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V CONGRESSO DA AMARN – Entramos na reta final!!! Entre os
dias 18 e 19 de junho de 2009, no Hotel Pestana, em Natal, será
realizado o V Congresso Estadual de Magistrados do RN, com o
tema: “Judiciário, Democracia e Desenvolvimento”. A palestra
inaugural ocorrerá na quinta-feira (18), às 20h, e será proferida
pelo professor Dalmo de Abreu Dallari/USP, com o tema
“Judiciário do século XXI”. Os associados poderão fazer sua
inscrição on line. Taxa de inscrição para associados: até o dia
10/06/2009 – R$ 30; até 15/06/2009 – R$ 40; no Evento – R$60.
CNJ – Na quarta-feira (3) foi publicada no Diário da Justiça, a
decisão unânime do CNJ no Pedido de Providências n.º
2009.10.00.000835-5, acolhendo integralmente o pedido da
AMARN, para formação da quinta parte da lista de antiguidade nos
concursos de promoção por merecimento dos juízes substitutos.
FORROZÃO AMARN – No sábado (20) haverá o tradicional São
João da AMARN. Nesse dia haverá muita festança, confira: 20h
animação infantil, com 'mundo mágico”; 20h30min show com o
sanfoneiro “Chiquinho do Acordeon”; 00h Forrozão Vaca Atolada.
Haverá ainda comidas típicas da P&C grátis. Será oferecido
churrasco e cerveja para serem vendidos no evento. Cada
associado tem direito a um par de senhas, que já estão
disponíveis na secretaria da AMARN, e cada senha extra poderá
ser adquirida por R$ 35. Leve sua bebida e, se for beber, não
dirija!!!
AMARN INFORMA – Na próxima segunda-feira (8) serão
postados os exemplares do jornal “AMARN Informa” de
março/abril/maio. Com todo conforto, o associado receberá em
seu endereço mais uma edição do jornal da AMARN, publicando
fatos, apresentando notícias institucionais e entretendo os
associados. Aguarde!
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da AMARN
– “O JUIZ RESPONDE”, que irá ao ar na terça-feira (09/06), às
19h, na TV Câmara, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (13/06), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com o juiz do Trabalho Edwar Abreu Gonçalves,
titular da 3ª Vara do Trabalho de Natal, sobre acidente do trabalho.
GACC – A AMARN firmou parceria de solidariedade com o Grupo
de Apoio à Criança com Câncer para ajudá-lo nas ações sociais. A
AMARN disponibilizará uma urna em sua sede administrativa para
coleta de notas fiscais, que serão revertidas em recursos
financeiros para o GACC. Junte sua nota fiscal e entregue na
AMARN. Durante o V Congresso Estadual de Magistrados haverá
um estande que também receberá contribuições.
RECESSO FORENSE 1 – O Plenário do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira (26/05) parecer contrário a

extensão do recesso forense que passaria de 18 para 32 dias. O
Projeto de Lei n.º 6/2007, que saiu da Câmara dos Deputados e
atualmente tramita no Senado Federal, propõe alterações no
recesso forense compreendido entre 20 de dezembro a 6 de
janeiro, sendo alterado para 20 de dezembro a 20 de janeiro,
incluindo toda a Justiça, além de suspender todos os atos
processuais.
RECESSO FORENSE 2 – O CNJ, através da Comissão de
Acompanhamento Legislativo, apóia a rejeição das alterações ao
texto original (PL 6645/2006) de autoria do deputado Mendes
Ribeiro Filho, o qual resolveria lacunas quanto à aplicação do
recesso a Justiça Estadual e aos advogados. Ele altera o artigo
175 do Código de Processo Civil ao introduzir a uniformização do
recesso de 18 dias para todo o Judiciário, incluindo a esfera
Estadual, período em que a Justiça funcionaria em regime de
plantão.
CCJ APROVA INDICADOS AO CNJ – A Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou os treze últimos
candidatos que irão ocupar uma cadeira no Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Todos os indicados ainda serão submetidos ao
plenário do Senado para confirmar suas indicações. Caberá,
ainda, ao plenário do Senado decidir, entre quatro candidatos a
conselheiro, quem ocupará a cadeira reservada ao Senado no
CNJ. A vaga destinada ao Senado Federal está sendo disputada
por quatro indicados: os advogados Erick Wilson Pereira (RN),
André Ramos Tavares (SP), Antônio Ernani Pedroso Calhao (MT)
e Marcelo da Costa Pinto Neves (PE). A decisão sobre qual dos
quatro indicados ocupará a vaga, será deliberada pelo plenário do
Congresso. Dois atuais conselheiros, José Adônis e Felipe Locke
Cavalcanti, são indicados pela Procuradoria Geral da República à
recondução. Os outros nomes aprovados pela CCJ são: Ives
Gandra Martins (TST), Nelson Tomaz Braga (TRT-RJ), Morgana
de Almeida Richa (TRT-PR), Leomar Barros Amorim de Sousa
(TRF-MA), Walter Nunes da Silva Júnior (TRF-RN), Milton Augusto
de Brito Nobre (TJ-PA), Paulo Tamburini (TJ-MG), Jefferson Luiz
Kravchychyn (OAB-SC), Jorge Hélio Chaves de Oliveira (OABCE). O Conselho reinicia suas atividades a partir de 15 de junho,
já com a nova composição.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana (7 a 13 de junho): Jussier
Barbalho Campos (07) e Aline Daniele Belém Cordeiro (13). 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.

