Aderson Silvino,
Francisco Saraiva, Dilermando Mota e Virgílio Fernandes entenderam que a presença
da AMARN atende aos interesses institucionais da magistratura. A AMARN chegou a
apresentar a todos os desembargadores, a exceção dos desembargadores Osvaldo
Cruz e Amílcar Maia, que estavam de férias, uma exposição de motivos sobre o
assunto, mas, diante da derrota processual, a AMARN levará o tema ao CNJ para o
cumprimento do que foi decidido no PP n.º 2008.10.00.001033-3, que autoriza o sigilo
apenas circunstâncias excepcionais.
LOJ I – Na segunda-feira (26), a Diretoria da AMARN se reuniu para discutir o
dispositivo do anteprojeto da Lei de Organização Judiciária (LOJ), que prevê a
realização de remoção antes das promoções por antiguidade, e concluiu que esse
dispositivo é inconstitucional. A decisão da diretoria teve como base decisões tomadas
nos processos do STF – ADI n.º 2.494-9, Santa Catarina - DJ 13.10.2006; STJ –
Recurso em Mandado de Segurança nº 21.875-GO; STJ – Recurso em Mandado de
Segurança n.º 27.553-PE; e CNJ – PCA n.º 2008.10.00.002608-0. A AMARN enviará
expediente ao Des. Amílcar Maia, presidente da comissão de elaboração do
anteprojeto da LOJ, com cópia das decisões citadas, pedindo a exclusão do dispositivo
contrário à Constituição e à LOMAN.
LOJ II – Pensando em soluções que garantam previsibilidade na carreira, que se

somem à resolução n.º 021/2010-TJ, mas também atenta às movimentações para
Capital, sem olvidar das vagas existentes em comarcas de difícil provimento, a
AMARN incluirá essa discussão no Seminário sobre a Lei de Organização Judiciária,
que se realizará brevemente, para que possamos encaminhar sugestões ao TJ/RN
sobre o tratamento do tema.
PENSIONISTAS – No final de março deste ano o Tribunal solicitou providências ao
IPERN para o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência às pensionistas da
magistratura, devendo informar os nomes, CPFs, matrículas, cargo que ocupavam e
data do início das pensões. Nesta semana, o IPERN atendeu ao pleito e, já na próxima
semana, a assessoria da presidência dará andamento à elaboração dos cálculos dos
valores devidos às pensionistas. A AMARN está acompanhando de perto essa
tramitação.
RESPOSTA – A Jornalista Flávia Urbano, responsável pela coluna ObservatórioDN do
Diário de Natal, publicou que estaria em curso um “movimento silencioso” do Poder
Judiciário e do Ministério Público para a criação do que chamou depreciativamente de
“auxílio-paletó”. O presidente da AMARN, o juiz Azevêdo Hamilton, encaminhou
resposta afirmando que o informe jornalístico é incorreto, que o Poder Judiciário do RN
jamais recebeu “auxílio-paletó” e que NÃO está negociando a sua criação. A AMARN
informou ainda que as contas do Judiciário norteriograndense estão disponível no seu
Portal de Transparência.
DICA DE LEITURA – Com a obra Elegibilidade e Moralidade: o direito fundamental à
moralidade das candidaturas, publicado em 30 de março de 2010 pela editora Juruá, o
juiz associado José Armando Ponte Dias Junior apresenta um caminho que permite ao
Judiciário conferir efetividade à Moralidade nas candidaturas.
CURSOS – A AMB, através da Escola Nacional da Magistratura (ENM), está
promovendo para seus associados um Ciclo de Palestras sobre Mercado de Títulos de
Valores e um Curso sobre Execução Fiscal. Não perca a oportunidade, participe!
JOGOS NACIONAIS – No período de 27 a 30 de maio ocorrerão os V jogos Nacionais
da Magistratura em Foz de Iguaçu/PR. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de
maio, no site da AMB. Como forma de incentivo, a AMARN pagará ajuda de custo no
valor de R$300,00 aos associados participantes que informarem sua inscrição. A idéia
do evento é congregar magistrados e familiares de todos os segmentos do Judiciário
brasileiro através do esporte. Prestigie!
MESTRADO – Informamos aos colegas que até 14 de maio estão abertas as
inscrições para a pós-graduação em direito na UFRN. São oferecidas 24 vagas e a
primeira prova está aprazada para 7 de junho. Maiores informações no Programa de
Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA/UFRN,
através do fone 3215-3495 ou e-mail: ppgd@ccsa.ufrn.br.
ENQUETE – Pensando em oferecer mais serviços aos associados, responda a
enquete em nossa página na internet. “A AMARN estuda a realização de cursos sobre
Media Training (como falar em público e perante a imprensa) e Chefia & Liderança,
para atender aos magistrados em nossa nova sede administrativa. Você está disposto
a participar de cursos como esses e quais seriam os cursos de seu interesse?”. Clique
aqui e participe!
ATUALIZAÇÃO – Confira a lei estadual n.º 9.345, publicada em 29/04/2010, que
autoriza o Estado do RN a contratar operação de crédito com a CEF até o valor de R$
77.691.000,00 para aplicação na execução de obras de mobilidade urbana nos
Municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, necessárias à
preparação para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014; e a lei n.º 12.232/2010,
que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração
pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de
propaganda.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da próxima semana (2
a 8 de maio): Geraldina Fagundes de Lima (02), Cristiany Maria de Vasconcelos
Batista (03), Ana Carolina Maranhão (04) e Ricardo Henrique de Farias (06). Clique
aqui para conferir os aniversariantes do período.

