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diretoria exeCutiva

 
Presidente – Juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior
 
1º Vice-presidente – Desembargador Frederico Martinho da N. Coutinho 
 
2º Vice-presidente – Juiz Edivan Rodrigues Alexandre 
 
3º Vice-presidente – Juiz Sivanildo Torres Ferreira
 
1ª Secretária – Juíza Elza Bezerra da Silva Pedrosa 
 
2º Secretário – Juiz José Bonifácio Lima Lobo
 
1ª Tesoureira – Juíza Maria Aparecida Sarmento Gadelha  
 
2º Tesoureiro – Juiz Carlos Neves da Franca Neto

 

Conselho FisCal – titulares:
 

1º Membro – Juiz Max Nunes de França
 
2º Membro – Juiz Ailton Nunes de Melo
 
3º Membro – Juiz Ramonilson Alves Gomes 
 
4º Membro – Juiz Francisco Neris Pereira 

 
Conselho FisCal – suplentes:
 

1º Suplente – Juíza Renata Barros de Assunção Paiva 
 
2º Suplente – Juiz Antônio Jeremias Inácio da Silva 
 
3º Suplente – Juiz José Irlando Sobreira Machado
 
4º Suplente – Juíza Isa Mônia Vanessa de Freitas Paiva

AMPB SUA LUTA, NOSSA LUTA! 
Democracia tem história! – biênio 2014/2016
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Colegas,

Depois de muitas batalhas en-
frentadas durante o biênio 
2014/2016, os componentes da 

chapa “AMPB SUA LUTA, NOSSA LUTA! De-
mocracia tem história!” encerram suas ati-
vidades.

Buscando a eficiência para nossas deci-
sões e propostas, nossa luta não foi fácil. Por 
isso, destaco a atuação diária de cada mem-
bro da diretoria, que por deveras vezes su-
peraram seus limites para cumprir seu papel 
na nossa trajetória. Reservo a cada um de vo-
cês o meu sentimento de gratidão e exponho 
aqui o entusiasmo, dedicação e coragem de 
todos para colaborar com nossa Entidade as-
sociativa.

A Associação sempre foi e deve se man-
ter como um instrumento importante para 
a consolidação dos nossos direitos. Lutamos 
por nossos pleitos com muita atenção, de-
monstrando interesse e vontade em respeitar 
e manter as prerrogativas de nossa classe. 

Carreguei a responsabilidade de acatar 
sugestões e críticas para aprimorar o meu tra-
balho. Cada demonstração de confiança me 
encorajou no dia a dia de atuação institucio-
nal. Espero ter atendido bem a cada magis-
trado que tenha necessitado da AMPB.

Foram muitas lutas pela valorização e 
dignidade do juiz: pelo ATS e atualização dos 
subsídios, trabalho pela aprovação de Proje-

tos do interesse da categoria no Congres-
so Nacional. Sempre pela manutenção da 

independência do Judiciário. 

Pela primeira vez, colocamos em 
prática uma campanha de valorização da 

classe, esclarecendo a sociedade sobre o 
trabalho do juiz, com o slogan “Mais do que 

aplicar a lei, todo juiz exerce um papel social”. 
As peças da campanha (vídeo em TV e redes 
sociais, spot, outdoor, anúncio em jornal im-
presso, banner e cartaz) foram divulgadas em 

todo o Estado da Paraíba.

Fortalecemos os laços de trabalho 

Fala do 
Presidente
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com órgãos públicos valorizando as relações 
interinstitucionais com o Ministério Público, 
OAB-PB, Defensoria Pública, Polícias, Governo 
do Estado, Assembleia Legislativa, instituições 
acadêmicas para aprimoramento intelectual 
de nossos associados, entre outros.

Encerro o meu mandato com a satisfa-
ção do dever cumprido. Foram 4 anos e 3 me-
ses dedicados à proteção das prerrogativas da 
categoria e à garantia do exercício da magis-
tratura de forma digna em nosso Estado.

Neste relatório elencamos algumas con-
quistas acumuladas durante a nossa trajetó-

ria durante o biênio 2014/2016, prestando 
contas do trabalho desenvolvido para fazer 
de sua luta a nossa luta.

Agradeço a cada associado e a cada 
funcionário de nossa Associação, enfim, a 
todos que, de uma forma ou de outra, con-
tribuíram para a aceitação e aprovação de 
minha atuação enquanto presidente desta 
Entidade.

Juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior

Presidente da AMPB entre agosto de 2012 
e novembro de 2016.
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Só uma magistratura valoriza-
da e independente pode deixar 
a AMPB FORTE. Para tanto, a 

gestão 2014/2016 da Associação não 
mediu esforços para atuar junto ao Tri-
bunal de Justiça do Estado, dialogando 
e requerendo, por meio de processos 
administrativos, a concretização de di-
reitos e prerrogativas e a implantação 
de iniciativas voltadas para o aprimora-
mento do Judiciário paraibano.
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Efetivação de concurso público para juízes; 
Criação e instalação de novas unidades judi-
ciárias; Implantação do auxílio-moradia e auxí-
lio-alimentação, com pagamento do retroativo 
do auxílio-alimentação; Luta pelo direito de 
compensação do plantão de fim de semana por 
folga; Cálculo e apresentação ao TJPB de atuali-
zação da PAE com juros e correção monetária; 
Aposentados passaram a receber a PAE direta-

mente pelo TJPB; Conquista da redução gradual da 
diferença de subsídios entre as entrâncias, de 10% 
para 5%; Requerimento pela votação de Editais de 
promoção e remoção; Solicitação para melhora da 
estrutura de pessoal, com o objetivo de equilibrar 
a força de trabalho; Participação em Comissão do 
TJPB para implantação de plano de segurança nos 
fóruns, entre outros elencados neste relatório em 
“Processos administrativos”.
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A parceria de trabalho com ór-
gãos públicos foi fortalecida, valori-
zando as relações interinstitucionais 
com o Ministério Público, Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB), OAB-PB, Defensoria Pública, 
Amatra 13 (Associação dos Magis-
trados do Trabalho da 13ª Região), 
Polícias, Governo do Estado, Escola 
Superior da Magistratura (Esma-PB) 
e Assembleia Legislativa, aprimoran-
do nossa atuação e ampliando con-
quistas.
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Processos 
Administrativos

•	 Processo Administrativo solicitando aplica-
ção da Resolução nº 106/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, enquanto não sobrevier 
a regulamentação da Resolução nº 14/2015, 
com o fito de evitar a suspensão dos editais 
de votação para as promoções por mereci-
mento.

•	 Pleito para instituir critérios objetivos na de-
signação de juízes substitutos, com a efeti-
va participação da AMPB na elaboração de 
eventual Resolução.

•	 Adotar medidas para concretizar os ditames 
da Resolução nº 219 do CNJ, que dispõe 
sobre a distribuição de servidores, de cargo 
em comissão e de funções de confiança nos 
órgãos do Poder Judiciário de primeiro e se-
gundo graus.

•	 Para que sejam adotadas as medidas ne-
cessárias para a definição das Comarcas de 
difícil provimento no âmbito do Poder Ju-
diciário, atribuindo-se a gratificação corres-
pondente e prevista em lei.

•	 Requerimento solicitando alteração dos in-
cisos XIV e XV do art. 7º das Disposições 
Transitórias da Lei de Organização e Divisão 
Judiciárias do Estado da Paraíba, a fim de 
que os cargos de Juízes Auxiliares de 1ª e 2ª 
Circunscrições sejam elevados à 3ª entrân-

Durante suas últimas gestões, a 
AMPB vem ampliando e qualifican-
do seu setor jurídico, atuando em 

favor dos magistrados, para acompanhamento 
de processos judiciais e administrativos, além 

de requerer melhorias para o trabalho dos juí-
zes e aprimoramento do Judiciário através de 
Procesoss Administrativos junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado. Segue um levantamento:

cia, com símbolo PJ-3; bem como alterado 
o art. 5º das mesmas Disposições Transitó-
rias, para que os cargos de Juiz Substituto, 
transformados em Juízes auxiliares, passem 
também à 3ª entrância, também com sím-
bolo PJ-3.

•	 Requerimento pleiteando a correção mone-
tária do retroativo do Auxílio Alimentação.

•	 Requerimento do Auxílio-Saúde em favor 
dos magistrados do Estado da Paraíba.

•	 Requerimento solicitando a regulamenta-
ção do pagamento da Ajuda de Custo para 
Moradia.

•	 Requerimento solicitando a permanência 
nos locais do plantão judiciário do Ministé-
rio Público Estadual e Defensoria Pública, a 
fim de permitir a celeridade processual.

