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Com mais de meio século de história, fundada em 20 de dezembro de 1958, a Associação Cearense de 
Magistrados (ACM) se dedica à defesa cuidadosa de seus associados e à transformação do Judiciário em um 
Poder cada dia mais próximo da sociedade, vigilante atenta das garantias individuais e coletivas do cidadão.

Estutura física em ampliação
Uma sede em endereço privilegiado, no centro empresarial de Fortaleza, concentra as atividades 

administrativas da Associação. Para propiciar maior comodidade aos magistrados, a ACM mantém um espaço 
de atendimento num dos locais de maior movimentação desses profissionais, o Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE).

 
Além disso, inaugurou no ano de 2012 uma confortável sala no Fórum Clóvis Beviláqua, onde também são 

realizadas reuniões do Conselho Executivo e encontros com os associados.

Como sedes de lazer, estão disponíveis aos associados o Clube dos Magistrados, no litoral de Fortaleza, com 
piscinas, campo de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos e sauna; e a Colônia de Férias, na Praia da 
Tabuba (litoral oeste), com chalés, churrasqueiras, piscinas, campo de futebol, quadra poliesportiva, 
playground e auditório para 175 pessoas.

 

Associados em grande adesão
A ACM representa e estimula a integração da categoria, registrando 566 associados ao final de 2012. São 

filiados praticamente todos os magistrados do Estado, que se unem à entidade ao assumir a toga. Uma 
demonstração da força representativa da Associação a qual a classe se aglutina.

 
O suporte da entidade contempla todo o Ceará, através da sede na capital e de três coordenadorias 

regionais.

566
magistrados são associados 
à ACM, adesão que abrange 

praticamente 100% da 
categoria no Estado

I. Associação Cearense de Magistrados:
instituição forte há mais de 50 anos
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Estrutura física da ACM

— Sede
Av. Santos Dumont, 2626, salas 1307 a 
1311. Ed. Plaza Tower. Aldeota
Fone/Fax: (85) 3264-8288 / 9635-3066
 
— Sala no Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE)
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 
s/n. Cambeba
Fone: (85) 3488-7491
 
— Sala no Fórum Clóvis Beviláqua
Nível 02 A, oeste (ao lado do setor de 
Serviço Social)
Fone: (85) 3492-8026
 
— Clube dos Magistrados
Av. César Cals, 1331. Praia do Futuro
Fone: (85) 3265-1702
 
— Colônia de Férias
Avenida Central, 9483. Baixa Grande. Praia 
da Tabuba. Caucaia (CE)
Fone: (85) 3488-6630
 
— Terreno em Sobral
Rua Pedro Aguiar Carneiro. Domingos 
Olímpio. Sobral (CE)

Os magistrados da região Norte serão 
contemplados, em breve, com um local 
específico para o lazer da categoria, em terreno 
doado pela Prefeitura de Sobral em 2011, por 
meio do prefeito José Clodoveu de Arruda 
Coelho Neto. A área, de 910 m², é anexa ao 
condomínio de juízes e teve o registro 
imobiliário efetivado em 2012, quando também 
foi executada a terraplanagem e a construção de 
um muro. A estrutura prevista constitui-se de 
um campo de futebol e um deck.
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Reunidos em uma disposição que nos permitiu concorrer como chapa única à eleição para a Associação 
Cearense de Magistrados, biênio 2012-2013, a atual diretoria da ACM se lembrará do primeiro ano de seu 
mandato como um período de intensos desafios e importantes conquistas.

A violência dirigida contra magistrados e membros de outras carreiras jurídicas, além de um incomum 
aumento no número de invasões a fóruns, atingiu níveis preocupantes. Diante da situação, antecipamos a 
agenda da segurança, um dos pontos que integravam nossa plataforma de propostas.

Ombreados com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, discutimos 
saídas para a crise em reuniões com os órgãos de segurança, com o parlamento e com o próprio Poder Judiciário 
Estadual, convidando a imprensa a repercutir nossas preocupações.

Nosso foco era sensibilizar quanto à gravidade do problema e trazer para a discussão a sociedade, cliente 
final de nossas ações.

Progredimos em importantes aspectos: a Comissão de Segurança Permanente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará (TJCE), instalada por provocação da ACM junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), passou a 
atuar com maior apoio institucional.

Também se reforçou, mediante compromisso assumido em convênios com a ACM, a presença da Polícia 
Militar nos fóruns cearenses. Concomitantemente, os casos envolvendo agressão contra o sistema de Justiça 
passaram a ser acompanhados por equipe específica da Polícia Civil.

No TJCE, tiveram início os procedimentos licitatórios para a aquisição de material necessário à segurança 
dos imóveis destinados à Justiça.

Instada pela ACM, a Corte Estadual enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará mensagem que, 
após aprovada, veio a se tornar a Lei nº 15.145/12, instituidora do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 
(Funseg-JE).

Referido diploma regulamenta a captação e aplicação de verbas destinadas à melhoria das condições de 
segurança do Poder Judiciário. Pioneiro, serve de modelo aos demais Estados da federação, como já 
reconheceu a própria Associação dos Magistrados Brasileiros.

Em outras frentes, atuamos junto à Comissão Participativa de Elaboração e Execução do Orçamento e ali 
aprovamos antigas reivindicações da magistratura alencarina. Algumas delas: remuneração pelo exercício da 
diretoria de foro, gratificação por exercício da função de juiz da Turma Recursal, auxílio saúde, auxílio 
alimentação, atualização dos valores das diárias, indenização transporte e acompanhamento psicossocial para 
magistrados e servidores.

Embora tais medidas somente possam ser implantadas no ano de 2013, a inclusão das mesmas naquele 
orçamento era condição indispensável à sua concretização.

No final de 2012, a ACM protocolou junto ao TJCE, requerimento em que pugnava pela simetria da 
magistratura com o Ministério Público Estadual. Neste sentido, solicitou o encaminhamento de mensagem à 
Assembleia Legislativa que estendesse aos magistrados o pagamento de gratificação por exercício cumulado 
de função, direito já conferido aos membros do Parquet por meio da Lei Complementar Estadual nº 115/2012.

Palavra do Presidente
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Juiz Ricardo de Araújo Barreto
Presidente da Associação Cearense de 
Magistrados (ACM)

2012-2013

No apagar das luzes, participamos, ao lado de importantes lideranças dos servidores do Judiciário, do debate 
pela manutenção das verbas orçamentárias do Poder Judiciário Estadual dentro do orçamento geral do Estado. 
Havendo sido realizada, naquele Parlamento, audiência pública para este fim, acontecimento histórico na 
relação entre esses poderes.

Nacionalmente, cerramos fileiras com outras entidades associativas nos principais movimentos de defesa 
da magistratura.

Combalidos por uma perda inflacionária que chegava a quase 30%, juízes e promotores foram a Brasília e 
juntos percorreram as galerias do Congresso Nacional, marchando até a Suprema Corte. Estávamos lá, não 
apenas nessa ocasião, mas em muitas outras.

Temas como o resgate do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), as eleições diretas para os Tribunais e a 
manutenção da aposentadoria aos 70 anos foram preocupações permanentes dessa gestão, externadas em 
artigos e congressos dos quais participamos.

Outra iniciativa inédita foi a Semana de Valorização, promovida pela ACM entre 3 e 8 de dezembro. Tratou-
se de uma importante ação agregadora da 
categoria, o que foi alcançado por meio de uma 
programação focada em temas relevantes para os 
juízes e para a sociedade.

Na ocasião, expusemos através dos meios de 
comunicação e do contato direto com a população 
os números da produtividade do Judiciário 
cearense e as principais dificuldades para um 
melhor funcionamento do sistema de Justiça. 
Apontamos, ainda, possíveis soluções aos 
problemas enfrentados cotidianamente na busca 
pela entrega de uma boa prestação jurisdicional.

Nessa trajetória, contamos com o apoio do 
Conse lho  Execut ivo ,  F i sca l ,  assoc iados , 
colaboradores, entidades coirmãs e parceiros, aos 
quais agradecemos sensibilizados.

