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ELEIÇÕES AMARN 2010/12 – Até às 18 horas do sábado (30) estão abertas as
inscrições para registro das chapas que concorrerão às eleições da AMARN para
o biênio 2010/2012. As eleições dos conselhos executivo e fiscal da AMARN
serão realizadas no dia 15 de março. Clique aqui e confira a publicação no DOE.
PAE – A AMARN informa que haverá atraso para o pagamento da Parcela
Autônoma de Equivalência referente ao mês de janeiro/2010. Dessa vez, o
atraso se deve a não sanção pela Governadora, até o momento, do orçamento
geral do Estado. Neste mês de janeiro o Estado repassou ao Judiciário
exclusivamente a quantia referente ao duodécimo (1/12 referente à
janeiro/2010), que é suficiente apenas para quitação da folha de pagamento
normal, sem o acréscimo da PAE. A regularização do pagamento, inclusive com
o retroativo, ocorrerá somente com o repasse integral do orçamento/2010.
PAGAMENTO – Na sexta-feira (22) o Governo do Estado anunciou o calendário
de pagamento do funcionalismo público estadual para o ano de 2010. No
primeiro dia de pagamento recebem os servidores com matrículas terminadas
em 1,2,3,4 e 5 e no dia seguinte é a vez dos funcionários cujas matrículas
terminam em 6,7,8,9 e 0. Confira: janeiro – 28 e 29; fevereiro – 25 e 26; março –
29 e 30; abril – 29 e 30; maio – 27 e 28; junho – 29 e 30; julho – 29 e 30; agosto
– 27 e 30; setembro – 29 e 30; outubro – 28 e 29; novembro – 29 e 30; décimo
terceiro – 20/12 e dezembro – 29 e 30.
CARTÓRIOS – Na sexta-feira (22) a Corregedoria do CNJ publicou no Diário
Oficial e em seu sítio na internet, uma relação provisória de 7.828 cartórios
extrajudiciais de todo o país cuja titularidade foi declarada vaga e que por isso
poderão ser submetidos a concurso público. No Rio Grande do Norte são 167
serventias, dentre as quais, alguns grandes cartórios, como o do 5º Ofício de
Notas de Natal, o cartório único de Nísia Floresta, o 1º e 2º Ofício de Notas de
Parnamirim, o 1º, 2º, 3º e 7º Ofício de Notas de Mossoró, o 1º Ofício de Notas e
Registro de Imóveis de Caicó, dentre outros. Segundo o CNJ, a publicação visa
garantir transparência aos trabalhos e permite amplo controle da sociedade
sobre os cartórios extrajudiciais.
BRASÍLIA – Nos dias 26 e 27 o presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni,
esteve em Brasília/DF onde participou, na terça-feira (26) da primeira reunião do
Conselho Executivo e de Representantes da AMB em 2010. Os magistrados
trataram da Autonomia dos Tribunais, das Resoluções editadas pelo CNJ e das
Audiências Públicas realizadas pela Corregedoria do CNJ. Na quarta-feira (27) o
presidente da AMARN acompanhou a comitiva da AMB para apresentar as
conclusões e reivindicações da reunião da AMB ao presidente do CNJ, Ministro
Gilmar Mendes, o qual estava ladeado pelo juiz potiguar Marivaldo Dantas. A
comitiva era formada por cerca de 40 magistrados liderados pelo presidente da
AMB, Mozart Valadares Pires, que entregou ao ministro um documento no qual
pede maior participação da magistratura na elaboração de resoluções do CNJ e
a democratização do CNJ, inclusive no processo de escolha de seus
componentes, dentre outras reivindicações.
CNJ I – O relator do PCA n.º 0005750-95.2009.2.00.0000, conselheiro Walter
Nunes da Silva Junior, determinou o arquivamento e remessa dos autos à
Secretaria Geral do CNJ para acompanhamento do cumprimento da decisão que
determinou ao TJRN que apresente em 60 dias o ato normativo regulamentando
as promoções e remoções, com disposições específicas a respeito da
alternância de critérios e com a estipulação de prazos para as etapas do
procedimento.
