
GESTÃO UNIDADE E AVANÇO

“HISTÓRIA DE CONQUISTAS,

COM NOVOS DESAFIOS”

Resumo de atividades do 2º ano de atuação
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Processos CNJ

• Pedido de Providência no CNJ sob nº 0005077-24.2017.2.00.0000

Equalização do Primeiro Grau 

• Procedimento de Controle Administrativo no CNJ sob nº 0005327-57.20172.00.0000

Diárias de Transportes 

• Pedido de Providências no CNJ sob o nº 0001118-11.2018.2.00.0000

Eleição de Desembargador

PROCESSOS QUE TRAMITAM PERANTE O STF 

• RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.485.652/PB

RELATORIA: MINISTRO TEORI ZAVASCKI

• ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

N.263/PB
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• Processos Administrativos TJPB 

• Destacar policiais militares para o policiamento ostensivo nos Fóruns de todas as Comarcas de 1ª e 2ª 
entrância, em obediência Às determinações da Diretriz de Comando nº 008/2011/EME do Tribunal de Justiça da 
Paraíba.

• Situação: Em diligência em 18.04.2017

• Confecção de carteiras funcionais de magistrados que atendam às normas e especificações estabelecidas na 
Resolução nº 193/2014.

• Situação: Sobrestado desde 28.09.2017

• Requerimento solicitando a modificação da sistemática de designações dos juízes auxiliares de 1ª 
circunscrição para a realização das audiências de custódia, de modo que não incidam sobre os magistrados 
que não detêm competência criminal.

• Situação: Publicado indeferimento

• Requer seja comunicado pelo Tribunal de Justiça se houve ou não a criação do Fundo Estadual de Segurança 
dos Magistrados, e, em caso negativo, sejam envidados os esforços necessários para a remessa de projeto de 
lei à Assembleia Legislativa, a fim de dar cumprimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça. 

• Situação: Pedido de Vista
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Implementação das medidas de segurança para magistrados, muitas delas já delineadas em projetos de segurança 

que tramitam no TJPB, bem ainda todo o regramento insculpido nas Resoluções 104/2010, 176//2013 e 239/2016 do 

CNJ. Outrossim, pugna pela apuração dos casos de ameaças e ataques contra fóruns e demais prédios da justiça da 

Paraíba.

Situação: 27.04.2017 - Em diligência:

Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça da Paraíba – Adm Eletrônico

Situação: 25.05.2017 - Em diligência

Pedido para proceder à eleição do Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau, atendendo às determinações da 

Resolução nº 194/2014 do CNJ e nº 219/2016 do TJPB.

Situação: Arquivado 
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Pedido de priorização das unidades de competência para infância e juventude para preenchimento de serventias, 

nomeação de equipes técnicas com atuação exclusiva nas varas da infância e juventude, dentre outros pleitos.

Situação: Arquivado 

Requer regramento do TJPB a fim de estabelecer critérios objetivos através dos quais os magistrados possam, em 

condições de igualdade, concorrer às indicações a fim de serem designados para participarem de mutirões, grupos 

de metas e atribuições administrativas e docentes junto à ESMA. 

Situação: Encaminhado em 28.02.2018, com parecer.  

Cumprimento da Resolução nº 102 do CNJ, para fins de complementação e atualização dos dados relativos à gestão 

orçamentária e financeira, bem como referente à gestão de pessoas. 

Situação: em diligência
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Requer a imediata votação do acesso ao 2º grau e da remoção, atendendo aos ditames da Resolução 14/2015, que 

disciplina a adoção de critérios objetivos para avaliação do merecimento dos candidatos. 

Situação: Despacho do Presidente determinando arquivamento dos autos em 04.05.2018. 

Fracionamento das férias dos magistrados em período de 15 (quinze) dias

Situação: DEFERIDO. Aprovação de Projeto de Resolução. Resolução do Tribunal de Justiça sob o nº 08 de 21 de agosto de 

2018. Publicada Resolução no Diário da Justiça de 29 de agosto de 2018. Processo Finalizado e Arquivado.

Requerimento ESMA para participação dos Juízes Auxiliares no Processo Seletivo de Magistrado Preceptor

Pedido de Notas Taquigráficas do processo nº 2017129785 (alterado para nº 2018.073.010)

Situação: Encerrado

Requerimento pleiteando a atualização do Ato da Presidência nº 52/2017. Pedido realizado através do ofício nº 

230/2017, de 11 de dezembro de 2017.

Situação: Encaminhado para a Presidência com parecer.
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Readequação da Portaria GAPRE 922/2018, para que juízes vitaliciados tenham os mesmos benefícios dos juízes não 

vitaliciados no que concerne ao pagamento de diárias, quando da participação em cursos.

Situação: Devolvido ao Juiz Auxiliar

Solicita providências quanto a Resolução n. 13/2010

Situação: Despacho da Presidência para consideração do Juiz Auxiliar

Inclusão de Verbas no Orçamento de 2019

Situação: Despacho da Presidência para consideração do Juiz Auxiliar

Pedido de Adoção da Antiguidade como critério único para as remoções

Situação: Protocolizado em 15.10.2018
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Atuação em Brasília – Congresso Nacional, CNJ e STF
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Atuação em Brasília – Congresso Nacional, CNJ e STF

Trabalho incansável em busca da valorização da magistratura, 

assegurando direitos e cobrando o reconhecimento ao nosso trabalho.