•	  Requerimento defendendo a desnecessida-
de de agendamento prévio de magistrados 
para audiências com a Presidência do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba.

•	  Requerimento solicitando a implementação 
efetiva das propostas relativas ao Projeto de 
Valorização dos Magistrados do Primeiro 
Grau.



| 11 
Relatório AMPB

•	 Pleito para pagamento da Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Jurisdição para a 
Magistratura do Estado da Paraíba.

•	 Retroativo Auxílio-Moradia

•	 Pleito de correção monetária nos créditos 
da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, 
nos termos da Resolução nº 10/2014 do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba.

•	 Solicitação de repercussão dos reajustes nos 
terços de férias dos Magistrados, conforme 
planilha de cálculos elaborada e apresenta-
da pela AMPB.

•	 Pedido de alteração da Resolução 34/2009 
para utilizar o escalonamento da Resolução 
nº 545/2015 do Supremo Tribunal Federal 
– escalonamento das diárias em frações e 
percentual do subsídio.

•	 Requerimento protocolizado perante TJPB 
solicitando que os órgãos administrativos 
se abstenham de inscrever em folha de pa-
gamento débitos não voluntários antes do 
devido processo legal.

•	 Solicitando o reconhecimento, pelo Tribunal 
de Justiça da Paraíba, do direito dos Magis-
trados paraibanos usufruírem da Licença
-Prêmio.

•	 Requerimento solicitando a publicação de 
lista dos magistrados com ordem de anti-
guidade na carreira.

•	 Pedido de Alteração da Resolução nº 
56/2013 do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
permitindo que as folgas concedidas aos 
Magistrados em razão do Plantão Judiciá-
rio sejam usufruídas dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) meses.  

•	 Pedido de disciplinamento no atendimento 
de jurisdicionados e advogados quanto ao 
acesso ao interior dos espaços internos das 
varas e secretaria judiciárias, reservados aos 
servidores e Magistrados.

•	 Pedido de transmissão das sessões do Pleno 
pela Internet bem como verificar a possibi-

lidade de realizar parceria com TV Câmara 
ou TV Assembleia para realizar transmissão.

•	 Pedido de não incidência de Imposto de 
Renda sobre parcela referente ao terço de 
férias devido a todos os integrantes da Ma-
gistratura Paraibana. Requerimento de re-
petição dos descontos efetuados dos últi-
mos dez anos.

•	 Pedido de não incidência de contribuição 
previdenciária sobre o terço de férias.

•	 Pleito de pagamento proporcional da gra-
tificação atinente à cumulação de unidades 
judiciárias, independente de atingir o lapso 
de 30 (trinta) dias.

•	 Requerimento para alteração do Regimen-
to Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
com o escopo de permitir a participação de 
todos os juízes no processo de escolha da 
mesa diretora do Tribunal. Eleições Diretas.

•	 Requerimento do pagamento retroativo do 
Auxílio Alimentação.

•	 Requerimento com o fito de modificar a 
Resolução nº 36/2013 do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, que dispõe sobre o fun-
cionamento da Central de Mandados e do 
zoneamento, com o fito de compatibilizar 
com o ordenamento jurídico pátrio, reali-
zando a previsão de Oficial de Justiça nas 
Varas do Estado. 

•	 Pleito de pagamento da parcela do retroa-
tivo do auxílio-alimentação em favor dos 
inativos que estavam em atividade durante 
o período considerado para pagamento.

•	 Ampliação da licença-maternidade para 
180 dias 

•	 Requerimento para designação de Assessor 
de Gabinete de Juiz para todas as Comar-
cas do Estado, independente do número de 
processos.

•	 Equiparação da remuneração dos assesso-
res dos juízes aos assessores de gabinete 
ou analistas judiciários.
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•	 Pleito para pagamento do segundo terço de 
férias em favor dos juízes substitutos do 52º 
Concurso para a Magistratura.

•	 Pedido de concessão de assento para a Asso-
ciação dos Magistrados da Paraíba – AMPB 
nas Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça 
da Paraíba. 

•	 Pedido de conversão de um terço de férias 
em pecúnia.

•	 Requerimento para elaboração de Resolu-
ção estabelecendo critérios objetivos para 
a escolha de Juiz de Direito para compor o 
TRE/PB.