Prosseguimos convictos de que continuaremos 
colhendo frutos no ano de 2013, avançando em 
conquistas indispensáveis à manutenção da alegria 
e do orgulho de ser magistrado.
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A natureza do trabalho cotidiano do magistrado 
em mediar conflitos, encaminhando soluções para 
os mesmos, importa no relevante papel social de 
assegurar a aplicação dos direitos individuais e 
coletivos. São questões das mais variadas sobre 
vínculos familiares, relações empresariais, atuação 
política, tributação, crimes, entre outros. Todas 
tratadas sob a ótica dos princípios constitucionais.

 
A importância desse papel social torna 

primordial a garantia da integridade física e 
emocional de juízes e desembargadores no 
exercício de suas funções. Por isso, a ACM vem 
atuando de modo aguerrido no combate à 
insegurança, o que sintoniza com a busca da 
aplicação efetiva da Resolução nº 104, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 
Postura institucional que visa extinguir o quadro 

caótico dos numerosos atos de violência que 
aconteceram em 2012 contra profissionais da 
categoria de modo direto e indireto, como em 
assaltos a fóruns.

 
No ano, foram registrados 18 ataques contra a 

atividade judicial, um salto preocupante quando 
comparado a 2011 (sete) e 2010 (dois).

Resolução nº 104, de 6 de abril de 
2010, do Conselho Nacional de Justiça

Art. 1º Os Tribunais Regionais Federais e os 
Tribunais de Justiça,  no âmbito de suas 
competências, tomarão medidas, no prazo de 
um ano, para reforçar a segurança das varas com 
competência criminal, como:
 
I - controle de acesso aos prédios com varas 
criminais ou às áreas dos prédios com varas 
criminais;
 
II - instalação de câmaras de vigilância nas varas 
criminais e áreas adjacentes;
 
III - instalação de aparelho detector de metais, 
aos quais devem se submeter todos que queiram 
ter acesso às varas criminais e áreas adjacentes ou 
às salas de audiência das varas criminais, ainda 
que exerçam qualquer cargo ou função pública, 
ressalvada a escolta de presos;
 
IV - policiamento ostensivo com agentes 
próprios, preferencialmente, ou terceirizados nas 
varas criminais e áreas adjacentes.
 
(...)
 
Art. 7º Os tribunais de Justiça deverão fazer 
gestão a fim de ser aprovada lei estadual 
dispondo sobre a criação de Fundo Estadual de 
Segurança dos Magistrados, com a finalidade de 
assegurar os recursos necessários:
 
I - à implantação e manutenção do Sistema de 
Segurança dos Magistrados; e
 
II - à estruturação, aparelhamento, modernização 
e adequação tecnológica dos meios utilizados 
nas atividades de segurança dos magistrados.

III. Ações pela segurança dos magistrados

A ACM realizou diversas ações pela 
segurança, como reivindicações 
junto ao TJCE, à Secretaria de 

Segurança do Estado e articulações 
com a AMB e outras categorias 

ligadas ao Judiciário, obtendo em 
2012 a criação pioneira, entre os 

estados do Brasil, do Fundo 
Estadual de Segurança dos 

Magistrados (Funseg-JE), entre 
outras conquistas.
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Constam graves atentados à pessoa de juízes em razão de decisões proferidas. Além disso, a vigilância 
precária nos fóruns – ainda na mão despreparada de servidores, na sua maioria das vezes, cedidos pelas 
prefeituras; o insuficiente número de policiais militares à disposição da guarda dos prédios da Justiça; a 
inexistência de dispositivos preventivos, como portas com detectores de metais e câmeras de vídeo – somada 
à equivocada acumulação de armas e drogas em arquivos não projetados para tal fim, tem sido uma 
combinação ensejadora de muitas invasões.

Entre as ações que a ACM promoveu na busca da proteção dos magistrados e fóruns estão representações 
institucionais de reivindicação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará (TJCE) e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; reuniões na Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), na Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado do Ceará; articulação com outras categorias da 
Justiça e do Direito; realização de audiência pública.

 
Entre as vitórias obtidas está a criação do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg-JE), que 

determina um orçamento permanente para a segurança, gestado a partir de Pedido de Controle 
Administrativo (PCA) interposto pela ACM junto ao CNJ e do qual derivou a adoção de inúmeras medidas 
reparadoras pela corte estadual.

Confira, na sequência, destaques sobre as atividades empreendidas.

A posse da atual gestão da ACM, ocorrida em 27 de janeiro, se deu um dia após um atentado a mão armada 
contra o juiz da comarca de Guaraciaba do Norte, de autoria de um indivíduo descontente com uma decisão 
judicial. Felizmente, os três disparos de escopeta feitos em direção à sala de audiências não atingiram ninguém. 
Aquele era o quinto caso de violência a juízes e fóruns em 2012 no Ceará.

 

Violência no interior norteou primeiras ações da gestão

Ato em Guaraciaba do Norte reuniu vários juízes e disseminou o alerta para a proteção dos magistrados e fóruns
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Registro dos atos de violência cometidos em 2012 ligados ao exercício da 
atividade judicial
Data Cidade Ocorrência

1º de janeiro Horizonte Furto de CDs e DVDs piratas apreendidos no fórum local.

4 de janeiro Iguatu O vigia foi feito refém e os criminosos levaram armas e o cofre do 
fórum.

4 de janeiro Horizonte Família de desembargadora sofreu agressões.

6 de janeiro Aratuba Fórum arrombado por criminosos que procuraram armas e drogas.

8 de janeiro Beberibe Quatro assaltantes invadiram o fórum, levando armas e dinheiro.

27 de janeiro Guaraciaba 
do Norte

Um homem invadiu as instalações do fórum portando uma escopeta 
em busca do juiz e disparou na porta da sala de audiências.

6 de fevereiro Cedro Fórum foi invadido na madrugada e os assaltantes procuraram em 
diversas salas por armas e outros bens.

7 de março Quixeré Criminosos renderam vigilantes, furtaram armas, drogas e 
motocicleta no fórum.

5 de maio Fortim Armas e a televisão do fórum foram furtadas.

6 de junho Milagres Após prestar depoimento, jovem foi morto na saída do fórum.

21 de junho Limoeiro do 
Norte

Após prestar depoimento, uma pessoa foi esfaqueada dentro do 
fórum.

5 de julho Canindé Bandidos renderam vigia e arrombaram fórum.

27 de julho Pedra 
Branca

Tiros foram disparados contra a casa do promotor de justiça daquela 
comarca.

31 de julho Jaguaretama Criminosos renderam vigia e invadiram o fórum, roubando 10 armas 
do local.

18 de agosto Mulungu Fórum foi invadido e três revólveres foram levados, além de 
pertences de uma funcionária.

17 de outubro Hidrolândia Três criminosos invadiram o fórum e levaram cinco armas.

29 de 
novembro

Caridade Criminosos arrombaram o fórum na madrugada e levaram 
espingardas do depósito de armas apreendidas.

19 de 
dezembro

Santana do 
Cariri

Criminosos arrombaram o fórum e furtaram uma pistola, munições, 
uma quantia em dinheiro e as chaves do local.
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AMB endossa pleitos da ACM
A questão da insegurança foi levada pelo presidente Ricardo Barreto a fórum nacional, na reunião das 

Coordenadorias da Justiça Estadual, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), no dia 7 de 
fevereiro, em Brasília.

 
A AMB demonstrou apoio à luta por mais proteção aos magistrados e fóruns e divulgou uma nota pública, 

por meio do presidente Nelson Calandra, solicitando aos presidentes dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário do Ceará empenho para a adoção das medidas reivindicadas pela ACM.

 
Mais à frente, em 14 de agosto, a ACM participou, em Brasília, da 8ª Reunião do Conselho de Representantes 

da AMB e da 6ª Reunião da Coordenadoria Estadual, quando estiveram em pauta as providências tomadas para 
a melhoria da segurança dos fóruns e dos magistrados. Representaram a Associação o presidente, juiz Ricardo 
Barreto, e o 4º vice-presidente, juiz Antônio Araújo.

