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Prezados (as) associados (as),

Estamos finalizando um triênio de gestão e a Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação dos Magistrados da Paraíba se orgulham de terem cumprido seu 
lema de campanha: “Unindo a magistratura, com diálogo, independência e 
garantia de direitos”.

Fiel à carta proposta, a nossa entidade esteve à frente dos associados, sempre 
com altivez e independência, construindo caminhos que levaram ao 
reconhecimento de vários direitos dos magistrados paraibanos.

Não foram anos fáceis. No período, enfrentamos uma pandemia e foi 
necessário a adoção de novas estratégias, alterando o rumo de muitos dos 
planejamentos realizados. O Poder Judiciário entrou em um novo ciclo. 
Passamos por uma revolução tecnológica e ao chegarmos a uma Justiça 100% 
digital abrimos as portas para o futuro, estando o movimento associativo 
integrado a todas essas mudanças.

O diálogo foi o timoneiro de nossa caminhada. Através dessa atuação sempre 
cordial e firme, vários direitos da magistratura foram garantidos, abrindo-se as 
portas para o reconhecimento de vários outros pleitos que estão por vir.

Neste relatório, convidamos todos a acompanharem nossas principais ações 
nos últimos três anos. As lutas, as conquistas, as realizações, os momentos de 
integração da magistratura.

Despeço-me dizendo que, através do convívio diuturno com os colegas e com 
a administração do Tribunal de Justiça, aprendi muito sobre a magistratura e 
o Poder Judiciário, fortalecendo-me para que possa continuar a exercer a 
jurisdição com destemor e confiança, honrando e dignificando o Poder 
Judiciário do Estado da Paraíba.

Boa leitura e contem sempre comigo!

DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA



EFICIÊNCIA ASSOCIATIVA
MESMO DIANTE DO
CENÁRIO PANDÊMICO

Em 11 de março de 2020, pouco mais de 3 
meses do início da gestão triênio 2019/2022 da 
AMPB, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a Covid-19 uma pandemia. A decisão 
foi anunciada quando a doença, que surgiu no 
final de 2019, na China, se alastrava já por 114 
países.

O Poder Judiciário, a partir de 19 de março de 
2020, passou a funcionar de acordo com a 
Resolução nº 313 do Conselho Nacional de 
Justiça, que estabeleceu regime de Plantão 
Extraordinário, uniformizando o funciona- 
mento dos serviços judiciários, com o objetivo 
de prevenir o contágio pelo novo 
Coronavírus-Covid-19, e garantir o acesso à 
justiça naquele período emergencial.

O trabalho associativo, como não poderia 
deixar de ser, teve que se adaptar ao novo 
sistema, já que administrativamente o Tribunal 
de Justiça da Paraíba passou a trabalhar por 
meio do teletrabalho. As autoridades públicas 
médicas e sanitárias já haviam declarado a 
existência de transmissão comunitária e até 
mesmo os funcionários da sede administrativa 
da AMPB passaram a atender de forma remota 
e/ou em sistema de revezamento para manter 
os trabalhos. Já nossa sede de lazer passou um 
certo período sem receber sequer hóspedes.

Mesmo diante deste cenário desafiador, a 
AMPB manteve vigilância contínua e cuidado 
redobrado com a concretização de seus 
objetivos. O protagonismo da entidade 
garantiu muitas conquistas e avanços, 
conseguindo executar a contento aquilo que 
estava em seus planos de trabalho.

Imbuído do propósito de bem servir seus 
associados e associadas, o juiz Max Nunes de 
França não mediu esforços na busca de 
soluções para requerimentos de magistrados, 
encaminhamentos administrativos, realização 
de eventos científicos, como Webinários 
(seminários na modalidade on-line), 
garantindo a mobilização associativa por meio 
de atividades via Zoom, com reuniões com a 
categoria, ou definindo metas e planejando 
ações com membros da diretoria.