•	 Requerimento solicitando celeridade nos 
procedimentos de promoção e remoção dos 
magistrados.

•	  Carteiras Funcionais com validade em todo 
o território nacional.

•	 Auxílio-moradia em favor dos Magistrados.

•	  Aquisição de livros.

•	 Pleito para contratação de segurança para 
fóruns e Comarcas do interior. 

•	 Requerimento solicitando a aquisição de câ-
meras e microfones para registros das au-
diências.

•	 Averbação do tempo ficto na ficha funcio-
nal dos Magistrados.

•	  Pleito para seleção pública e nomeação de 
juízes leigos para compor os Juizados Espe-
ciais do Estado.

•	 Pagamento de diárias em favor dos Magis-
trados para realização de Mestrado.

•	 Participação de representante da AMPB no 
Grupo Gestor de Implantação do Processo 
Judicial Eletrônico.

•	 Participação da AMPB na Comissão de Se-
gurança do Tribunal de Justiça da Paraíba.

•	 Vitória no Conselho Nacional de Justiça 
para que as remoções de juízes precedam 
as promoções.

•	 Pleito para realização de concurso público 
para Juízes. 

•	  Pleito para correção dos equívocos eviden-
ciados na publicação do índice de produ-
tividade dos Juízes de 1º grau no ano de 
2013. 

•	 Redução gradual da diferença de subsídios 
entre as entrâncias.

•	 Requerimento para a regulamentação da 
indenização de transporte, nos termos da 
LOMAN e LOJE/PB. 

•	 Regulamentação e democratização Paga-
mento de férias vencidas.

•	 Pleito perante o TRE/PB para exclusão de 
cobrança aos juízes eleitorais no exercício 
de suas funções do excedente de faturas 
telefônicas. 

•	 Pleito perante o TRE/PB para o efetivo cum-
primento dos critérios objetivos relativos à 
designação e exercício da Jurisdição Eleito-
ral em Primeira Instância.  

•	 Luta e colaboração para realização de con-
vênio entre o Tribunal de Justiça da Paraíba 
e instituições financeiras para antecipação 
do crédito da PAE para os Magistrados.

•	 Recebimento pelos inativos da Parcela Au-
tônoma de Equivalência diretamente pelo 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

E, AINDA:

Habilitação como terceiro interessado em pro-
cesso que tramita perante o Conselho Nacional 
de Justiça, com o fito de ampliar o colégio de 
eleitores, de modo a alcançar todos os Magis-
trados vinculados aos Tribunais, no processo de 
escolha dos Presidentes e Vice-Presidentes.
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Ações em PArceirA com A AmB

Lutaram, incansavelmente, pela igualdade de trata-
mento em todos os níveis entre magistrados da ativa e 
aposentados. 

Buscaram assegurar a independência da magistratu-
ra, a exemplo do incansável trabalho pela PEC 187/2012 – 
que prevê eleições diretas para os dirigentes dos tribunais 
de Justiça de todo o Brasil.

Através de mobilizações nacionais, alertaram a so-
ciedade sobre Projetos de Lei prejudiciais à democracia do 
País, tais como a PEC 241/2016; reformas trabalhista e 
previdenciária; PEC 62/2015, PL 280/2016, entre outros.

Para a defesa institucional da independência dos 
magistrados e de suas prerrogativas, a AMPB 
uniu forças à Entidade que representa nacional-

mente a categoria, a AMB. 
Participando intensamente de reuniões e ativida-

des em Brasília, integrantes da chapa “AMPB SUA LUTA, 
NOSSA LUTA!” trabalharam no Congresso Nacional, no 
Conselho Nacional de Justiça e no STF pela valorização 
adequada da magistratura; atuaram pelo retorno do ATS 
(Adicional por Tempo de Serviço) e pela recomposição dos 
subsídios.
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AposentAdos
O engajamento dos aposentados 

nas atividades associativas foi as-
segurado por meio de reuniões  

locais e em Brasília, em eventos da AMB, 
no sentido de obter o apoio necessário à 
aprovação das PEC’s de interesse da clas-
se. O prestígio de cada um aposentado 
foi importante para fortalecer as lutas da 
AMPB. Os magistrados Júlio Paulo Neto 
e João Antônio de Moura representaram 
os colegas paraibanos em reuniões da 
Coordenadoria de Aposentados da AMB 
e em mobilização no Senado Federal 
para tratar da PEC 63/2013, que resta-
belece o Adicional por Tempo de Servi-
ço (ATS) e beneficia tanto ativos quanto 
inativos na magistratura. 