CNJ II – No período deste boletim não houve movimentação processual no
Pedido de Providências n.º 00066070-44.2009.2.00.0000, que visa a
regulamentação da designação dos juízes substitutos e cujo relator é o
conselheiro José Adonis Callou de Araújo Sá.
SEDE ADMINISTRATIVA – A diretoria da AMARN está ultimando os

preparativos para a inauguração de nossa nova sede administrativa, no Centro
Empresarial Miguel Seabra Fagundes, vizinho ao Fórum de Natal, para o
próximo dia 26 de fevereiro, uma sexta-feira. As novas instalações terão
aproximadamente 120 m² e seis vagas de garagem, num prédio com 20
pavimentos, três elevadores de última geração e área para auditório. Agenda já
este evento!
HORÁRIO – Foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, de 29/01/10,
Edição 538, a Resolução nº 002/2010–TJ, que dispõe sobre o horário de
funcionamento e a jornada de trabalho dos servidores no Judiciário do RN, em
vigor a partir de 1º de março do corrente ano. Apenas para ilustrar, na terça-feira
(26) o CNJ considerou legal o horário de funcionamento do TRT/MT, que fixou
horário entre 7h30 às 14h30, para atendimento ao público em geral, e das 7h30
às 17h30 para o protocolo e o distribuidor, clique e confira.
OPINIÃO – O CNJ realiza pesquisa de opinião com 40 mil lideranças dos três
Poderes – entre ministros, secretários, juízes, deputados, senadores, entre
outros representantes de instituições públicas e privadas e da sociedade civil –
para identificar os principais temas que deverão pautar a Justiça nos próximos
dez anos. A pesquisa, desenvolvida com o apoio da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e que abrange temas ligados à economia, tecnologia da informação, meio
ambiente, relações de trabalho, relações sociais, mudanças na estrutura familiar
e novas tecnologias, subsidiará a elaboração da estratégia de atuação futura do
Judiciário. As sugestões colhidas por meio da pesquisa servirão de base para
ajustes na estratégia nacional de longo prazo do Judiciário com foco na
prevenção de eventuais conflitos e antecipação de necessidades sociais. A
consolidação dos resultados da pesquisa e a análise dos dados serão
apresentadas durante o 3º Encontro Nacional do Judiciário, que acontece no
final de fevereiro em São Paulo.
Fonte: Agência de Notícias CNJ.
ENQUETE – Na página da AMARN na internet há a seguinte enquete: “O CNJ
está desempenhando o seu papel satisfatoriamente e nos limites de suas
atribuições?” Acesse nossa página e registre sua opinião. O resultado dessa
consulta será repassado à AMB para subsidiar eventuais encaminhamentos da
entidade.
CONVÊNIOS – No novo sítio da AMARN na internet há a seção de convênios,
onde o associado poderá ter acesso às empresas conveniadas à associação,
trazendo mais comodidade e economia. Para esse início de ano, a dica são os
convênios com escolas de idiomas, como Fisk, CCAA, CNA e Yazigi, onde o
associado encontra descontos que variam de 15% a 30%, inclusive para os
dependentes. Confira!
CEGONHA – Comunicamos que em 26/12 nasceu Gabriel Mangueira Farias,
filho do juiz associado Ricardo Henrique de Farias e de Tiane Mangueira. A
AMARN parabeniza a família e deseja muita saúde ao rebento.
ATUALIZAÇÃO – Confira o texto das leis recentemente editadas: lei n.º
12.212/2010, que dispõe sobre a nova tarifa social de energia elétrica e lei n.º
12.213/2010, que Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do
imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas
ao Fundo do Idoso. Qual o orçamento da União para 2010? Confira na lei n.º
12.214/2010, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2010.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos magistrados aniversariantes
do período (25 de janeiro a 7 de fevereiro de 2010): Valter Antônio da Silva Flor
Junior (25), Lavoisier Nunes de Castro (27) Tânia de Lima Villaça (29),
Cristóvam Praxedes e Flávia Dantas de Souza Pinto (30/01), Rafael Godeiro
Sobrinho (01/02), Peterson Fernandes Braga (02), Hélio Fernandes da Silva e
Lina Flávia Cunha de Oliveira Pascareta (04), Jarbas Antonio da Silva Bezerra
(05). Marina Melo Martins e Naef Vitória Jalil (07). Clique aqui e confira!