Ato no TJCE e entrega de pauta de reivindicações
A ACM estruturou uma pauta de reivindicações relativas 

à segurança dos magistrados que foi entregue durante um 
ato da categoria no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE), no dia 2 de fevereiro.

 
O presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, levou o 

documento às mãos do então presidente do Tribunal, 
desembargador José Arísio Lopes da Costa. Esse último, na 
ocasião, se comprometeu a marcar um encontro com o 
governador para tratar da dotação orçamentária necessária 
à implantação das medidas de segurança.

 
Entre os pontos requeridos pela Associação estavam:

 Reforço de policiamento militar em todos os fóruns do Estado;

 Execução das despesas já previstas no orçamento de 2012, relacionadas à melhoria das condições de 
segurança nos prédios dos órgãos do Judiciário cearense;

 Remessa, por parte do TJCE, de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, instituindo o 
Fundo de Segurança Estadual dos Magistrados (Resolução nº 104, de 6 de abril de 2010, art. 7º incisos I e II). 
A criação do fundo garantiria um orçamento permanente para a segurança; 

 Realocação de todos os fóruns que funcionam nos mesmos prédios de bancos.

Presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, entregando 
documento pessoalmente ao presidente do TJCE, 
desembargador José Arísio Costa

O contexto turbulento recebeu pronta atitude da nova diretoria. No dia seguinte ao ocorrido, foi publicada 
uma nota de repúdio. E, em 1º de fevereiro, foi organizado naquela comarca um ato público de solidariedade ao 
juiz. Participaram vários colegas que atuam na região, como Serra da Ibiapaba e Sobral, além de integrantes do 
Ministério Público estadual, da Defensoria Pública, advogados (secção local) e servidores.

 
Depois disso, a ACM convocou reuniões internas que geraram as deliberações que são descritas em seguida.
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Criado pela Lei nº 15.145, vinculado ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). 
Tem o objetivo de captar e gerenciar recursos 
financeiros destinados à implantação e 
manutenção do Sistema de Segurança dos 
Magistrados.
 
Os recursos do fundo se destinam ao 
atendimento das despesas de manutenção, 
estruturação, aparelhamento, modernização 
e adequação tecnológica dos sistemas de 
segurança dos magistrados.
 
Constitui-se de receitas oriundas de 3 a 6% 
do produto da arrecadação das custas 
judiciais, de 20% do produto da utilização do 
aluguel e instalações dos fóruns do Poder 
Judiciário e de créditos consignados no 
orçamento do Estado, entre outros.

Fundo Estadual de Segurança dos 
Magistrados (Funseg-JE)

Como fruto da atuação contínua e firme da ACM 
junto aos órgãos deliberativos, foi criado o Fundo 
Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg-JE) 
-através da Lei nº 15.145/12, aprovada na 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em 12 
de abril, com sanção do governador em 4 de maio e 
publicação no Diário Oficial do Estado em 8 de 
maio. Desse modo, o Ceará tornou-se o primeiro 
estado do País a implantar o fundo.

Atuação forte resulta na criação do Fundo Estadual de 
Segurança dos Magistrados

O Fundo Estadual de Segurança 
dos Magistrados (Funseg-JE) 

garante um orçamento 
permanente para a segurança 
dos magistrados e a proteção 

dos fóruns.

A implementação do Funseg é um dos pontos 
que constam na Resolução nº 104, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), cuja aplicação efetiva é 
uma das bandeiras da ACM.

A Associação iniciou ações de sensibilização e 
pressão em fevereiro de 2011 junto ao próprio CNJ. 
E, em 2012, enfatizou o pleito na ocasião do ato dos 

Encontro com Secretaria de Segurança gera primeiras 
melhorias na segurança
 Designação de delegados de polícia para auxiliar as autoridades policiais que presidem investigações de 

invasões e delitos contra fóruns, otimizando o encaminhamento dos mesmos (Portaria nº 281/2012, do 
Gabinete do Delegado Geral da Policia Civil); 

 Ampliação do efetivo de policiais militares nos fóruns, incluindo a criação de pontos bases da polícia -locais 
estratégicos onde os PMs estarão durante o horário do expediente nas proximidades dos fóruns (Nota 
nº0210/2012-GC, Instrução do Comando Geral da PMCE). 

Essas foram as principais conquistas de uma reunião, no dia 9 de fevereiro, entre representantes da ACM, 
Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Ceará, com o secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), coronel Francisco Bezerra.

juízes e entrega de pauta de reivindicações ao 
então presidente do TJCE.
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LEI Nº15.145, de 4 de maio de 2012

CRIA O FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG-JE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço 
saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica instituído o Fundo Estadual de Segurança 
dos Magistrados - FUNSEG-JE, vinculado ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará.

Art.2º O FUNSEG-JE tem por objetivo suprir, 
implementar, captar, controlar e aplicar recursos 
financeiros destinados:

I - à implantação e manutenção do Sistema de 
Segurança dos Magistrados; e

II - à estruturação, aparelhamento, modernização e  
adequação tecnológica dos meios utilizados nas 
atividades de  segurança dos magistrados.

Art.3º Os recursos do FUNSEG-JE deverão ser 
aplicados em:

I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento 
das sedes da Justiça Estadual, visando a proporcionar 
adequada segurança f ís ica  e  patr imonial  aos 
magistrados;

II - manutenção dos serviços de segurança;
III - formação, aperfeiçoamento e especialização 

doserviço de segurança dos magistrados;
I V  -  a q u i s i ç ã o  d e  m a t e r i a l  p e r m a n e n t e , 

equipamentose veículos especiais imprescindíveis à 
segurança dos magistrados;

V - participação de representantes oficiais em 
eventos científicos sobre segurança de autoridades, 
realizados no Brasil ou no exterior; e

VI - atividades relativas à sua própria gestão, 
excetuando-se despesas com os servidores já 
remunerados pelos cofres públicos.

Parágrafo único. A denúncia contendo ameaça 
sofrida por magistrado na ativa do Poder Judiciário, 
deverá serencaminhada ao Presidente da Comissão 
Permanente de Segurança do Tribunal de Justiça que terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a sua apuração, 
devendo ser oferecido ao magistrado imediata 
segurança pessoal,inclusive veículo blindado, pelo 
Tribunal de Justiça.

Art.4º Constituem receitas do FUNSEG-JE:
I - de 3 a 6% (três a seis por cento) do produto 

daarrecadação das custas judiciais, percentual a ser 
definido em ato da Administração do Tribunal, na forma 
do art.9º desta Lei;

II - créditos consignados no orçamento do Estado e 
em leis especiais;

III - doações, contribuições em dinheiro, valores,  
bem móveis e imóveis, que o FUNSEG-JE venha a 
receber de organismos ou entidades nacionais e 
estrangeiras;

IV - rendimentos de depósitos bancários e outras 
aplicações financeiras de suas próprias contas;

V - até 100% (cem por cento) dos rendimentos 

obtidos a título de spread das contas de precatórios 
judiciais, destinados ao Tribunal de Justiça do Estado 
(art.8º-A da Resolução CNJ 115, de 29 de junho de 2010), 
percentual a ser definido em ato da Administração, 
conforme o art.9º desta Lei, inclusive com relação aos 
saldos  já acumulados na data de vigência da Resolução 
do CNJ 115;

VI - produtos das multas contratuais, cauções ou 
depósitos que reverterem a crédito do Poder Judiciário, 
oriundas  das despesas realizadas pelo FUNSEG-JE;

VII - receitas provenientes da alienação de bens e  
materiais inservíveis, adquiridos mediante doação ou 
com recursos do Fundo;

VIII - 20% (vinte por cento) do produto da utilização 
do aluguel e instalações dos Fóruns do Poder Judiciário 
Estadual;

IX - os recursos provenientes das multas por ato 
atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos da 
legislação processual;

X - outras fontes de financiamento, definidas em lei.
Art.5º Os recursos financeiros do FUNSEG-JE serão 

movimentados exclusivamente em contas especiais 
próprias, através de instituições financeiras oficiais.