A AMPB negociou com a PBPrev e o 
pagamento da PAE dos aposentados 
passou a ser realizado pela folha de 
pagamento do TJPB. Além disso, eles 
passaram a receber seus vencimen-
tos na mesma data que os magistra-
dos da ativa.

As pensionistas foram ouvidas pela dire-
toria, tendo seus reclames prontamente 
atendidos por meio de requerimentos jun-
to à PBPrev ou procedimentos jurídicos.
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A defesa incondicional de nossos 
associados é marca registrada 
das gestões da AMPB. Seja por 
meio de esclarecimentos públicos 
sobre atuação dos juízes e juízas 
em sua função, com a publicação 
de Notas Públicas na imprensa, 
seja pela realização de mobiliza-
ções e atuação institucional dian-
te dos Poderes Executivo e Le-
gislativo ou diante do Tribunal de 
Justiça da Paraíba ou Tribunais 
Superiores, em ações capitanea-
das pela AMB.

O presidente Horácio Melo es-
teve sempre atento para ouvir o 
problema e sugestão de cada co-
lega, no trabalho incansável pela 
melhoria das condições de traba-
lho dos juízes paraibanos.

A defesa incondicional de nossos associados é 
marca registrada das gestões da AMPB. Seja 
por meio de esclarecimentos sobre atuação 

dos juízes e juízas em sua função, com a publi-
cação de notas na imprensa, seja pela realização 
de mobilizações e atuação institucional diante dos 
Poderes Executivo e Legislativo, Tribunal de Justiça 
da Paraíba ou Tribunais Superiores, em ações capi-
taneadas pela AMB.

O presidente Horácio Melo esteve sempre atento 
para ouvir o problema e sugestão de cada colega, 
na busca incansável pela melhoria das condições de 
trabalho dos juízes paraibanos.

Defesa do Associado
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Com o slogan “Mais do que apli-
car a lei. Todo juiz exerce um 
papel social”, a Associação dos 

Magistrados da Paraíba lançou uma campanha 
traduzindo para a população o quão é impres-
cindível a figura do magistrado para o ordena-
mento da sociedade.

A campanha foi divulgada em todo o Es-
tado da Paraíba, entre os dias 4 e 17 de abril 
de 2016, em televisão, rádio, outdoor, elemí-
dia, redes sociais (Facebook e Twitter) e jornal 
impresso.

O objetivo principal da iniciativa foi desta-
car a importância fundamental do trabalho dos 
magistrados para a vida dos cidadãos e para a 
construção da paz social. Para cumprir esse pa-
pel, o magistrado se desdobra cotidianamente, 
muitas vezes em condições de trabalho pouco 
adequadas e sem a devida compreensão pela 
sociedade do alcance social das decisões judi-

O trabalho do juiz está no dia-a-dia de todos. 
Está na garantia dos direitos e da dignidade. 
Está na criança adotada que recomeça, na 
mulher agredida que ganha esperança, no 
idoso que merece respeito e no combate à 
discriminação. Porque mais do que aplicar a 
lei, todo juiz exerce um papel social.

Campanha da AMPB esclarece 
sociedade sobre importância do 

trabalho da magistratura
ciais e de suas prerrogativas funcionais.

“A AMPB, cumprindo seu papel institucio-
nal, resolveu esclarecer a sociedade a respeito 
da função do juiz, destacando a importância 
deste profissional na manutenção do Estado 
Democrático de Direito”, comentou o juiz Ho-
rácio Melo, presidente da AMPB.

Em postagem no Facebook, o vídeo da 
campanha obteve quase 20 mil visualizações, 
400 reações positivas e cerca de 300 compar-
tilhamentos. 

Em rádio, foram 30 mil ouvintes por hora, 
em média. Na TV, cada inserção em horário no-
bre atingiu cerca de 78 mil telespectadores. Es-
tima-se que 40 mil eleitores viram os anúncios 
em jornais impressos. Já na divulgação através 
da Elemídia, cerca de 300 mil transeuntes ti-
veram acesso ao vídeo. Ao todo, 12 placas de 
outdoor foram distribuídas em cinco cidades 
de todo o Estado. 
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Para garantir o aperfeiçoamento de 
seus associados, a AMPB buscou 
parcerias para ampliar as oportuni-

dades de cursos para magistrados e ma-
gistradas. Além de oferecer atualização 
sobre o novo CPC, a Entidade apoiou ini-
ciativas junto à Esma-PB. Também firmou 
convênio com o Unipê, que abriu vagas 
exclusivas para associados da AMPB no 
Mestrado em Direito daquela instituição.

