BOLETIM ELETRÔNICO AMARN | 19 a 25 de abril de 2009
SANÇÃO – A AMARN aguarda com ansiedade e esperança a
sanção da Governadora do Estado ao Projeto de Lei n.º 200/09 –
PL/SL, que estabelece gratificação de 10% e o pagamento da
diferença de remuneração nas substituições, já na próxima
semana.
ATSs – Tendo como proposta a alteração dos “arts. 95 e 128 da
Constituição Federal, para restabelecer o adicional por tempo de
serviço como componente da remuneração das carreiras da
Magistratura (...)”, a PEC 21/2008, de autoria do Senador Álvaro
Dias (PSDB-PR), teve, no último dia 14/04, parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, pelo relator, senador Valdir
Raupp (PMDB-RO), quanto aos aspectos constitucionais,
regimentais e de mérito, nos termos do substitutivo.
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – Em decisão inédita, através
da portaria 288/2009-TJRN, o TJRN incluiu a Associação dos
Magistrados do RN para indicar um representante para o Grupo de
Trabalho de Gestão em Segurança da Informação. Prontamente, a
AMARN indicou o colega Cleudson de Araújo Vale, integrante do
núcleo de informática da associação.
RN EM LISBOA – O colega Andreo Alekssandro Nobre Marques,
diretor de esportes da AMARN, foi selecionado para fazer um
curso de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa, por meio do intercâmbio entre a magistratura
do Brasil e Portugal, no período de outubro de 2009 a julho de
2010. A escolha ocorreu por meio de processo seletivo com os
mais rigorosos critérios, no qual foram selecionados dois
magistrados de todos os segmentos do Judiciário Brasileiro.
CNJ – Até o encerramento desta edição ainda não havia qualquer
pronunciamento da conselheira Andréa Pachá, relatora do Pedido
de Providências n.º 2009.10.00.000835-5, acerca da modulação
dos efeitos da decisão liminar deferida no PP.
DOMINGUEIRA – No próximo domingo (26), a partir das 11 horas,
na sede campestre da AMARN em Macaíba, haverá uma
domingueira com atração musical da banda Mistura Fina,
animação infantil do Mundo Mágico e torneio esportivo. O
associado poderá adquirir a bebida e comida no bar da
associação. Compareça!!! Vamos prestigiar as atividades de nossa
associação.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN –
“O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (28/04), às 19h,
na TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com reapresentação
no sábado (02/05), ao meio dia, exibirá uma entrevista com o juiz
Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, sobre questões de
superlotação de presídios e direito a defensoria pública para quem
não pode arcar com os honorários de um advogado.

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. As resoluções 51 e 55 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) serão consolidadas em apenas uma
para unificar as regras de concessão de autorização de viagem
para o exterior de crianças e adolescentes. A mudança foi decidida
nesta terça-feira (14/04) durante o julgamento do Pedido de
Providências (PP 2008.10.00.002232-3) apresentado pelo
Departamento de Polícia Federal (DPF). De acordo com o relator,
o novo texto vai deixar claro que as autorizações dos pais tenham
suas firmas reconhecidas por autenticidade (com o
comparecimento deles pessoalmente ao cartório), em vez de
reconhecimento por semelhança. A idéia é reduzir o potencial de
fraudes. A Polícia Federal havia solicitado também um prazo
máximo de dois anos para a vigência da autorização e que as
regras estabelecessem a necessidade da autorização de um juiz,
no caso da criança viajar acompanhada de um estrangeiro, mesmo
com a autorização do pai e da mãe, além da adoção de um
formulário padrão, em todo o país.
HOMENAGEM – Na sexta-feira (17), através do presidente em
exercício, juiz Marcelo Varella, representando toda a magistratura
potiguar, a AMARN se fez presente à solenidade de homenagem
ao desembargador federal Francisco Barros Dias, ex-juiz federal
da Secão Judiciária do RN, em razão do acesso ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.
REFORMA DO PROCESSO PENAL – A AMARN anuncia o
lançamento do livro “Reforma Tópica do Processo Penal:
Inovações aos Procedimentos Ordinário e Sumário, Com o Novo
Regime das Provas e Principais Modificações do Júri” do professor
Walter Nunes da Silva Junior, pela Editora Renovar. O livro está
disponível à venda no site da editora Renovar e será lançado em
Natal no final do mês de maio.
CEGONHA – A AMARN deseja parabéns à juíza associada Maria
Nadja Bezerra Cavalcanti pela gestação de seu segundo rebento,
desejando igualmente muitas felicidades a toda família.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos aniversariantes
da próxima semana Pedro Cordeiro Júnior (27/04), Amanda Grace
Diógenes Freitas Costa Dias, Elane Palmeira de Souza, Manoel
dos Santos e Welma Maria Ferreira de Menezes (29/04), Keity
Mara Ferreira de Souza e Saboya (30/04), Jomar Fernandes de
Medeiros e Odinei Wilson Draeger (01/05) e Geraldina Fagundes
de Lima (02/05). Quer saber todos os aniversariantes do ano?
Acesse aniversariantes.
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
também pelos telefones (84) 3206-0942 ou 9904-7000.