Art.6º Aplicam-se à execução financeira do 
FUNSEG-JE as normas gerais da legislação orçamentária 
e financeira pública.

Art.7º O FUNSEG-JE sujeita-se à fiscalização e 
controle pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará, sem prejuízo do controle 
interno e de auditoria que o Poder Judiciário adotar.

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça publicará, 
trimestralmente, no Diário da Justiça e enviará à 
Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia 
Legislativa, até o dia 30 do mês subsequente, 
demonstrativo dos recursos arrecadados pelo FUNSEG-
JE e da sua aplicação.

Art.8º Os bens adquiridos com recursos do FUNSEG-
JE serão incorporados ao patrimônio do Poder Judiciário.

Art.9º O Poder Judiciário do Estado do Ceará editará 
os atos necessários à operacionalidade do FUNSEG-JE, 
quanto à organização administrativa, contábil, financeira 
e orçamentária.

Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 04 de maio de 2012.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
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Vitória na determinação de que não haja bancos e fóruns 
num mesmo prédio

Atos criminosos contra bancos junto a invasões de fóruns localizados no mesmo edifício levaram a ACM a 
pleitear junto ao CNJ a alocação das unidades judiciárias em outras dependências.

 
O pedido foi considerado procedente pelo conselheiro Tourinho Neto, no dia 5 de junho. Por meio da 

determinação, o TJCE ficou com a incumbência de construir ou alugar novos espaços para os fóruns que se 
encontrassem nessas condições.

 
Na ocasião, o processo elaborado apurou 13 unidades funcionando naquelas condições (Catarina, Crateús, 

Icó, Independência, Itapajé, Russas, Senador Pompeu, Uruburetama e Várzea Alegre), além de quatro em fase 
de licitação (Assaré, Boa Viagem, Itapipoca e Santa Quitéria).

Audiência pública reete união dos operadores de Justiça 
visando a segurança e gera publicação de manifesto

Presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto enfatizou na audiência que a melhoria da segurança é importante tanto para os prossionais do 
Direito quanto para a população que recorre e transita nos órgãos da Justiça

Com o objetivo de apresentar à população as dificuldades de insegurança vivenciadas pelos que fazem o 
sistema de Justiça e criar estratégias para superá-las, foi promovida a audiência pública “A Responsabilidade do 
Estado na Segurança dos Operadores do Direito”.
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O evento ocorreu no dia 23 de agosto, no auditório da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará 
(ESMEC) decorrente de uma grande articulação entre a ACM, a Associação Cearense do Ministério Público 
(ACMP) e a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC).

 
Além da forte presença de profissionais dessas categorias, compareceram representantes da magistratura 

federal, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado do Ceará (SSPDS-CE), da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

 
As discussões geraram um documento conjunto de autoria da 

ACM, ACMP e ADPEC, o “Manifesto Públ ico sobre a 
Responsabilidade do Estado na Segurança dos Operadores do 
Direito”.

 
No texto, foram elencadas 12 propostas para reverter a 

fragilidade da segurança nos fóruns e no exercício da atividade 
jurisdicional. Entre elas, a implementação da Resolução nº 104 do 
CNJ (referente a medidas de controle de acesso aos prédios do 
Judiciário, instalação de câmeras de vigilância e detectores de 
metais); retirada de fóruns de prédios onde também funcionam 
bancos e sua realocação; criação de um quadro próprio de pessoal 
para vigilância; reforço no policiamento.

Reuniões de articulação entre magistrados, 
promotores e defensores pela realização da 
audiência pública
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A visão de enaltecer a magistratura e seus integrantes, gerando discussões relevantes para a categoria e 
desenvolvendo fóruns de maior proximidade com a sociedade levou à criação, em 2012, de uma iniciativa 
pioneira ao longo dos 50 anos da ACM: a Semana de Valorização da Magistratura.

 
O evento foi realizado de 3 a 8 de dezembro, apoiado pelo TJCE, com uma programação rica envolvendo 

palestras, homenagens, atos públicos dos juízes nos fóruns estaduais, culminando com uma caminhada à Beira 
Mar.

U m  d o s  p o n t o s 
principais da agenda foi a 
c a m p a n h a  “ O l h o s 
Abertos”, cujo conceito é 
m o s t ra r  o  q u a nto  a 
atuação do juiz está 
ligada a profissionalismo 
e vocação. E como é 
relevante seu papel de 
zelar pelo bem-estar 
soc ia l .  A  d ivulgação 
compreendeu anúncios 
em televisão e jornal 
i m p re s s o ,  outdoors , 
busdoors e folhetos.

Semana de Valorização da Magistratura foi ação inédita na 
entidade

IV. Valorização dos associados

Homenagens a 
magistrados e servidores, 

palestra sobre saúde e 
caminhada com foco na 
população marcaram a 
Semana de Valorização 

da Magistratura.

Algumas das  peças  de  divulgação  da  
campanha  “ Olhos  Abertos”



Parceria com a Amapar na campanha “Olhos Abertos”
A campanha “Olhos Abertos” foi idealizada pela Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) e se 
expandiu pelo País, sendo replicada por algumas associações de magistrados de outros estados.
 
O presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, em reunião com o 
presidente da Amapar, magistrado Fernando Ganem, em 6 
de novembro, em Curitiba (PR), obteve o apoio daquela 
entidade para utilizar parte do material promocional no 
Ceará.
 
Contudo, o Ceará ampliou a perspectiva, optando por trazer 
as instituições envolvidas com a Justiça e a própria população 
para uma discussão mais aprofundada sobre as qualidades e 
desafios do Judiciário do século XXI. Os magistrados presidentes da Amapar, Fernando 

Ganem, e da ACM, Ricardo Barreto, em reunião
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Abertura teve homenagem aos servidores

Receberam placas os servidores Magnólia Oliveira, Francisca Célia Rodrigues e Tarcísio Araújo, na 
foto com o presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto

Juízes e desembargadores 
se reuniram na abertura da 
Semana de Valorização da 
Magistratura, no dia 3 de 
dezembro, no Fórum Clóvis 
Beviláqua. Na ocasião, houve 
a apresentação da campanha, 
i n c l u i n d o  o  v í d e o  d e 
divulgação.
 

Além disso, foi prestada 
u m a  h o m e n a g e m  a o s 
servidores do Judiciário, pelo 
suporte e parceria junto aos 
magistrados, através de três 
profissionais:

 Francisca Célia Gomes Rodrigues, da Divisão de Apoio Administrativo da Secretaria Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará (TJCE); 

 Magnólia Bandeira Batista de Oliveira, Assistente Técnica da Secretaria Executiva da Diretoria do Fórum 
Clóvis Beviláqua;

 Tarcísio Gomes de Araújo, do Serviço de Registros Financeiros do TJCE.
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Especialista em Medicina do Trabalho alertou sobre riscos de saúde mais 
associados às funções da categoria

Pilhas de processos a serem analisados, metas 
por cumprir, muito tempo ao computador sem 
intervalos, o estresse derivado da natureza da 
profissão que é deliberar sobre os processos, 
decidir questões que envolvem vidas.

 
Essa realidade atual da magistratura representa 

não só desafio de trabalho, mas também causa de 
doenças. Compreender os riscos e vislumbrar 
medidas de prevenção foram o foco da palestra “A 
saúde do magistrado ao longo da carreira”, 
proferida pelo médico especialista em Saúde 
Pública e Medicina do Trabalho, Luiz Eduardo 
Miranda Gonzaga.

 

O debatedor do evento, juiz João Ricardo dos 
Santos Costa, da 16ª Vara Cível de Porto Alegre 
(RS), ex-presidente e atual diretor da Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) , 
acrescentou reflexões sobre outros aspectos de 
impacto negativo ao cotidiano da magistratura, 
como a gama de carga recursal.

