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 Acesso aos gabinetes - Acolhendo requerimento da AMAB, o TJBA 
aprovou, com apenas um voto divergente, resolução que disciplina 
e organiza o acesso nas varas do poder Judiciário baiano. 

 Direção de Fórum - O projeto de gratificação de 5% aos magistrados 
por exercício efetivo da função de direção de Fórum foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa. 

 Redução de percentual entre entrâncias - Diferença de vencimentos 
cai de 7% para 5%. A solicitação foi aprovada pelo Pleno do TJBA e 
seguiu agora para ALBA.

 Mais juízes – Realização de concurso – Concurso realizado pelo 
TJBA e em fase final de seleção

Conquistas



Conquistas
 Funseg – Projeto que o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

(Funseg-BA), aprovado pela ALBA.

 Vagas - O TJBA passou a divulgar, após solicitação da AMAB, dados 
sobre as varas vagas, em comarcas de entrância intermediária e final, 
que servirão de base para os próximos editais de remoção e promoção. 

 Diárias - A AMAB apresentou requerimento para atualização dos valores 
de diárias .

 Licença Prêmio – Fracionamento e retomada do 

andamento dos processos

 Assistência à Saúde - O pleno do TJBA aprovou encaminhamento do 
projeto de lei, para a Assembleia Legislativa, que cria a 

Assistência à Saúde dos magistrados e servidores.



 Novo mobiliário do espaço Café 
da Manhã no Complexo AMAB

Ações - Infraestrutura

 Reforma de quartos



Ações - Infraestrutura

 Melhorias na Brinquedoteca  Novo lounge do hotel



Ações - Infraestrutura

 Estações de trabalho - Complexo



Ações - Infraestrutura

 Nova Sala de Reunião - Complexo  Mini auditório - Complexo 



 Encontros 
realizados nas 
regiões de Feira 
de Santana, 
Vitória da 
Conquista, 
Serrinha, 
Juazeiro, Santo 
Antônio de 
Jesus, Porto 
Seguro, 
Eunápolis, 
Ilhéus e Itabuna

AMAB Itinerante



Conhecendo a Magistratura

 Lançamento e 
realização das 
primeiras 
edições do 
projeto 
Conhecendo a 
Magistratura 
(Faculdade 
Baiana de 
Direito e 
Unime)



Eventos

 Dia do Magistrado 2018 e 2019  Vestes Talares - Des. Antonio
Cavalcanti



Eventos

 Aposição de foto na galeria de 
presidentes – Freddy Pitta Lima

 Dia das Mães 2018 / 2019



Eventos

 Mês da Mulher  Forró da AMAB 2018 / 2019



Eventos

 Aniversariantes do Mês  Projeto Livremente



Comunicação

 Produção de 07 edições da 
Revista AMAB

 Criação de Instagram da AMAB, 
ampliação as ações em redes 
sociais



Comunicação

 - Criação do AMAB Notícias no 
whatsapp

 Entrevistas e pautas a diversos 
veículos de comunicação



Comunicação

 Criação e lançamento do novo 
site da AMAB

 Criação de APP do Clube de 
Descontos AMAB



Cultura

 Concurso de Fotografia - 2018



AMAB Solidária

 - Entrega de 
donativos a 
diversas 
organizações e 
entidades sociais, 
muitos deles 
arrecadados em 
eventos da AMAB 
(Leite, agasalhos, 
fraldas,  cobertores 
e alimentos não 
perecíveis)



Mobilizações

 Pelo reajuste salarial 
dos magistrados

 Contra reajuste de 
Plano de Saúde

 Reforma da 
Previdência



Mobilizações

 Contra o PL do Abuso 
de Autoridade

 A favor da permuta 
de juízes estaduais



Educação

 Convênio com a  Universidade de Buenos Aires