Em conjunto com outras Associações e com a AMB, a AMPB também 

conta com seus associados em mobilizações nacionais e no trabalho 

no Congresso Nacional.
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REUNIÕES AMB

A AMPB sempre 

participativa e 

atenta para 

colaborar com a 

AMB nas 

discussões que 

tratam dos 

interesses da 

magistratura.
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• Reuniões com presidentes de Associações do Nordeste

Tivemos a honra de recepcionar o 

V Encontro de Presidentes de 

Associações dos Estados do 

Nordeste. 

Em uma reunião muito produtiva, 

conseguimos avançar em 

discussões a respeito da 

segurança de magistrados, 

Provimento nº 71, de 13/06/18, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, 

Eleições Diretas para escolha de 

mesa diretora de Tribunais e 

Resolução nº 219/2016 do CNJ
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• Reuniões com presidentes de Associações do Nordeste



UNIDADE  E AVANÇO     

• Atividades com aposentados e pensionistas  

- prerrogativas e entretenimento -
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EQUALIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ENTRE 1º E 2º GRAUS

Dando ênfase a um dos temas mais importantes para nossa classe, a 

priorização do 1º Grau de Jurisdição, através, sobretudo, da implantação 

dos termos da Resolução 219 do CNJ, realizamos palestra com o 

Conselheiro Luciano Frota para juntos discutirmos o tema no âmbito do 

Poder Judiciário paraibano
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ATIVIDADES JUNTO AO TJPB

O assunto foi tratado diretamente com o TJPB, em discussões 

onde tratamos qual a forma mais eficiente para redistribuição 

de servidores entre os 1º e 2º Graus de Jurisdição   
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ATIVIDADES JUNTO AO TJPB

Promoção e Vitaliciamento de juízes 
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TRABALHO E ATUAÇÃO NO PLENO DO TJPB

- Escolha de desembargador por merecimento e voto fundamentado

- Simulação de eleição para mesa diretora do TJPB
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TRABALHO E ATUAÇÃO NO PLENO DO TJPB
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MOBILIZAÇÕES

Mobilização no Pleno - A categoria deliberou por unir forças na cobrança por eleições diretas 

para escolha de presidente e vice-presidente do TJPB, pela equalização da força de trabalho e 

pela votação dos editais da 3ª Vara de Família da Capital e de desembargador.

Em novembro, realizamos uma eleição virtual para que nossos associados apresentassem sua 

preferência entre os candidatos que concorreram aos cargos da mesa diretora do TJPB para o 

biênio 2019/2020.
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LDO - LOA

Em Assembleia Geral Extraordinária, a magistratura 

paraibana deliberou, à unanimidade, autorizar a 

Associação dos Magistrados da Paraíba para ingresso 

de Ações Diretas de Inconstitucionalidade– ADI’s, 

contra dispositivos da Lei Estadual nº. 10.984/17, - Lei 

de Diretrizes Orçamentarias para o ano de 2018.
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ELEITORAL

Visita aos juízes eleitorais durante as eleições de 2018
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VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO
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DEFESA DE MAGISTRADOS

Representantes da 

diretoria da AMPB 

reuniram-se com 

representantes da 

OAB-PB para tratar 

sobre temas de 

interesse comum, 

além de enfatizar a 

necessidade de se 

preservar o 

respeito entre 

juízes e 

advogados. 
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ASSEMBLEIAS

A diretoria da AMPB tem buscado ouvir os associados nas questões polêmicas que 

envolvem a magistratura, tanto através de consultas, como com a realização de 

Assembleias.
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COMUNICAÇÃO

Espaço na mídia;

Curso de Media 

Training;
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COMUNICAÇÃO

Valorização da 

comunicação através de 

diálogo entre presidentes e 

assessores, em busca de 

aprimoramento deste setor.

Abertura de novos canais 

de comunicação com a 

sociedade: Programa de 

TV e espaço para Artigos 

no site Parlamento PB. 

Além disso, maior alcance 

através do Instagram, 

com ampliação de 

seguidores espontâneos. 

www.ampb.org.br/programa

www.ampb.org.br/colunas

http://www.ampb.org.br/programa
http://www.ampb.org.br/colunas
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CURSOS E PALESTRAS

Infância e Juventude; 

Segurança pessoal;

Justiça Restaurativa; 

Direito e Inclusão;
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TRABALHO ADMINISTRATIVO

Negociações com representantes de Bancos e da Unimed, sempre em 

busca de vantagens que beneficiem nossos associados e associadas.

Além disso, ampliação de convênios, oferecendo aos nossos associados 

opções de descontos em estabelecimentos de diversas áreas: 

www.ampb.org.br/convenios
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ESPORTE



UNIDADE  E AVANÇO     

EVENTOS

Confraternização 2017

Carnaval 2018

Congresso AMB

Festejo Junino 2018

Dia das Crianças 2018 
(JP, CG e Patos)

Festa dos 60 Anos
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Logomarca Hotsite

Troféu 60 Anos Brindes 60 Anos
Agenda 60 Anos

60 anos de 

associação 

com a Justiça

Slogan
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Eventos alusivos 

aos 60 anos
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A diretoria da AMPB agradece por mais um ano de apoio e 

colaboração da magistratura paraibana. Nosso trabalho é conjunto e 

nossas conquistas são para todos.

ESTAMOS SEMPRE À DISPOSIÇÃO!