Prevenção de doenças ligadas ao trabalho foi tema de palestra. Na foto, os juízes João Ricardo Costa, Ricardo Barreto e o médico Luiz Eduardo 
Gonzaga

De um lado alta produtividade, do outro sobrecarga de trabalho
A ACM promoveu no terceiro dia da Semana um ato dos juízes, no átrio do Fórum Clóvis Beviláqua, focado 

em apresentar estatísticas sobre o desempenho da magistratura e os obstáculos estruturais à boa prestação 
jurisdicional.

 
Por um lado, o Judiciário cearense demonstra alta produtividade. Foram registrados os seguintes 

quantitativos de decisões proferidas de janeiro a novembro de 2012:

 1.645.936 pelo Primeiro Grau,

 51.632 pelo Segundo Grau,



Relatório de Gestão 2012ACM 23

Comenda da ACM é entregue ao desembargador Ademar Mendes Bezerra

Desembargador Ademar Mendes Bezerra logo após receber a medalha e o presidente da 
ACM, juiz Ricardo Barreto, proferindo discurso sobre o homenageado

Em solenidade no Pleno do TJCE, a ACM, por meio 
do presidente, juiz Ricardo Barreto, entregou a 
Medalha Desembargador Valdetário Pinheiro Mota 
ao desembargador Ademar Mendes Bezerra.

A ocasião marcou a homenagem aos 38 anos de 
Bezerra dedicados à magistratura, além da atuação 
dele no ensino de Direito, desde 1986.

Confira alguns destaques da carreira do 
desembargador:

 Presidente do Tribunal Regional Eleitorial (2011-
2013) 

 Vice-presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (2008-2010) 

 Presidente (2009) e presidente em exercício da 
ACM (2000-2001) 

 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Ceará, com especialização em Direito Público pela 
mesma instiuição

A comenda está prevista no estatuto da ACM e é 
entregue a magistrados, juristas eméritos e a pessoas 
que tenham prestado serviços à classe. A escolha dos 
agraciados cabe ao Conselho Executivo da 
Associação.

  5.498 pelas Turmas Recursais.
 
Números que sintonizam com a alta procura da sociedade local pela Justiça. O Ceará é o 11º estado com maior 

demanda incorporando, em 2011, mais de 200 mil novos processos ao Primeiro Grau. Desse modo, cada 
magistrado absorveu, em média, 2.358 processos. Como comparativo, um juiz na Alemanha recebe 300 processos 
por ano.

A carência de 118 magistrados, a necessidade de instalação de 43 varas já 
criadas por lei e a condição de 11º estado do País com maior demanda da 

sociedade pela Justiça (dado referente a 2011) são reveladores da sobrecarga 
de trabalho que atinge os magistrados, implicando que estes assumam 

múltiplas comarcas, seja respondendo, seja auxiliando. Por isso, a promoção 
de concursos para o preenchimento das vagas é uma das metas da ACM.
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Galeria de presidentes é inaugurada

Fotofraas dos 16 ex-dirigentes da ACM compõem novo 
espaço, muitos deles compareceram à inauguração

A  AC M  co nt a ,  d e s d e  a  S e m a n a  d e 
Valorização da Magistratura, com a galeria de 
presidentes, um ambiente na sede da entidade 
que destaca fotografias dos magistrados que já 
ocuparam o cargo máximo da Associação.

 
Trata-se de uma maneira de homenageá-los pela contribuição às atividades associativas e, ao mesmo 

tempo, resgatar e manter acesas as realizações de tantas gestões.
 
A inauguração foi promovida no dia 7 de dezembro e muitos dos magistrados homenageados e seus 

familiares compareceram.

Caminhada na Av. Beira Mar marca interação com a população
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Nos dois quilômetros da Av. Beira Mar 
percorridos, juízes e desembargadores 
enfatizaram o contato direto com a 
população,  distr ibuindo folhetos de 
divulgação da campanha “Olhos Abertos” e 
cartilhas do TJCE sobre como funciona o 
Judiciário.

 
A caminhada foi realizada em 8 de dezembro, como encerramento da Semana. Participaram mais de 200 

pessoas, entre magistrados e familiares. Todos vestindo a camisa da campanha, formando um belo 
aglomerado.

 
Entre as autoridades que prestigiaram o evento estava a Procuradora de Justiça Socorro França.

200 magistrados e familiares divulgaram a campanha 
“Olhos Abertos” na Av. Beira Mar

A caminhada foi repleta de simbolismos, como a valorização 
dos magistrados, a importância da integração em prol de 
melhorias para a categoria e de ações junto à população 

como esta, tornando mais visível o trabalho jurisdicional, que 
é fundamental para o bom andamento da democracia.
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Educação continuada incentivada na prática
O aperfeiçoamento profissional dos associados é estimulado e apoiado pela ACM. O magistrado conta com 

bolsas e outros incentivos para a participação em cursos de pós-graduação, de atualização e em congressos, 
entre outras capacitações.

 
Duas grandes conquistas nesse setor, em 2012, foram obtidas pela ACM como resultado da atuação na 

Comissão de Orçamento do TJCE.

Livros de Direito para todas as Varas do Ceará
Uma dessas vitórias foi a garantia de recursos para que 

cada Vara do Estado disponha de uma biblioteca básica 
de consulta, como suporte ao trabalho dos magistrados e 
servidores.

Estão contemplados livros das áreas básicas do Direito 
(civil, penal etc.) e de codificação geral. A verba reservada 
corresponde a R$ 400 mil reais.

Apoio a mestrados e doutorados

Ainda na Comissão de Orçamento do TJCE, a ACM apoiou importante projeto de iniciativa da ESMEC que 
destinava verba a bolsas de estudo para mestrados e doutorados dos magistrados. O benefício se dá por meio 
de parcerias com instituições de ensino. O investimento obtido para 2012 foi de R$ 189 mil reais.

Cursos e congressos

Kit de obras jurídicas

90 associados foram beneficiados, em 2012, com incentivos para atualizar os conhecimentos e partilhar 
experiências com outros profissionais em diversas capacitações e eventos da área do Direito. Confira.

 Curso "O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização 
da População", de 22 a 23 de março, na Escola Nacional da Magistratura (ENM), em Brasília.
Sorteio de uma inscrição, além de passagens aéreas e hospedagem.

 I Curso de Formação de Instrutores em Políticas Públicas em Conciliação e Mediação, em 23 e 24 de maio, 
em Brasília, organizado pelo Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).
Reembolso de transporte e hospedagem do juiz participante, que atuou posteriormente como 
multiplicador em curso sobre mediação para magistrados do Ceará.

 Curso “Processo nos Tribunais”, em 29 e 30 de junho, na Escola Superior de Magistratura do Estado do 
Ceará (ESMEC).
Concessão de 30 inscrições.

 Curso “Mediation and the Judicial System: Prevenção e Solução de conflitos”, de 6 a 8 de agosto, na Unifor, 
em parceria com a Columbia University e ministrado pela professora Alexandra Carter, diretora do 
Mediation Clinic at Columbia Law School.
Sorteio de cinco bolsas de 50%.
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Acompanhamento das Coordenadorias Regionais
Visando a integração e a articulação com os associados do interior do Ceará, a diretoria da ACM realiza visitas 

às Coordenadorias Regionais. Nesses encontros, são feitos diagnósticos da realidade da magistratura nos 
âmbitos local, estadual e nacional. Entram em pauta a discussão de dificuldades, o planejamento de ações bem 
como o acompanhamento das soluções desenvolvidas.

Em 2012, houve visitas à Coordenadoria sediada no município do Crato, em duas ocasiões, 9 de fevereiro e 
14 de junho. Em 19 de setembro, a diretoria esteve com os associados da Coordenadoria localizada na cidade de 
Iguatu.

 IV Congresso Internacional do IBDFAM e IV Congresso de Direito da Família do Mercosul, de 18 a 21 de 
outubro, em Gramado (RS), promovidos pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), seção Rio 
Grande do Sul.
Sorteio de três inscrições.