AperfeiçoAmento
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Já o curso de tiro foi realizado em 
parceria com a Polícia Civil da Pa-
raíba e beneficiou, sobretudo, os 

novos integrantes da magistratura, 
empossados em recentes concursos 
realizados pelo TJPB.   



20 | Relatório AMPB

A 19ª edição do encontro de magis-
trados paraibanos ocorreu nos dias 
10 e 11 de junho de 2016, em Cam-

pina Grande, no Garden Hotel. O evento 
contou com a presença de autoridades 
dos Poderes Judiciário, Executivo e Legis-
lativo, do Estado e de todo país.

A escolha dos palestrantes 
agradou magistrados, que ainda 
aprovaram a programação social 
do evento, oportunidade para 
congraçamento entre os colegas e 
integração dos familiares.

XIX Encontro de 
Magistrados Paraibanos



| 21 
Relatório AMPB

O juiz Fábio Araújo ministrou palestra 
sobre “O Incidente de Resolução de 
Demanda Repetitiva - IRDR no CPC 

2015”.

A palestra do ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), foi sobre 
“Diretrizes do novo CPC e os 
desafios da magistratura”.

O advogado Alexandre Flexa 
abordou o tema “Impactos 
do novo CPC na atuação do 
magistrado”.

Programação científica
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Programação social
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O XIX Encontro de Magistrados 
Paraibanos foi uma realização da 
AMPB, com apoio do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
Prefeitura de Campina Grande, 
Facisa, Gráfica Marcone e Armazém 
Paraíba.
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Em parceria com a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), a 
AMPB foi anfitriã da maior edição do 

evento esportivo da magistratura brasileira, 
os VII Jogos Nacionais da Magistratura. A Pa-
raíba pela primeira vez sediou o evento, reali-
zado entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 
2015. Ao todo, 535 atletas - representando 
27  associações de magistrados, participaram. 

“Só tenho a parabenizar o esforço de to-
dos os colegas magistrados que se envolve-
ram com os Jogos, bem como a dedicação dos 
funcionários da AMPB, fundamentais para o 
êxito deste evento”, comentou a juíza Maria 

Jogos Nacionais
Aparecida Sarmento, membro da comissão 
organizadora. 

“Juízes do país inteiro comprovaram a 
grandeza do povo da Paraíba e o congraça-
mento marcou esta edição dos Jogos. O prin-
cipal objetivo do evento foi atingido: integrar 
a família dos magistrados e estimular o cuida-
do com a saúde por meio da prática esporti-
va”, afirmou o presidente Horácio Melo.

Nesta edição, fizeram parte da progra-
mação provas de atletismo, natação, corrida 
rústica, sinuca, pebolim, tênis de mesa, xa-
drez, tiro esportivo, voleibol de areia; futevô-
lei; basquete; voleibol de quadra e futsal.
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As competições foram realizadas no 
complexo esportivo Vila Olímpica Parahyba 
(antigo DEDE), na Associação do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Apcef), na 
Associação dos Servidores da Polícia Federal 
(ANSEF/PB), na praia do Cabo Branco, no 

Clube Pessoense de Tiro e no Luxxor Nord 
Hotel Skyler.

 A AMPB conseguiu a 7ª colocação no 
quadro de medalhas dos VII JNM. Ao todo, 
os atletas da Paraíba ganharam 13 medalhas, 
sendo 8 de ouro e 5 de prata.
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A solenidade de abertura dos VII 
JNM contou com apresentação 
do Poeta Jessier Quirino, que 

animou a todos com seu espetáculo sobre 
“causos” nordestinos. Ainda na mesma 
noite, o Grupo de dança “Eita” contagiou 
os participantes com o autêntico forró pa-
raibano, com demonstrações de Xaxado e 
Quadrilha Junina.  

Já a festa de encerramento aconteceu 
na sede de lazer da AMPB e contou com 
shows musicais de “Across the Beatles”, Zé 
Filho e Banda e do cantor Tom Oliveira.

