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GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 1 – Na terça-feira (14) a
Assembléia Legislativa do RN aprovou, por unanimidade, o Projeto de
Lei n.º 200/09 – PL/SL, que estabelece gratificação de 10% e o
pagamento da diferença de remuneração nas substituições. Na
mesma ocasião, os integrantes da AMARN tiveram a oportunidade de
agradecer pessoalmente ao parlamentares votantes.
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 2 – Na quarta-feira (15) a
AMARN, representada pelo presidente Mádson Ottoni e pelos vicepresidentes Marcelo Varella, Azevedo Cartaxo e Cleofas Coelho, se
reuniu com a governadora do Estado, Vilma de Faria (PSB-RN) para
solicitar rapidez na análise da sanção do Projeto de Lei n.º 200/09 –
PL/SL, recém aprovado na Assembléia Legislativa. A governadora se
mostrou sensível ao nosso requerimento e simpática à sanção da lei.
Na mesma oportunidade, a AMARN repassou à governadora o plano
de marketing do V Congresso Estadual de Magistrados do RN, que
será realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2009, no Hotel Pestana,
em Natal, garantindo apoio institucional ao evento. Clique aqui para
ver a notícia no site do RN.
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como o principal canal de comunicação com o associado.
PEC DA BENGALA – Você concorda com a PEC 457/05, que
aumenta de 70 para 75 anos a idade máxima para aposentadoria de
juízes? Vote na enquete da Câmara dos Deputados, na parte inferiordireita da página. A AMARN conclama os colegas para, juntos,
derrotarmos a PEC já na pesquisa.
DOMINGUEIRA – Convidamos todos os associados a participarem
da domingueira da AMARN no dia 26 de abril de 2009, a partir das 11
horas, em nossa sede campestre de Macaíba. No evento haverá
atração musical da banda Mistura Fina, animação infantil do Mundo
Mágico e torneio esportivo. O associado poderá adquirir sua bebida e
comida no bar explorado em nossa sede campestre. Veja o convite.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN –
“O JUIZ RESPONDE”, que excepcionalmente irá ao ar na quarta-feira
(22/04), às 19h, na TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (25/04), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com a juíza Maria Neise de Andrade Fernandes, sobre
questões relacionadas ao direito de família.
II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO – O presidente do STF,
Ministro Gilmar Mendes, o presidente do Senado Federal, senador
José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado
federal Michel Temer e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, assinaram na segunda-feira (13) o II Pacto Republicano de
Estado. Nesse II Pacto Republicano foram estabelecidas dez metas
nacionais do Judiciário para 2009 no intuito de reduzir as
desigualdades entre os diversos segmentos do Judiciário. Em seu
discurso o ministro Gilmar Mendes enfatizou que o pacto trará a
celeridade da Justiça e dos julgamentos, a segurança jurídica e a
defesa dos direitos humanos – no que diz respeito, por exemplo, à
interceptação de conversas, o abuso de autoridade e outras medidas
ligadas ao encarceramento e ao excesso de prisões provisórias.

LIVROS – Na sexta-feira (17), às 18 horas, no Salão Nobre do TJRN,
haverá o lançamento dos livros “Efetividade do Processo e Cognição
Adequada” do colega Ricardo Tinoco de Góes e “A Incompetência
Constitucional Penal e Os Seus Efeitos Processuais”, do colega
Andreo Alekssandro Nobre Marques. A AMARN parabeniza os
autores e deseja sucesso no lançamento.

FÓRUM PERMANENTE DE DEBATES – O Centro de Estudos
Jurídicos da AMARN irá reativar em breve o grupo de Estudos de
Processo Penal com a discussão acerca do projeto do novo Código
de Processo Penal. As datas e locais das reuniões serão
oportunamente divulgadas e os interessados já podem enviar
sugestões de novos temas para o endereço do CEJAM.

BOLETIM ELETRÔNICO – No início desafio ... hoje necessidade. O
Boletim Eletrônico AMARN está completando seu primeiro ano e
conforme se apura pelos relatos dos colegas, essa novidade inserida
em nossa Associação, tornou o trabalho mais dinâmico e
transparente, mantendo os associados informados dos
acontecimentos, conquistas e novidades, tanto da área administrativa,
quanto jurisdicional. Graça a atuação mais efetiva da AMARN e de
conquistas várias, algumas delas partilhadas com o TJRN,
semanalmente não tem faltado notícia para apresentar aos colegas.
Parabéns a todos pelo aniversário do Boletim, que se notabilizou

CEGONHA – A AMARN comunica o nascimento de Rafael, filho da
associada Amanda Grace Diógenes Freitas Costa Dias e do deputado
Álvaro Costa Dias. A AMARN deseja saúde ao bebê e felicidades à
família.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana: Maria Soledade de Araújo Fernandes (21/04),
Daniela Simonetti Meira Pires de Araújo (22/04) e Guilherme Melo
Cortez (25/04). Quer saber todos os aniversariantes do ano? Acesse
aniversariantes.