 XXI Congresso Brasileiro de Magistrados - “O Magistrado do Século XXI: Agente de Transformação Social”, 
de 21 e 23 de novembro, em Belém (PA).

Reembolso das inscrições de 19 associados.

 II Congresso Jurisdictio - "Paradigmas Doutrinários do Novo CPC", de 28 e 30 de novembro, na Escola 
Superior de Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), promovido pelo Instituto de Aprimoramento do 
Conhecimento Jurídico (Jurisdictio) em parceria com a ESMEC.

Concessão de 30 inscrições.



Convênios garantem vantagens

Carteira de associado da ACM porporciona acesso a diversas condições especiais
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Confira as 37 parcerias de 2012, nas quais foram praticados descontos de 10% a 55%.

Saúde
 Bucal Clínica
 Clínica DG Freire
 Clínica do Corpo
 Dentista Cristiana Fernandes 

Plutarco Nogueira Santos
 Dentista Maria do Socorro 

Ferreira Magalhães
 Unimed Fortaleza
 Uniodonto
 
Óticas
 Art Ótica
 Óticas Boris
 
Academia
 Academia Espaço de Meta
 
Roupas
 Bransk
 Moda Executiva
 
Restaurantes
 Boi Negro Grill
 Casa do Frango
 Churrascaria Sal e Brasa
 Parque Recreio

Hotéis
 Brasil Tropical Residence
 Gran Marquise
 Hotéis Golden Tulip
 Pousada das Marés
 Pousada do Paiva
 Viçosa Hotel de Serra
 
Cursos
 Dale Carnegie Training
 Fisk Aldeota
 Master Concursos
 
Livrarias
 Livraria Gabriel
 
Utilidades
 C o n f i a n ç a  M u d a n ç a s  e 

Transportes
 Lavanderia Lavamatic
 
Lazer
 Arajara Park
 Beach Park
 
Sedes de lazer
 Apamagis

Imobiliárias
 Imobiliária Siqueira-Ibiapina
 Lopes Immobilis
 M2 Imóveis
 VivA Imóveis
 
Corretoras
 Bexs – Corretora de Câmbio
 
Institucional
 Apamagis

A ACM mantém parcerias com empresas e instituições de diversos setores que estabelecem condições 
especiais aos associados na aquisição de produtos e serviços.  O acesso aos benefícios se dá, em geral, por meio 
da apresentação da carteira de associado da ACM. Os dependentes dos magistrados também são 
contemplados em muitos dos convênios firmados.



Em 2012, a festa cristã 
aconteceu no dia 26 de 
maio, na ESMEC.
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Eventos associativos

Páscoa dos Magistrados
A celebração da Páscoa 

foi inserida no calendário de 
atividades voltadas aos 
magistrados aposentados. 
O evento é promovido, há 
mais de 6 anos pela ACM, 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE) e Escola 
Superior da Magistratura do 
Estado do Ceará (ESMEC).

Arraiá do Dotô Juiz
A festa de São João da ACM, em 2012, homenageou o centenário de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Cerca de 

500 pessoas participaram do tradicional Arraiá do Dotô Juiz, realizado no dia 13 de julho, no Clube dos Diários.

A decoração junina com bandeirinhas, 
balões e fogueira cenográfica, entre outros, 
compôs o clima da noite. Muita alegria 
marcou todo o evento ao som de Dorgival 
Dantas, Val Xavier e Joãozinho de Irauçuba.

 
As crianças foram presenteadas com um 

espaço especial com diversas brincadeiras.

Quadrilha improvisada animou diversos magistrados e familiares

Músico Dorgival Dantas e sua sanfona agitaram a plateia

O simbolismo da renovação esteve em destaque no evento
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II Curso de Tiro
Com o objetivo de contemplar os 

associados interessados em aprender a 
utilizar armas de fogo, a ACM realizou o II 
Curso de Tiro, em parceria com o Clube de 
Tiro Gun House. A entidade custeou 50% 
do valor da formação para 14 magistrados.

 
As aulas foram promovidas em 30 de 

junho, na sede campestre da Gun House, no 
Ancuri. Incluiram teoria sobre segurança e 
legislação, bem como treinamento para 
desmontagem e montagem de pistola, 
além de prática de tiro.

Diretoria brindou às conquistas de 2012 e a um ano vindouro abundante de realizações, como o número expressivo de participantes 
do encontro

Participantes concentrados na parte prática da formação

Festa de Natal

Uma grande festa, com mais 
de 700 pessoas, destacou a 
confraternização de Natal da 
ACM. O evento aconteceu no 
dia 21 de dezembro, no La 
Maison Buffet.

 
Vários ritmos embalaram a 

noite, com as atrações musicais 
Banda Gustavo Serpa Voz e 
Orquestra e DJ Lucas Markis.
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Apoio cultural aos livros publicados por magistrados
Acreditando na importância de manifestações culturais como enriquecedoras da vida em sociedade e das 

experiências profissionais e pessoais, a ACM apoia obras produzidas pelos associados.
 
Confira os livros lançados em 2012, com contribuição da ACM:

 Carvão, de autoria do juiz José Flávio Bezerra Morais.

O lançamento ocorreu na sede da ACM, em paralelo à inauguração da galeria 
de presidentes, no dia 7 de dezembro. O livro narra a história de Tobias, uma 
criança órfã que passa a sofrer a realidade do trabalho infantil numa carvoaria e 
perde sua infância. José Flávio Bezerra Morais é autor de várias obras, como 
“Daniel Alecrim e o Talismã de Ébano”, pelo qual recebeu o Prêmio Raquel de 
Queiroz de Literatura Infantil, em 2010.

•  Nicolau General, de autoria da juíza Maria Gilmaíse de Oliveira Mendes, 

integrante da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza.

O livro foi lançado no dia 19 de outubro, na Galeria BenficArte. Trata-se de uma 
obra infantil sobre o elo entre avós e netos por meio dos brinquedos tradicionais 
do Brasil, como pião e amarelinha. Na mesma ocasião, a neta da juíza, Carolina 
Merchan Mendes, com 8 anos de idade, lançou o livro “Bunnet and the Flowers”, 
publicado em três línguas: português, inglês e espanhol.

•   Juazeiro e seu legítimo fundador o Padre Cícero 

Romão Batista, história da cidade e Joaseiro Antigo, 
história do Padre Cícero, seu povo e sua cultura, 
crônicas de autoria de Otávio Aires de Menezes editadas 
pelo neto, desembargador Durval Aires Filho.

As obras foram lançadas em 11 de dezembro, no Ideal 
Clube, tendo recebido apoio da ACM na impressão. Os 
livros mapeiam várias manifestações culturais da cidade 
de Juazeiro do Norte, abrangendo a formação da 
sociedade local.
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Todos os magistrados concluíram a prova de mais de 42 mil metros de percurso

O esporte mais brasileiro de todos, o futebol, 
também é alvo de iniciativas para congregar os 
magistrados e promover a saúde deles. A ACM apoia 
na organização e concede recursos para que os 
atletas participem de competições em outras cidades 
e estados.

 
Um dos maiores eventos na área, em 2012, foi o 

16º Campeonato Nacional de Futebol Categoria 
Sênior, ocorrido de 15 a 17 de novembro, tendo 
Fortaleza como sede. A realizadora foi a Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com a 
ACM.

 
A disputa atraiu o expressivo número de 160 

 No futebol
magistrados,  aproximadamente,  v indos de 
associações de 11 estados: Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Ceará. 
No último dia, um jantar de encerramento coroou o 
congraçamento entre os colegas.

 
Em outra competição, o Torneio Regional 

Nordeste de Futebol de Magistrados, o time da ACM 
sagrou-se vice-campeão, ficando atrás apenas dos 
anfitriões. A cidade baiana de Porto Seguro (BA) 
sediou o evento de 3 a 5 de maio, numa promoção da 
AMB com a coordenação da Associação de 
Magistrados da Bahia (Amab).