O evento reuniu 
quase 600 atletas
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Comissão organizadora da Paraíba: 
Des. Carlos Beltrão, Des. Joás de Brito, 
Des. Arnóbio Alves, Juiz Horácio Melo, 
Juíza Maria Aparecida Sarmento, Juiz 
Francisco Néris, Juiz Sivanildo Torres, 
Juíza Silvanna Pires, Juíza Ana Flávia 
de Carvalho, Juiz Adilson Fabrício e Ja-
queline Medeiros.

Apoio: Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), Governo do Estado da Paraíba, 
Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(Secretaria de Juventude, Esporte e 
Recreação - Sejer e Secretaria Muni-
cipal e Turismo - Setur), Alpargatas e 
Pênalty.

Patrocínio: Fecomércio, Frutas Doce 
Mel, FIEP, UNIMED, UNICRED, Sha-
nally Segurança, Água Mineral Crista-
lina dos Alpes e Grupo Rio do Peixe.
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A união da categoria foi 
fortalecida durante os 
eventos sociais promo-

vidos pela Associação. Em da-
tas como o Reveillon, Dia das 
Crianças, São João e Carnaval 
foram oferecidas festividades 
para reunir associados e fa-
miliares. Em oportunidades 
como os encontros de magis-
trados foram realizados mo-
mentos para o congraçamen-
to da categoria, organizados 
com capricho, buscando ofe-
recer requinte e sofisticação a 
todos os participantes.
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AssembleiAs

A realização de 
Assembleias 
garantiu o po-

der de decisão dos 
magistrados, onde 
cada um teve opor-
tunidade de se ma-
nifestar e colaborar 
em deliberações que 
nortearam o traba-
lho associativo. 
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Mantendo seu papel insti-
tucional de representar 
a magistratura paraiba-

na diante da opinião pública, além de  
assegurar a informação correta sobre 
o papel do Judiciário e as batalhas diá-
rias da categoria, a AMPB manteve 
seus espaços de comunicação interna 
e externa, ampliando-os com canal 
no You Tube e perfil no Flickr.  
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O espaço na mídia foi assegurado e a AMPB 
ocupou vários espaços em rádios, TV´s, jornais 
impressos e portais de notícias. As inciativas da As-
sociação, como eventos e mobilizações, 
ganharam atenção da mídia, pautando 
grandes meios de comunicação do 
Estado.
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Durante a gestão 
2014/2016, o 
patrimônio da 

AMPB foi ampliado com a 
aquisição de uma nova sala, 
com 31 metros quadrados 
– o investimento é anexo à 
atual sede administrativa, no 
Ed. Plaza Center, no centro 
da capital.
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Houve ainda a construção de um 
local para secretaria; novas co-
berturas em frente ao restaurante 
e na lateral da piscina para adul-
tos, ampliando a área sombreada 
para os usuários do Clube.

Na sede de lazer foram cons-
truídos mais três apartamentos, 
que somados aos da gestão 
2012/2014, dão um total de oito 
unidades novas.
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Reforma na piscina de adultos; 
aquisição de nova mobília para 
os apartamentos; nova grama 
e rede de proteção para o 
campo de futebol, com siste-
ma para irrigação automática; 
revestimento da caixa d´água 
com pastilha;  
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Contratação de Bombeiro Civil, que perma-
nece no local para atendimentos de emer-
gência; instalação de piso antiderrapante na 
área de circulação do hall dos apartamentos.   

Aprimoramento da 
internet wifi e do sis-
tema de segurança, 
com disposição de 
câmeras de monito-
ramento; substitui-
ção de cabeamento 
e renovação do sis-
tema elétrico de to-
das as instalações do 
Clube.

A AMPB buscou parcerias no intuito de ofere-
cer vantagens a seus associados e famili-
ares. Um destaque é o convênio de coop-

eração para capacitação de magistrados (Mestrado 
em Direito), firmado com o Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), além de descontos em cursos 
de graduação para dependentes de associados.
 Foram firmados convênios com os seguintes 
estabelecimentos: VOLVO CAR - Brasil Importação 
e Comércio de Veículos LTDA, Lavanderia Bonas-
seco, Lavanderia Blancor, Korpus Academia (CG), 
Start Academia, Bruno Barbosa - Personal Trainer, 
Minds English School, AcquaZero (higienização de 
automóveis), loja Caramelo Infantil, EM TEMPO - 