Após quase três anos com distanciamento 
social, uso de máscaras e atividades sociais 
interrompidas, apenas no primeiro semestre 
do ano de 2022 o mundo pode voltar um 
pouco à “normalidade”. Portanto, a Chapa 
“Unindo a Magistratura, com diálogo, 
independência e garantia de direitos” atuou 
durante quase toda sua gestão enfrentando o 
período pandêmico. 
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ASSESSORIA JURÍDICA

A garantia constitucional de direitos da 
magistratura e a independência de um 
magistrado são fundamentais para a execução 
de sua função. Para assegurar esses princípios, 
bem como responder a eventuais ofensivas 
direcionadas aos seus associados, a AMPB 
manteve o seu corpo jurídico atuante, contan- 
do com prestação de serviços do escritório 
Mouzalas e Azevedo Advocacia e do advogado 
Eugênio Nóbrega, no âmbito do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e instâncias 
superiores, e com a advogada Anna Renata 
Vigó, designada para atuação e acompanha- 
mento de processos de interesse da 
Associação e dos associados perante o TJPB.

13 PEDIDOS DE
PROVIDÊNCIA (PP)

16 RECLAMAÇÕES
DISCIPLINARES (RD)

03 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES (PAD)

47 PROCESSOS

05 REPRESENTAÇÕES (REP) 

15 SINDICÂNCIAS

Entre ADI’s, Arguição de 
Inconstitucionalidade, Mandado de 
Segurança e Ações Ordinárias

Os feitos que demandaram atuação dos 
prestadores de serviço jurídico da AMPB no 
período 2019/2022 são assim contabilizados:

São trabalhos voltados a garantir a defesa de 
magistrados e magistradas diante de órgãos a 
exemplo das Corregedorias e da PBPrev 
(Paraíba Previdência). Os Processos Adminis- 
trativos direcionados ao Tribunal de Justiça do 
Estado foram 15, além daqueles que auxiliaram 
viúvas (o) e herdeiros (as) de associados, em 
caso de falecimento.
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CONQUISTAS E GARANTIAS
DE MELHORIAS

Ao longo desses três anos, o trabalho 
associativo priorizou a busca de melhorias para 
a magistratura paraibana. Umas das primeiras 
vitórias associativas foi a nomeação de 40 
cargos de assessores de gabinete de juízo de 1º 
grau, em abril de 2019, logo no início do 
período de pandemia, e da criação e 
nomeação de mais 110 cargos no ano de 2022, 
totalizando 150 novos assessores trabalhando 
no 1º grau de jurisdição. Esse aumento no 
quadro da assessoria se deu em razão do 
ajuizamento de Pedido de Providências no 
CNJ (n° 0005077-24.2017.2.00.000) que 
resultou em um acordo com o TJPB para que 
ano a ano fossem incrementados os cargos de 
assessores no 1° grau de jurisdição até que se 
atingisse a equalização da força de trabalho. 
Ainda não há uma equalização plena, mas a 
AMPB seguirá trabalhando para atingir esse 
equilíbrio.

Outra grande conquista da magistratura 
paraibana foi a regulamentação do reembolso 
com as despesas com saúde. Através de uma 
ação articulada da AMPB, o Tribunal de Justiça 
regulamentou no âmbito local a Resolução n° 
294/2109 do CNJ e autorizou o ressarcimento 
do valor de até 5% do respectivo subsídio para 
os gastos com saúde, alinhando-se assim à 
política nacional de atenção integral à saúde 
dos magistrados. A AMPB segue na luta para 
que esse mesmo benefício seja estendido aos 
magistrados aposentados e pensionistas.

Seguindo no campo remuneratório, a AMPB 
também se dedicou e conquistou o direito à 
regulamentação da gratificação por assunção 
de acervos. Esse é um benefício que já se 
encontrava previsto da recomendação nº 
75/2020 do CNJ e que visa estender à 
magistratura estadual benefício que já era 
previsto para a magistratura federal através 
da Lei nº 13.093/2015. No TJPB, a gratificação 
foi regulamentada em 2022, com previsão de 
percentual de 16% para aqueles magistrados 
que recebam uma distribuição anual superior 
ao padrão previsto em lei para criação e 
instalação de uma nova unidade judiciária. 
Além da gratificação de acervo, também se 
conseguiu a regulamentação de licenças 
compensatórias em razão da cumulação de 
unidade judiciária e pelo exercício de 
jurisdição em plantão.

DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA
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DEFESA DOS ASSOCIADOS

Ao atuar em defesa dos associados, a AMPB se 
preocupou com a Reforma da Previdência e a 
regulamentação da previdência complemen- 
tar no Estado da Paraíba. Houve firme atuação 
na Assembleia Legislativa, com inúmeras 
reuniões e visitas a Deputados Estaduais, além 
de forte atuação junto à Pbprev, para discussão 
da melhor forma de sua implementação no 
Estado da Paraíba.

No âmbito do pagamento de passivos devidos 
pelo Tribunal de Justiça, a AMPB defendeu de 
forma constante a atualização dos valores e 
regularização do pagamento da Parcela 
Autônoma de Equivalência (PAE), 
conseguindo decisão em requerimento 
administrativo que alterou o índice utilizado 
para atualização dos valores (o que favoreceu 
todos os credores), além de garantir um aporte 
orçamentário muito maior para pagamento 
das parcelas no exercício financeiro de 2023.

Na seara dos precatórios, a AMPB, em conjunto 
com outras entidades interessadas, atuou 

Outros antigos pleitos da magistratura 
também tiveram êxito nessa gestão. Um 
exemplo disso foi a eleição para a escolha dos 
juízes integrantes do Tribunal Regional 
Eleitoral. A pedido da AMPB, foi editada a 
Resolução nº 36/2021, estendendo a 
concorrência a todos os juízes vitalícios do 
Estado e não só aos da Comarca da Capital, 
mediante inscrição precedida de edital 
publicado no Diário da Justiça, dando amplo 
conhecimento da existência de vaga aberta 
para concorrência.

A atuação associativa também não deixou de 
se pronunciar acerca da participação feminina 
no Poder Judiciário – a AMPB apresentou 
requerimento ao TJPB para que fossem 
adotadas as medidas necessárias para criação 
de grupos de trabalho permanente, no 
âmbito do Poder Judiciário estadual, com as 
finalidades propostas pela Política Nacional 
de Incentivo à Participação Feminina no 
Poder Judiciário, instituído pela Resolução nº 
255/18 do CNJ.

jurídico e politicamente, na tentativa de 
regularizar os repasses por parte do Governo 
do Estado, objetivando, assim, a regularização 
do pagamento da lista de credores, 
beneficiando grande quantidade de 
magistrados que aguardam pagamento na 
fila do ano de 2007.

Todas essas conquistas foram fruto de muito 
diálogo e da incansável presença do 
representante da magistratura no Tribunal de 
Justiça do Estado, seja em reuniões com o 
presidente do Tribunal de Justiça e/ou juízes 
auxiliares da presidência, ou no acompanha- 
mento dos processos administrativos nos 
setores do Tribunal de Justiça, e nos órgãos 
externos do Poder Judiciário.

Debatendo e alinhando assuntos de interesse 
da magistratura, se obteve o atendimento e 
garantia dos direitos da magistratura, além 
do aprimoramento dos serviços prestados 
pela Justiça paraibana.
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APOIO
INSTITUCIONAL A
JUÍZES E JUÍZAS
ELEITORAIS
Nos dois turnos das eleições de 2020 e de 2022, mesmo 
tendo sido aquela realizada sob as restrições da 
pandemia da Covid-19, a AMPB se fez presente em 
diversas Zonas Eleitorais, viajando por todo o Estado, 
visitando e apoiando os juízes e juízas eleitorais que 
estavam a serviço da Democracia, garantindo a ordem 
e a organização dos pleitos. O presidente da Associação, 
juiz Max Nunes de França, se colocou à disposição, 
permanecendo de plantão durante as eleições.

A Entidade também atendeu a demandas de 
magistrados que atuam na Justiça Eleitoral, levando à 
Corte Eleitoral reinvindicações de seus associados.

