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CNJ – Foi apresentado requerimento avulso no Pedido de
Providências n.º 2009.10.00.000835-5. Atualmente, a idéia da
AMARN é modular os efeitos da decisão liminar deferida no PP
para que, respeitando a formação da quinta parte da lista de
antiguidade, não aplique aos atuais juízes substitutos a regra da
ordem de classificação no concurso como critério de
antiguidade, devendo valer a regra apenas aos futuros juízes.
CONCURSO – Na expectativa para realização do concurso
para ingresso na carreira da magistratura do RN, e tendo em
vista que a ESMARN sugeriu a elaboração e correção das
provas exclusivamente pela comissão do concuso, na próxima
semana, a AMARN irá protocolar na presidência do Tribunal de
Justiça uma exposição de motivos, onde justificará a
importância da contratação de uma entidade externa, para a
elaboração e correção das três primeiras fases do concurso
para ingresso na carreira da magistratura (provas objetiva,
discursiva e de sentença). A exposição de motivos, que levará a
assinatura de toda diretoria e conselheiros da associação, será
em seguida disponibilizada no site da AMARN.
O JUIZ RESPONDE – A próxima edição do programa da
AMARN - “O JUIZ RESPONDE ”, que irá ao ar na terça-feira
(31/03), às 19h, após o “Jornal da Câmara”, com
reapresentação no sábado (04/04), ao meio dia, exibirá uma
entrevista com o juíza Berenice Capuxu de Araujo Roque,
sobre questões relacionadas ao direito da mulher.
SIT – Como forma de incentivar a utilização do Sistema
Integrado de Telefonia do TJRN, visando a economia nas
ligações telefônicas, informamos que os colegas poderão entrar
em contato com a AMARN através do ramal 9374.
FÉRIAS – O presidente da AMARN, juiz Mádson Ottoni, estará
em gozo de férias durante o próximo mês de abril, assumindo
interinamente a presidência da associação durante este período
o juiz Marcelo Varella, vice-presidente institucional da entidade.
MEIO AMBIENTE – O juiz Marcus Vinícius, vice-presidente dos
esportes da AMARN, representará a magistratura no 2° Ciclo
de Debates sobre o Meio Ambiente, promovido pelo Centro
Acadêmico do Curso de Ecologia da UFRN, a realizar-se no dia
1º de abril, a partir das 19 horas, no auditório Aves no Centro
de Biociências da UFRN.
PENSIONISTAS – Na última segunda-feira (23), a AMARN,
representada por seu presidente, participou de reunião na sede
do IPERN, com a presidente do instituto, Sandra Maria Garcia
de Oliveira, onde foi reivindicada a incidência de correção

monetária e juros de mora nos cálculos dos ATSs, referentes ao
período de janeiro a maio de 2006, cujos valores estão sendo
agora recebidos pelas pensionistas dos magistrados. A
presidente do IPERN assumiu o compromisso de realizar os
respectivos cálculos para pagamento da diferença às
pensionistas.
TIM – Após longa negociação a AMARN conseguiu baixar o
valor das tarifas telefônicas com a TIM, passando o minuto de
ligação a custar R$ 0,24; a assinatura R$ 6,00 e o pacote de
Tarifa Zero R$ 10,00 (que permite ligações gratuitas para os
integrantes do grupo). Ainda se encontram disponíveis na
AMARN, para novas linhas, os seguinte aparelhos: Nokia N95 e
5310, Motorola V8 e Sony Ericson T303. Os interessados
poderão procurar Ana Teresa na AMARN ou pelo telefone
9623-0100.
CONVÊNIOS – A AMARN está realizando um levantamento de
todos os convênios atualmente existentes e ainda buscando
firmar novas parcerias de serviços e descontos a serem
oferecidos a seus associados. Ao final do levantamento,
previsto para ser concluído no mês de abril, será elaborado um
portifólio com a logomarca das empresas conveniadas e as
condições de utilização dos benefícios. Os colegas podem
apresentar sugestões de novos convênios através de Gabriela
ou Carla, na secretaria da associação ou por mensagem
eletrônica.
DIFERENÇA DE ENTRÂNCIA – Considerando a última decisão
do CNJ que determinou ao Judiciário do Pará a adequação de
suas contas para o pagamento das diferenças nas substituições
temporárias de magistrados, a AMARN está providenciando
disponibilizar aos colegas, através do site, um modelo de
requerimento individual para pagamento dessa diferença de
entrância.
ANIVERSÁRIOS – A AMARN deseja parabéns aos
aniversariantes da próxima semana Reynaldo Odilo Martins
Soares (29/03), Lamarck Araújo Teotônio (30/03), Joseri Alves
e Uefla Fernanda Duarte Fernandes (31/03), Ricardo Augusto
de Medeiros Moura, Alceu José Cicco e Antônio Gazzaneu
Cabral (04/04). Quer saber todos os aniversariantes do ano?
Acesse http://www.amarn.com.br/aniversarios.htm.
SUGESTÕES – Escreva para o endereço amarn@tjrn.jus.br
atualizando 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.