Espaço Terapêutico, Clínica Design do Corpo, Avant 
Corretora de Seguros (empresa que comercializa di-
versos tipos de seguro, inclusive Saúde Bradesco), Es-
paço UP (serviços de beleza).
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Balanço

Senhores(as) associados(as)

 Estamos apresentando o 
relatório financeiro pertinente 
à gestão do 2º e 3º trimestre de 
2016 e, em razão do prazo para 
execução desta edição resolvemos 
fechar o referido relatório até a 
data de 30/09/2016. Por tanto 
as demonstrações contábeis 
levantadas em 30/09/2016 estão 
sendo comparadas entre o 2º e o 3º 
trimestre de 2016.
 Não estamos comparando 
os resultados aqui apresentados 
com resultados passados de outras 
gestões, haja vista que o objetivo 
é apresentar os números da atual 
gestão, para que seja feita uma análise 
por parte de todos os interessados 
quanto ao nosso desempenho à 
frente da associação nesses últimos 
trimestres, assim daremos ênfase ao 
resultado e aos investimentos ora 
realizados.
1-RESULTADO
 A demonstração de Superávit 
mostra um resultado positivo de 
R$ 38.689,64 equivalente a 73,29% 
em relação ao 2º trimestre, mostra 
também uma diminuição nas 
despesas no valor de R$ 40.535,65 
equivalente a -10,62%, evidenciando 
um aumento significativo no 
Superávit.
 Vejamos no quadro abaixo 
de que forma os valores informados 
foram distribuídos:

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT 
DE 04/2016 - 09/2016
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2-INVESTIMENTOS
 Os investimentos do período conforme 
o quadro abaixo demonstra, foram realizadas 
na construção e reforma da sede social, para 
proporcionar aos seus usuários conforto e 
melhoria, não só no acesso como também em 
sua estadia e conforto.

4-BALANÇO PATRIMONIAL
 O balanço patrimonial representa a 
situação patrimonial e financeira da Associação 
e, para melhor análise, estamos publicando o 
balanço de 01/04/2016 a 30/09/2016 para com 
isso entendermos o que aconteceu, durante a 
nossa gestão, com a situação patrimonial da 
AMPB.
 Fizemos uma análise através do índice 
de liquidez corrente (Total do Ativo Circulante/
Total do Passivo Circulante) e verificamos que 
para cada R$ 1,00 gasto pela associação ela 
possui R$ 1,17 para quitar essas dividas, ou 
seja, a capacidade de liquidez da empresa esta 
em boas condições, tendo uma sobra de R$ 
0,17 que equivale a 17% de ativos correntes 
totais sobre o passivo circulante total.

BALANÇO PATRIMONIAL 
DE 04/2016 – 09/2016

Estélio Pires de Almeida
______________________________

CRC/PB 8823 O-3

3-FINANCEIRO
 Ao analisarmos a Demonstração do 
fluxo de Caixa (DFC), temos uma variação 
de caixa positiva no valor de R$ 235.225,83, 
o que demonstra um superávit financeiro 
e, dessa forma, ao observarmos junto com 
a demonstração de resultado, concluímos 
que esta gestão não só apresentou superávit 
econômico como também financeiro.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
DE 04/2016 – 09/2016
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Associação dos Magistrados da Paraíba – AMPB

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida João Machado, nº 553, Centro.
Empresarial Plaza Center, 3º andar, sala 307
João Pessoa – Paraíba
CEP: 58.013-520
Telefone: (83) 3513-2000 / Fax: (83) 3513-2001

(83) 8169-1561

SEDE DE LAZER

Avenida José Américo de Almeida Filho, nº 558
Praia Areia Dourada, Cabedelo – Paraíba
CEP: 58.310-000
Telefone: (83) 3228-1184

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2014/2016

Produção editorial, fotos* e edição:
Assessoria de Imprensa da AMPB

Jornalista responsável:

Jaqueline Medeiros dos Santos (DRT-PB 1253)

Contato: imprensa@ampb.org.br

Diagramação:

Luciene Cantalice
Contato: cantaliceluciene@yahoo.com.br

(*) As fotos que constam neste relatório são de autoria da AMPB ou foram gentilmente cedidas pela As-
com do TJPB (fotógrafo Ednaldo Araújo).
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www.ampb.org.br
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