Veja fotos das
visitas realizadas nas
eleições de 2020

Veja fotos das
visitas realizadas nas
eleições de 2022

DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA



AÇÕES JUNTO AO TJPB

A mobilização da AMPB durante o período da 
gestão 2019/2022 foi pautada no diálogo entre 
integrantes da diretoria e a presidência do 
TJPB, que se mostrou empenhada na análise 
dos pleitos. Em busca pelo atendimento às 
demandas relativas a direitos da magistratura 
e por melhorias na prestação jurisdicional, 
verificamos avanços em relação a temas como:

• Atualização da resolução que trata da 
concessão de férias dos magistrados;

• Regulamentação de condições especiais de 
trabalho para magistrados com deficiência, 
necessidades especiais ou doença grave, ou 
que sejam pais ou responsáveis por 
dependentes nessa mesma condição;

• Aprovação da resolução que trata sobre o 
reembolso das despesas com saúde pelos 
magistrados;

• Regulamentação das comarcas de difícil 
provimento, com o objetivo de incentivar a 
permanência de juízes nas unidades que se 
enquadrem nesse conceito;

• Instituição de Comitê de Incentivo à 
Participação Institucional Feminina no 
âmbito do Poder Judiciário estadual;

• Adequação de proposta orçamentária do 
Poder Judiciário para garantir que as 
despesas do TJPB sejam devidamente 
voltadas para a melhoria da prestação 
jurisdicional;

REIVINDICAÇÕES PAUTADAS EM REQUERIMENTOS
E SUGESTÕES DE JUÍZES E JUÍZAS
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• Atualização de precatórios e expedição de 
precatórios complementares;

• Elevação das comarcas de Patos, Sousa e 
Guarabira para 3ª Entrância, cujos estudos 
contaram com a participação da AMPB;

• Restabelecimento da Parcela Autônoma de 
Equivalência em favor de sucessores do 
magistrado falecido;

• Implementação / pagamento do 
auxílio-funeral para associados solicitantes 
(a partir de requerimentos administrativos 
da AMPB perante o TJPB);

• Atuação no Tribunal Regional Eleitoral para 
modificar a forma de convocação de juízes 
para auxiliar os magistrados titulares 
durante os pleitos eleitorais.

A AMPB também efetuou os seguintes 
requerimentos, que aguardam avaliação por 
parte do TJPB:

• Instituição dos Núcleos de Custódias nos 
polos regionais;

• Alteração dos artigos nº 11 e nº 21 da 
LOJE/PB, bem como a readequação da 
Resolução nº 13/2010 desse Tribunal aos 
ditames da Resolução nº 72/2009 do CNJ, 
com vista a retirar a limitação ora 
evidenciada concernente à convocação 
apenas de juízes de 3ª entrância da Capital 
para substituição em segundo grau, ou 
para o exercício de cargos de juiz auxiliar da 
presidência e vice-presidência desse 
Tribunal;

• Manutenção da verba remuneratória 
destinada a todos os Coordenadores dos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Poder Judiciário do Estado 
da Paraíba - CEJUSC - nas comarcas deste 
Estado;

• Instituição de licença-prêmio;

• Elaboração de ato para regulamentar 
sistema de teletrabalho durante o período 
de 1 (um) ano, após finalizado o período de 
licença-maternidade de 6 (seis) meses, em 
benefício das magistradas com filhos 
recém-nascidos.
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ATUAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO
ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
COM DIRETA CONTRIBUIÇÃO PARA
MELHOR ADEQUAÇÃO DO
ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO

A AMPB, como representante da Sociedade Civil Organizada, participou de audiências públicas 
realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, apresentando seu posicionamento 
para a Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência da ALPB. Deste modo, 
levou ao Legislativo reinvindicações do Poder Judiciário para o Plano Plurianual do Estado da 
Paraíba para o período 2020/2023 e estimativa da Receita e fixação da despesa do Estado para o 
Exercício Financeiro de 2020. Sendo assim, a AMPB colaborou com o seu poder de diálogo para a 
instituição de avanços para a Justiça, como a correção do repasse do duodécimo. 

Demonstrando sua capacidade ímpar de contribuir efetivamente para o aprimoramento da 
Justiça, membros da diretoria da AMPB desenvolveram um trabalho na linha de garantir 
condições para o Poder Judiciário se adequar ao futuro e efetivar mudanças como a elevação de 
comarcas e aprovação de leis garantidoras de direitos da magistratura e para melhoria de 
condições de trabalho e estrutura de Fóruns.