 
A ACM, em conjunto com a Associação Cearense 

do Ministério Público (ACMP), Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) e 
Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Ceará 
(OAB-CE), organizou ainda o I Torneio de Integração 
Jurídica, de 26 de maio a 23 de junho, contando com o 
apoio da Federação Cearense de Futebol Society.

 
Além dos times das entidades promotoras, 

participaram também com suas equipes a Advocacia 
Geral da União (AGU), o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), o Tribunal Regional Federal (TRF) e os 
Delegados da Polícia Civil do Ceará. Desse modo, o 
evento proporcionou grande integração entre os 
profissionais da área do Direito.

A ACM estimulou os associados a participar da 11ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de Fortaleza, por 
meio da divulgação do evento, concessão de inscrições e disponibilização de camisas. Além disso, um estande da 
entidade propiciou conforto aos magistrados, com café da manhã e serviços de um massagista.

 
16 associados disputaram a corrida, em duas equipes de oito atletas. O evento aconteceu no dia 1º de julho, no 

Aterro da Praia de Iracema, com um percurso de 42.195 metros.
 
A iniciativa reflete o incentivo ao associado para a prática de exercícios físicos e busca por qualidade de vida.

Equipe da ACM que antrionou colegas de outros 10 estados no 
16º Campeonato Nacional de Futebol Categoria Sênior

Incentivo à qualidade de vida dos juízes
 Em corrida
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A ACM tem o forte compromisso de engajamento em sua participação na 
Comissão Participativa de Elaboração e Execução do Orçamento e do 
Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A 
dedicação visa um maior equilíbrio de investimentos entre o Primeiro e o 
Segundo Graus, de modo a atender as necessidades diferenciadas de cada 
comarca.

 
Desde 2011, a deliberação acerca das ações que serão desenvolvidas pelo 

Judiciário no ano seguinte provém da atuação desse grupo, formado por 
representantes das unidades administrativas e judiciárias da Corte Estadual, 
bem como de servidores e magistrados indicados pelas associações de classes.

Participação na Comissão de Orçamento do TJCE

A ACM propôs ou apoiou com vigor importantes matérias aprovadas na comissão para o orçamento de 
2013:

Diretoria da ACM participou e lançou 
propostas nas reuniões da Comissão

 Concursos para a contratação de magistrados e 
servidores;

  Gratificação para Diretor do Foro;

 Gratificação pelo exercício da função de juiz de 
Turma Recursal do Juizado Especial;

 Auxílio saúde e alimentação para magistrados;

 Atualização de diárias dos magistrados;

 Acompanhamento psicossocial de magistrados 
e servidores;

 Dotação de livros de Direito para todas as 
comarcas;

 Renovação do acervo das bibliotecas do TJCE, 
Fórum Clóvis Beviláqua e ESMEC;

 Destinação de recursos para bolsas de 
mestrado e doutorado de magistrados;

 Construção de 10 novos fóruns no interior do 
Estado;

 Reforma de 13 outros fóruns;

 Finalização da reforma do Fórum Clóvis 
Beviláqua;

 Implementação da TV TJCE na web;

 Projeto de reinserção de presos;

 Projeto Jovem Aprendiz;

 Criação de vagas para estagiários.

V. Bandeiras pela democracia do Judiciário
e sua autonomia
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Nos contatos, reforçou-se a mensagem sobre a 
necessidade de quebrar o ciclo danoso em que 
todos os anos o Orçamento do Judiciário cearense 
sofre cortes significativos que inviabilizam superar 
dificuldades estruturais que comprometem a boa 

Presidente e 4º vice da ACM, juízes Ricardo Barreto e Antônio 
Araújo, Mauro Xavier (Sindojus) e o deputado Sérgio Aguiar

Sensibilização
Com o objetivo de assegurar a aplicação efetiva 

integral das medidas no Orçamento 2013 do 
Judiciário, a ACM empreendeu um movimento de 
sensibilização junto aos deputados estaduais. 
Houve visitas e reuniões com parlamentares na 
Assembleia  Legislativa do Estado do Ceará, 
incluindo uma audiência com o relator da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), deputado Sérgio Aguiar 
(PSB).

A ACM teve rme atuação em 
relação ao Orçamento 2013 do 

Poder Judiciário. Lançou e apoiou 
projetos na Comissão de 

Orçamento, sensibilizou os 
deputados estaduais, promoveu 

uma audiência pública -em 
parceria com o sindicato dos 

ociais de justiça- para discutir a 
importância da aprovação integral 

dos recursos e, após o corte de 
cerca de 15% da verba proposta, 
encampou o Movimento Veta Cid.

prestação jurisdicional. Uma dessas debilidades 
mais aparentes é a carência de juízes e servidores, 
tornando urgente a realização de concursos 
públicos para o preenchimento dos quadros.

Como resultado da sensibi l ização dos 
parlamentares, foi promovida uma audiência 
pública na Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará no dia 18 de dezembro, que abordou a 
importância da aprovação integral do orçamento 
de 2013 do Judiciário.

Discussões reuniram juízes, advogados, servidores, deputados e 
sociedade civil

Audiência teve caráter inédito 
por ter sido um fórum público 

no Parlamento acerca da 
relevância do orçamento para a 
eciência dos serviços do setor 

Judiciário.

Audiência pública
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A iniciativa surgiu de articulação da ACM e do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará (Sindojus-
CE) junto à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da AL.

 
Foi a primeira vez que o orçamento e seu impacto na prestação jurisdicional ganharam um fórum 

participativo no Parlamento, aberto à sociedade e agregando vários representantes da área do Direito, 
servidores e deputados.

Entre as discussões, evidenciou-se a demanda reprimida do Poder decorrente de sucessivos cortes anuais 
de verba.

Em votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na 
Assembleia Legislativa, em 21 de dezembro, fixou-se 
um corte de R$ 129 milhões dos cerca de R$ 800 
milhões que integravam a proposta. A ACM e o 
Sindojus-CE acompanharam a sessão e tentaram 
reverter a decisão.

 
O que restou aprovado, R$ 683 milhões não cobre 

sequer as despesas de pagamento de pessoal, que 
alcançavam R$ 693 milhões no período de janeiro a 
novembro de 2012.

 
Conforme a deliberação da LOA, os recursos 

adicionais necessários serão disponibilizados via 
suplementação. Porém, a medida fere os princípios 
da independência e autonomia entre os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Votação dene corte de R$ 129 milhões

Os R$ 812 milhões propostos para o 
Orçamento 2013 do Judiciário, se 
aprovados, representariam 4,16% do 
orçamento geral do Estado do Ceará 
para o ano, que corresponde a R$ 19,5 
bilhões. Ou seja, o valor está em 
adequação ao limite de 6% previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, 
inciso I, alínea “b”).
 
Além disso, a verba aprovada para o 
Poder decorrente do corte de R$ 129 
milhões, em R$ 683 milhões, equivale a 
3 , 4 9 %  d o  o rç a m e n t o  e s t a d u a l . 
Insuficiente, portanto, para cobrir o 
orçamento básico: correção de 5,5% 
(correspondente ao IPCA –variável 
m a c r o e c o n ô m i c a  d e  i n f l a ç ã o 
considerada na LDO 2013) sobre o saldo 
de 2012. Esse cálculo é previsto no 
artigo 21 da LDO 2013.

Recursos requis i tados têm 
sustentação na Lei

Ainda em 2012, no dia 28 de dezembro, foi 
encaminhada ao governador do Ceará, Cid Gomes, 
uma petição coletiva solicitando o veto parcial ao 
Projeto de Lei Orçamentária para 2013 -referente ao 
orçamento aprovado para o Poder Judiciário- ou a 
recomposição dos valores originais da proposta 
orçamentária do Poder Judiciário.

 
A iniciativa, de autoria pessoal do presidente e 4º 

vice da ACM, juízes Ricardo Barreto e Antônio Araújo, 
ganhou o nome de “Movimento Veta Cid”.

