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SUBSÍDIO – Após aprovação na Câmara dos Deputados, o novo
PL do subsídio foi agora encaminhado ao Senado Federal, onde
será apreciado terminativamente na Comissão de Constituição e
Justiça. Atendendo ao Regimento Interno, está aberto prazo até o
dia 18 de setembro para recebimento de emendas na própria CCJ.
Com isso, o Relator, Senador Marco Maciel (DEM/PE), que já
havia apresentado parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n.º 166/2009, retirou de pauta para aguardar o prazo
regimental. O Senador Demóstenes Torres (DEM/GO) informou
que as matérias retornarão à pauta na próxima semana. Clique
aqui e veja uma análise dos projetos de lei para correção do
subsídio.
PESQUISA – Já está disponível no sítio da AMARN na internet
uma pesquisa sobre as condições de trabalho da magistratura de
1º grau no RN. As respostas serão catalogadas e servirão para
demonstrar nossas reais condições de trabalho em iminente
audiência pública a ser realizada pelo Conselho Nacional de
Justiça e também se prestam para defesa dos interesses da
magistratura de primeiro grau. Sua opinião é muito importante,
clique aqui e participe já!

escolha de juízes para substituição de membros daquela Corte
não se restrinja ao critério da antiguidade”. Ao final, o relator ainda
anulou as convocações de juízes que foram realizadas após a
cientificação da concessão da medida cautelar.
CNJ III – O Tribunal de Justiça e a AMARN já foram intimados da
decisão liminar proferida 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.
APOSENTADOS & PENSIONISTAS – Na sexta-feira (11) a
AMARN realizou o I Encontro 2009 de Magistrados Aposentados e
Pensionistas do RN. O evento contou com a presença da diretoria
da AMARN, da Presidente do IPERN, Sandra Garcia, do
presidente do Natalprev, Digézio Costa, e de vários colegas
aposentados, pensionistas e familiares de juízes inativos. As
palestras sobre qualidade de vida e envelhecimento saudável
foram muito elogiadas e o evento culminou com um jantar de
confraternização acompanhado de música ao vivo.

FÉRIAS I – Por decisão do presidente do TJRN, desembargador
Rafael Godeiro, foi deferido o requerimento da AMARN visando o
pagamento do terço de férias, mesmo que o gozo tenha sido
suspenso por força da Portaria Conjunta nº 004/2009, editada no
intuito de cumprir a “Meta 2” do Conselho Nacional de Justiça. Na
decisão do presidente, ficou dito que a suspensão das férias não
possui caráter punitivo e, por essa razão, ficará a critério de cada
magistrado requerer o pagamento das férias que foram deferidas e
suspensas no período de 1º de setembro a 30 de dezembro de
2009 ou receber o percentual na data da fruição.
FÉRIAS II – Nesta semana a AMARN apresentou requerimento na
Corregedoria da Justiça solicitando prioridade na elaboração da
escala de férias/2010 para os juízes, a fim de propiciar um melhor
planejamento pessoal e familiar dos associados.
CNJ I – Ainda estão sendo ofertadas as informações dos tribunais
nacionais para instruírem o PCA n.º 2009.10.00.003199-7, cujo
relator é o conselheiro Walter Nunes da Silva Junior, e que 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 – Na quarta-feira (16), durante a 90ª Sessão Ordinária, o
plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente o pedido da AMARN no PCA n.º
2009.10.00.003464-0, cujo relator é o conselheiro Milton Nobre. O
voto condutor determinou ao TJRN que “proceda aos ajustes
necessários na Resolução n. 026/2009-TJRN, a fim de que a
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O JUIZ RESPONDE – O programa da AMARN – “O JUIZ
RESPONDE” que vai ao ar através da TV Câmara, na terça-feira
(22/09), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (26/09), ao meio dia, exibirá entrevista com o juiz
Patrício Jorge Lobo Vieira, sobre o julgamento proferido em Ação
Civil Pública que determinou ao Estado do RN que se abstenha de
manter presos provisórios nas Delegacias de Polícia de Mossoró.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana (20 a 26 de setembro): Breno Valério Fausto
de Medeiros (20), Ana Cláudia Braga de Oliveira (21), Raimundo
Carlyle de Oliveira Costa e Emanuella Cristina Pereira Fernandes
(22), Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva e Niedja
Fernandes dos Anjos e Silva (24) e Agenor Fernandes da Rocha
Filho (26). Clique aqui e confira todos os aniversariantes do ano?