Os esforços junto à presidência do TJPB foram 
inúmeros, mas a gestão 2019/2022 foi além dos quadros 

do Poder Judiciário para atingir suas metas. Foi 
necessário arregaçar as mangas, lutar pela garantia de 
verbas por meio da correção do repasse do duodécimo, 

questão litigada junto ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), e que precisava ser posta em prática.
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ATIVIDADES NO CNJ,
AMB E CONGRESSO
RESPEITO E CREDIBILIDADE MANTIDOS
EM ÂMBITO NACIONAL

Semeando confiança, à base de uma atuação firme e independente, a AMPB seguiu sendo 
referência em discussões de interesse da magistratura. Representantes da gestão triênio 
2019/2022 participaram ativamente de reuniões da Associação dos Magistrados Brasileiros, sendo 
voz ativa em decisões do Conselho de Representantes e das Coordenadorias da Justiça Estadual 
e de Aposentados, abordando diversos temas como permuta entre magistrados estaduais, 
política remuneratória, auxílio saúde, reestruturação da carreira da magistratura e outros 
encaminhamentos associativos. 

Do mesmo modo, representantes da AMPB reivindicaram melhores condições de trabalho para a 
magistratura no Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal e no Congresso 
Nacional, mantendo o diálogo com Ministros, Conselheiros, Senadores e Deputados Federais, 
liderando e/ou participando de atos em defesa da Democracia e do Judiciário, lutando por 
aprovação de leis de interesse da categoria.

A AMPB também garantiu uma efetiva participação de magistrados da Paraíba no XXIV 
Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Salvador (BA). A comitiva paraibana participou 
de palestras com a missão de ampliar a aproximação de juízes com a sociedade, para que suas 
decisões se tornem ainda mais legítimas e democráticas. Cumprindo a tradição, a diretoria da 
AMPB ofereceu um evento de confraternização para os seus associados e associadas 
participantes do CBM, escolhendo um dos mais renomados restaurantes em Salvador para 
oferecer um almoço a todos.



19DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA



20 DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA

OFERTA DE
APRIMORAMENTO EFETIVO
PARA A MAGISTRATURA

Acreditando que é na troca de ideias que se constroem práticas, a gestão 2019/2022 contribuiu de 
forma direta para o aprimoramento do Poder Judiciário, capacitando seus associados e 
associadas por meio de cursos e palestras, ampliando o comprometimento com os direitos 
humanos, intensificando reflexões sobre temas que afligem a sociedade.

Idealizados pelo Departamento de Promoção da Cidadania, Direitos  Humanos e Meio Ambiente 
da AMPB, coordenado pelos juízes Ana Crhistina Penazzi e Nilson Dias de Assis Neto, ou em 
parceria com a Escola Superior da Magistratura da Paraíba (Esma-PB), os eventos realizados no 
formato on-line possibilitaram a troca de experiências até com palestrantes reconhecidos 
internacionalmente.

Confira as atividades realizadas:
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Os efeitos da pandemia para o Direito 
Processual Civil brasileiro

Palestrantes: Fredie Souza Didier Júnior, Antônio 
do Passo Cabral, Daniel Mitidiero e Rinaldo 

Mouzalas   

Segurança Cibernética
Palestrante: Delegado Alesandro Gonçalves 

Barreto

Racismo em debate
Palestrantes: Juízes Edinaldo César (TJSE), Fábio 

Esteves (TJDFT) e Bruna Rodrigues (TJCE)

Depressão e pressões sociais: vida moderna, 
consumo e trabalho

Palestrantes: Psiquiatras Vilma Mendoza, Alfredo 
Minervino e Edmundo Gaudêncio

Perspectivas de Gênero no Sistema de Justiça: 
análises de riscos na proteção da mulher

Palestrantes: Juíza Luciana Lopes Rocha (TJDFT) e 
Delegada Eugênia Monteiro Villa (Piauí)

Perspectivas do Direito na efetivação da 
educação e inclusão da pessoa com Autismo

Palestrantes: Adv. Marcelo Válio, Adv. Renata 
Villarim e Promotora Sandra Massud

