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PAE – A AMARN informa aos seus associados que na sexta-feira
(9) a Secretaria de Planejamento do Estado realizou o repasse dos
recursos necessários ao pagamento da PAE dos magistrados,
referente ao mês de maio/2010. Segundo informações do setor
financeiro do Tribunal, o pagamento aos magistrados da ativa
deverá ocorrer na segunda-feira (12) e aos aposentados o depósito
ocorrerá até a quarta-feira (14), em razão de atraso em parte do
repasse a cargo do IPERN.
REMOÇÕES – Na quarta-feira (7) o plenário do Tribunal analisou
os pedidos de remoção na 3ª entrância. O juiz Henrique Baltazar
foi removido para a 12ª Vara Criminal de Natal; o juiz Diego de
Almeida Cabral para a 2ª Vara Cível de Assú; e a juíza Patrícia
Gondim para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca
de Natal. A AMARN parabeniza os colegas e deseja boa sorte em
seus novos locais de trabalho.
ELEITORAL – A AMARN parabeniza a eleição unânime, ocorrida
na terça-feira (5), dos desembargadores associados Vivaldo
Pinheiro e Saraiva Sobrinho para ocuparem respectivamente os
cargos de presidente e vice-presidente/corregedor do TRE-RN
para o biênio de 2010/12. Parabenizamos também os
desembargadores Amílcar Maia e Dilermando Mota que foram
eleitos para suplência dos cargos de direção da Corte Eleitoral.
DICA DE LEITURA – Trata-se do já tradicional "Manual Prático
das Eleições", de autoria conjunta do juiz associado Jarbas
Bezerra com a servidora do TRE-RN Lígia Limeira. Em sua 4ª
edição, o Manual, apresenta como principais novidades, o uso da
Internet como meio de propaganda, a arrecadação de recursos e a
Lei Complementar nº 135/2010, denominada Lei da Ficha Limpa.
São informações indispensáveis sobre as eleições que se
aproximam. Não perca e adquira o seu na livraria Siciliano do
Midway Mall.
JURIDIQUÊS – No final do mês de junho/2010 a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que exige o uso de linguagem acessível nas
sentenças judiciais. O texto foi aprovado na forma do substitutivo
do relator, deputado José Genoíno (PT-SP), que mencionou no
projeto a campanha permanente da AMB pela Simplificação da
Linguagem Jurídica. O objetivo do Projeto de Lei nº 7.448, de 2006,
da deputada Maria do Rosário (PT-RS), é permitir que qualquer
pessoa compreenda o teor das decisões. A proposta, que altera o
Código de Processo Civil, foi aprovada em caráter conclusivo e não
precisa ser votada pelo Plenário, apenas pelas comissões
designadas para analisá-lo e depois segue para o Senado.
CNJ – O Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000,

que visa a regulamentação da designação dos juízes substitutos e
que foi redistribuído ao Conselheiro Jorge Hélio Chaves de
Oliveira, continua concluso com o relator. Igualmente continua sem
movimentação processual o procedimento nº 000257241.2009.2.00.0000, que propõe a edição de ato normativo
versando sobre o mesmo tema. A AMARN está envidando esforço
para análise desses processos pelo Conselho Nacional de Justiça.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – Na quarta-feira (7) a
Proposta de Emenda à Constituição n.º 89/2003, que dá nova
redação aos artigos 93 e 95 da Constituição Federal, para impedir
a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida
disciplinar e permitir a perda de cargo, foi aprovada em 2º turno de
votação na Câmara dos Deputados.
IBET – A partir de 5 de julho estarão abertas as inscrições para o
2º módulo (ICT - Incidência e Crédito Tributário) do Curso de
Especialização em Direito Tributário do IBET – Instituto Brasileiro
de Estudos Tributários em Natal. Corra, estão disponíveis poucas
vagas e a seleção dos professores fala por si: Paulo de Barros
Carvalho, Roque Antonio Carrazza, Hugo de Brito Machado, dentre
outros.
JUSTIÇA MILITAR – No período de 3 a 5 de novembro, na cidade
de Salvado/BA, a AMAJME – Associação dos Magistrados das
Justiças Militares Estaduais promoverá o XI Congresso Nacional
das Justiças Militares. Os interessados poderão entrar em contato
através do fone (48) 3224 3488. Clique e confira a programação!
ROCK DOG CAFÉ – Para curtir boa música, boa alimentação e um
bom papo, num ambiente agradável e acolhedor, o associado deve
conhecer a cafeteira/bistrô Rock Dog Café, um empreendimento do
gourmet, barista, roqueiro e advogado Gerson Barbosa, esposo da
associada Tatiana Socoloski. Confira, o Rock Dog Café fica na Av.
Amintas Barros, 2194 em Lagoa Nova e funciona de segunda a
quartas das 11h às 18h e de quinta ao sábado até as 23h.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados da
próxima semana (8 a 17 de julho): Rivaldo Pereira Neto (08),
Manoel Araújo e Pedro Rodrigues Caldas Neto (09) Francisco
Gabriel Maia Neto e Suely Maria Fernandes Silveira (11), Felipe
Luiz Machado Barros e Leila Nunes de Sá Pereira (12), Rossana
Maria Andrade de Paiva (15) e Gustavo Marinho Nogueira
Fernandes (16). Clique aqui para conferir outros aniversariantes.
SUGESTÕES – clique aqui para atualizar seu endereço eletrônico.
Envie sugestões, críticas, elogios e questionamentos. Participe
com idéias e se mantenha informado através do novo ramal 7770
ou também pelos telefones 9904-7000 ou 8802-0184.