Diálogos sobre Justiça e igualdade social – 
contribuições para construção de uma cultura 

antirracista
Palestrante: Psicóloga Mafoane Odara e Juiz Fábio 

Esteves (TJDFT)

Justiça Atuarial e avaliação de prisões: Uma 
análise das possibilidades das ferramentas 

preditivas na gestão de risco
Palestrante: Antonio Andrés Pueyo (Catedrático de 

Psicologia da Universidade de Barcelona)

Violência de Gênero Isoladora: sem sua 
penalização, poucas denúncias de violência de 

gênero chegam à Justiça
Palestrante: Sociólogo Ramón Flecha (Catedrático 

da Universidade de Barcelona).

Em junho do ano de 2022, a AMPB apoiou a 
realização dos XXVII Congresso da Abraminj, 
XX Colégio de Coordenadores, XII Fonajup e 
XXIX Fonajuv, eventos que reuniram juízes da 
Infância e Juventude de todo o país, na cidade 
de João Pessoa.

Foram realizados webinários com palestrantes internacionais,
a exemplo do Psicólogo Antonio Andrés Pueyo
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FORTALECIMENTO DO
COMPROMISSO COM
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Com dedicação e responsabilidade, a AMPB 
seguiu cumprindo seu compromisso junto aos 
aposentados e pensionistas. Garantindo a 
prioridade necessária, a gestão “Unindo a 
Magistratura” abraçou com determinação as 
tratativas sobre os direitos destes associados e 
associadas. 

Alcançando decisões no âmbito adminis- 
trativo do Poder Judiciário, relacionadas a 
questões remuneratórias, o trabalho 
associativo conseguiu avanços em relação à 
correção de valores da PAE e Precatórios. 

Sempre se colocando no comando de 
situações de interesse dos aposentados na 

esfera do Tribunal de Justiça do Estado e da 
PBPrev, o representante da AMPB, juiz Max 
Nunes de França, também acompanhou 
articulações da AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros) no Congresso 
Nacional e no CNJ.

O atendimento prioritário pelo setor 
administrativo e financeiro da sede 
administrativa da AMPB foi mantido, 
oferecendo a devida atenção a estes 
magistrados e pensionistas.

Valorizando seus anos de dedicação ao 
Judiciário, ainda foram oferecidos momentos 
de congraçamento para esses associados.
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COM NOVA REFORMA E
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
CLUBE DOS MAGISTRADOS
SE DESTACA AINDA MAIS
ENTRE OS ESPAÇOS
ASSOCIATIVOS DE
OUTROS ESTADOS
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A gestão 2019/2022 investiu em 
diversas melhorias na sede de lazer 
da magistratura paraibana.

Entre as realizações, destacamos a 
construção de churrasqueiras, novo 
espaço kids - projetado e aparelhado 
para agradar ainda mais as crianças, 
novo mobiliário para a área da 
piscina, projeto arquitetônico de 
iluminação e paisagismo - tornando 
o local ainda mais atrativo, reforma 
do muro, com novo revestimento e 
letreiro luminoso - valorizando e 
embelezando a fachada do Clube.

Outros destaques são a implantação 
de novo sistema de internet; 
manutenção no telhado do bloco de 
apartamentos; manutenção do 
mobiliário, aquisição de novos 
micro-ondas, condicionadores de ar, 
televisores e colchões para os 
apartamentos; revitalização do 
campo de futebol; aquisição de mesa 
de pebolim e reforma da mesa de 
sinuca; reforma no salão de jogos, 
reforma de banheiros sociais.

25DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA



26 DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA

ESTRATÉGIAS DE
COMUNICAÇÃO PARA
CONSOLIDAR A IMAGEM E
A REPUTAÇÃO DA AMPB
Com o propósito de aprimorar e tornar mais 
assertiva a comunicação com o cidadão e com 
os seus associados e associadas, a diretoria 
cuidou em monitorar todo o conteúdo 
produzido pelo núcleo que cuida da 
comunicação institucional, buscando maior 
atenção do seu público interno, além de levar 
informação oficial de qualidade a toda a 
sociedade.

Seguindo com a elaboração e distribuição de 
releases, notas, artigos, vídeos, fotos e 
agendamentos de entrevistas para rádios e 
TV’s, a comunicação da AMPB ainda redefiniu 
o trabalho com as redes sociais, que 
transformaram o contexto e o desenvol- 
vimento de estratégias para aprimorar o 
processo de interlocução com a sociedade, 
sobretudo em virtude do período pandêmico, 
onde a abordagem on-line se tornou 
imprescindível.

Imbuída no propósito de consolidar a imagem 
e reputação da AMPB e utilizar a comunicação 
como instrumento de propagação da 
cidadania, exaltando os caros valores dos juízes 
e desembargadores deste estado, os 
posicionamentos do representante da 
magistratura paraibana durante entrevistas a 
meios de comunicação contribuiu para 
propagar valorosas informações sobre o 

trabalho realizado pelo Judiciário paraibano, 
levando à reflexão sobre a missão e a 
importância da Justiça para o acesso ao 
bem-estar social.

De forma a ampliar a interlocução interna, a 
AMPB investiu ainda em equipamentos para 
melhorar a transmissão de todos os sorteios de 
forma on-line, aparelhos telefônicos e melhor 
sistema de internet para atendimento via 
Whatsapp e criação de novo canal para envio 
de avisos e comunicados, um grupo no 
Telegram.



27DEDICAÇÃO, SERIEDADE E EFICIÊNCIA



CELEBRAÇÕES EM DATAS
COMEMORATIVAS

Os eventos sociais promovidos pela AMPB 
durante a gestão 2019/2022 cumpriram o papel 
de oferecer entretenimento a associados e, em 
algumas ocasiões, também aos seus 
familiares. A agenda de eventos iniciou pelo 
Réveillon, em dezembro de 2019, que reuniu 
convidados numa atmosfera de muita paz e 
harmonia, além de muita animação ao som 
dos shows da banda Andaluz e da cantora 
Larissa Marques.

Foram realizadas duas edições do “Verão 
AMPB”, nos anos de 2020 e de 2022, com 
atrações musicais durante os finais de semana 
do mês de janeiro, no Clube dos Magistrados. 
Também durante os anos já citados ocorreram 
shows que marcaram o período carnavalesco, 
garantindo a diversão dos frequentadores da 
sede de lazer associativa. 

O Dia Internacional da Mulher foi celebrado 
em evento presencial em 2020, com palestras 
de Guilherme Baía (finanças) e de Renata 
Bandeira (workshop de moda). Já em 2021, em 
formato on-line, nossas associadas 
acompanharam palestra da médica 
Wanicleide Leite, com o tema "Ser plena é uma 
questão de escolha". Em 2022, o webinário 
“Nós por Elas” promoveu o debate em torno do 
trabalho da mulher no Poder Judiciário a partir 
do Direito Comparado.

Inovando na promoção de eventos, a AMPB 
realizou a confraternização 2021 em formato 
de “Sunset” - modelo aprovado pela 

magistratura, que prestigiou um festejo 
descontraído, com show do cantor Yuri 
Carvalho. O Festejo Junino 2022 também 
passou por modificação, sendo realizado, pela 
primeira vez, na Vila Sítio São João, ponto 
turístico em Campina Grande. O forró ficou por 
conta da banda “Os Três do Nordeste” e do 
cantor Felipe Warley.
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MAGISTRATURA PARAIBANA
MAIS UNIDA E FORTALECIDA
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AMPLIAÇÃO DE PARCERIAS

Com a manutenção de bons relacionamentos, com uma postura ética e transparente com 
entidades representativas de categorias, sendo elas do meio jurídico ou não, a AMPB conservou o 
diálogo eficiente, alinhando estratégias para alcançar objetivos firmados para atender interesses 
da magistratura, bem como para garantir melhor acesso à saúde (como a campanha de 
vacinação contra a gripe) ou ampliar alcance de campanhas institucionais.

MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
Focando em uma melhor gerência para a sede administrativa, a gestão “Unindo a Magistratura” 
investiu em algo fundamental em termos de gestão: um novo  sistema para registrar seus 
associados e associadas. O cadastro atualizado auxiliará na tomada de decisões associativas. As 
informações, utilizadas de forma estratégica, podem tornar a AMPB ainda mais útil para a 
magistratura de nosso Estado.

Capacitação sobre a LGPD –  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – para os funcionários da 
sede administrativa: investimento em segurança da informação e proteção de dados, 
resguardando a AMPB contra riscos de incidentes de disponibilidade, vazamento de dados, 
ataques cibernéticos, etc, treinando funcionários para que saibam atuar de maneira a coletar de 
forma correta as informações, tratá-las, acessá-las e compartilhá-las dentro da organização do 
trabalho.
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RESPEITO E
ADMIRAÇÃO POR
NOSSA HISTÓRIA
Investindo na valorização da história 
associativa, foi criado um novo espaço para 
a Galeria de Ex-Presidentes da AMPB, mais 
acessível a todos os visitantes de nossa sede 
administrativa. Além disso, a galeria foi 
atualizada com fotos dos mais recentes 
representantes da Associação.
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XXI ENCONTRO
DE MAGISTRADOS

PARAIBANOS

Realizado em João Pessoa, no dia 7 de outubro de 2022, o evento teve como 
tema “Magistratura Paraibana em Contribuição com a Justiça: 

Planejamento e Novos Desafios”. Na oportunidade, os participantes 
trataram sobre situações corriqueiras do dia a dia de trabalho que impedem 
um melhor desempenho jurisdicional, elaborando documento direcionado 
ao Tribunal de Justiça do Estado, com alternativas práticas e aplicáveis para 

soluções de problemas detectados durante as discussões.

Ocorreu ainda palestra de Jorge Parísio - especialista em finanças, sobre o 
tema “Cenário Macro-Econômico Nacional e Perspectivas de Investimentos”.
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ESPORTES
Em virtude do período pandêmico, as atividades esportivas foram afetadas pelo isolamento social. 
Mesmo assim, durante a gestão “Unindo a Magistratura” o time de futebol society formado por 
magistrados da Paraíba continuou tendo acesso a campo e a treinador.

A Coordenadoria de Esportes da AMPB seguiu envolvida com as ações e agenda de atividades 
nacionais organizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e, em agosto de 2022, a 
comitiva de atletas da Paraíba recebeu apoio associativo para participar dos Jogos Nacionais da 
Magistratura, realizados na cidade de Aracaju (SE), após adiamentos justificados pela pandemia 
da Covid-19.

FINANCEIRO
Com a devida supervisão e avaliação do Conselho Fiscal, a AMPB cumpriu com seus deveres 
financeiros durante o triênio 2019/2022. As informações encontram-se disponíveis em balanço 
contábil referente às contas da gestão no seguinte endereço: 
https://ampb.org.br/relatorios/gestao-2019-2022. O acesso é apenas para associados e 
associadas, sendo liberado para os devidamente cadastrados na área restrita do nosso site 
institucional.

CONVÊNIOS
No objetivo de seguir com a oferta de 
vantagens e descontos aos seus associados, 
foram firmados novos convênios com 
empresas dos setores da educação, saúde e 
serviços, destacando-se a Seguros Unimed 
(que garante assistência em hospitais como o 
Albert Einstein e o Sírio-Libanês), Juruá Editora, 
o Clube Pessoense de Tiro (APTIRO) e Clube 
dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar da 
Paraíba. A listagem com todas as empresas 
conveniadas está disponível no site da AMPB 
ou no perfil do Instagram @conveniosampb.
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A diretoria 2019/2022 da AMPB agradece a todos os associados e 

associadas, funcionários e funcionárias, representantes associativos 

parceiros e entidades parceiras, a colaboração tão necessária para 

que a gestão "Unindo a Magistratura" cumprisse a sua missão em 

defesa da magistratura paraibana. Além deste relatório impresso, 

onde resumimos as ações desenvolvidas durante os últimos três 

anos, apresentamos de forma mais ampla e específica as nossas 

atividades também no formato on-line. Portanto, convidamos o(a) 

caro(o) leitor(a) a acessar o QR-Code abaixo:
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Thiago Almeida
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