Movimento Veta Cid

A reivindicação teve como base fundamentos 
constitucionais detalhados no quadro ao lado.
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Ações visam eleição direta para os cargos dos tribunais
A ACM fomentou de modo participativo entre 

os associados a discussão sobre a democratização 
do Judiciário. A questão refere-se ao movimento 
pela mudança da sistemática de escolha dos 
presidentes e vice-presidentes dos Tribunais de 
Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais do 
Trabalho. A ideia é que sejam instituídas eleições 
diretas em lugar do modelo vigente em que apenas 
os desembargadores, uma minoria de 15% dos 
magistrados, têm direito ao voto.

 
As eleições diretas simbolizariam a aplicação de 

princípios democráticos no próprio Poder 
Judiciário, cuja função primeira é assegurar o estado 
democrático de direito. Ao mesmo tempo, 
corroborariam na escolha livre e ampla dos nomes 
mais preparados, propiciando ganhos em termos 
de profissionalização da gestão dos órgãos 
administrativos e, consequentemente, melhorias 
de eficiência.

Acreditando na relevância desse debate, a ACM 
realizou consultas eletrônicas, criando um fórum 
de reflexão entre os juízes e um recurso através do 
q u a l  e l e s  p u d e r a m  e x p r e s s a r  s e u s 
posicionamentos.

Consultas eletrônicas

Primeira consulta – Favorável ou não à 
eleição direta

A grande maioria dos magistrados cearenses, 
96,2%, deseja a adoção de eleições diretas.

Escolha democrática dos 
dirigentes dos órgãos 

administrativos do Judiciário, 
ganhos de prossionalização 

das gestões e, 
consequentemente, de 

eciência estão ligados à 
implantação das eleições 

diretas.

Em 2012, o tema ganhou destaque devido à 
apresentação de três Propostas de Emenda 
Constitucional (PECs) sobre o tema:
 PEC 08/2012, do Senador Eduardo Suplicy 

(PT/SP), tramita no Senado Federal;
 PEC 15/2012, do Senador Vital do Rêgo 

(PMDB/PB), tramita no Senado Federal;
 PEC 187/12, do deputado Wellington Fagundes 

(PR-MT), tramita da Câmara dos Deputados.

As propostas visam alterar as alíneas “a” e “b”, do 
inciso I, do artigo 96 da Constituição Federal. A 
modificação garantiria que os juízes vitalícios de 1º 
grau participassem do processo de escolha dos 
presidentes e vice-presidentes dos Tribunais de 
Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais do 
Trabalho.

É o que constatou a primeira consulta eletrônica 
promovida pela ACM, que questionou se os 
a s s o c i a d o s  e r a m  c o n t r a  o u  a  f a v o r  d a 
implementação das eleições diretas, em que os 
juízes vitalícios teriam participação na votação para 
a escolha dos presidentes e vices dos Tribunais de 
Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais do 
Trabalho.
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160 magistrados da ativa participaram e 
puderam votar em um dos 41 desembargadores 
aptos a disputar o cargo no biênio 2013-2014.

Segunda consulta – Eleição simulada para 
presidente do TJCE

Terceira consulta – Escolha da diretoria 
do Fórum Clóvis Beviláqua

Visando estimular a discussão quanto à 
participação dos magistrados na escolha dos 
dirigentes do Judiciário, a ACM realizou uma outra 
consulta. Agora com foco nos dirigentes do Fórum 
Clóvis Beviláqua, núcleo estratégico da comarca de 
Fortaleza, unidade que reúne o maior volume de 
processos e onde também ocorrem muitas das 
atividades jurisdicionais do Ceará.

 
Via meio eletrônico, cada associado pode votar 

em três juízes para a diretoria do fórum e a lista 
tríplice formada pelos nomes mais votados foi 
entregue, como sugestão, ao novo presidente do 
TJCE, desembargador Luiz Gerardo de Pontes 
Brígido.

 
A iniciativa foi realizada pela ACM, de 27 a 29 de 

novembro, com a participação de 74 juízes da 
comarca de Fortaleza. Os mais votados foram:
 juíza Joriza Magalhães Pinheiro (27 votos)
 juíza Ana Cleyde Viana de Souza (15 votos)
 empate dos juízes Francisco Eduardo Torquato 

Scorsafava e Irandes Bastos Sales (cada um com 
9 votos).

265 magistrados participaram dessa consulta, 
sendo que 255 votaram a favor e 10 foram 
contrários. Esse plebiscito em ambiente virtual 
ocorreu no período de 24 a 31 de outubro.

96,2%
dos magistrados cearenses são 
favoráveis às eleições diretas 
para dirigentes dos órgãos do 

Judiciário. O dado é fruto de uma 
consulta promovida pela ACM.

Devido ao resultado expressivo do plebiscito 
virtual pelas eleições diretas, a ACM estendeu o 
debate e promoveu uma segunda consulta. A ideia 
foi oferecer um modo de os juízes exercerem o 
poder de voto, ainda que de modo não oficial.

 
A consulta correspondeu a eleições diretas 

simuladas para o cargo de presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e aconteceu 
também via internet, de 5 a 8 de novembro.

 



Relatório de Gestão 2012 ACM38

Defesa do associado em números de processos
Os direitos e os interesses dos associados são 

prioridade para a ACM. Desse modo, é contínuo o 
empenho por gerar e assegurar 
conquistas jurídicas nos mais 
var iados aspectos,  desde o 
âmbito institucional, abrangendo 
o  exerc íc io  prof i ss iona l  do 
magistrado, entre outros.

 
1 3  p r o c e s s o s  f o r a m 

movimentados junto ao CNJ na 
defesa dos interesses individuais e 
coletivos dos associados da ACM, 
nove dos quais protocolados no 
decorrer do ano de 2012.

Já o total de processos, entre ações judiciais e 
requerimentos administrativos, chegou a 54.

 
A Associação conta nesse 

âmbito com uma assessoria 
jurídica forte, agregando à defesa 
das  questões .  Trata-se  do 
escritório Valmir Pontes, Licurgo 
e Teles.

9 das 13
ações

da ACM movimentadas 
no CNJ em 2012 foram 
geradas nesta gestão.

VI. Representação e defesa da categoria

Atuação da ACM em processos administrativos e judiciais de interesse dos 
associados no ano de 2012

Supremo Tribunal Federal (STF) - 1

Justiça Estadual - 18

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB-CE)

- 13 movimentados,
sendo 9 gerados em 2012

- 19

- 3

Ações
judiciais

Processos 
administrativos
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Busca de remuneração por função acumulada

Juízes Antônio Araújo, Ricardo Barreto e Daniel Carneiro levaram 
sugestão de novo Projeto de Lei ao então presidente do TJCE, 
desembargador José Arísio

com a Resolução nº 133 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que trata da simetria entre as carreiras 
no Judiciário.

No dia 5 de novembro, representantes da ACM 
lideraram uma reunião de 16 juízes com o então 
presidente do TJCE, desembargador José Arísio. Na 
ocasião, entregaram uma sugestão de minuta de 
um novo Projeto de Lei a ser encaminhado pelo 
Tribunal ao Parlamento estadual, estendendo a 
gratificação aos magistrados.

 
A ACM organizou ainda uma Assembleia Geral 

Extraordinária, em 19 de novembro, na qual os 
associados deliberaram sobre o 
p lanejamento de ações  em 
relação ao tema.

 
Além disso,  a  Associação 

promoveu um ato no TJCE, 
reunindo mais de 70 juízes, no dia 
29 de novembro. O presidente da 
entidade, juiz Ricardo Barreto, 
entregou no protocolo do Tribunal 
u m  d o c u m e n t o  c o m  a 
fundamentação da importância da 
simetria entre a Magistratura e o 
Ministério Público.  Solicitou 
manifestação no Pleno, que foi 

negada, bem como a distribuição do texto aos 
integrantes da corte, também negada, o que gerou 
frustração no expressivo grupo presente.

Visando obter a remuneração pelo exercício de 
função acumulada dos juízes, a ACM desenvolveu 
a l g u m a s  i n i c i a t i v a s .  A s 
reivindicações ocorreram no 
c o n t e x t o  d a  a p r o v a ç ã o  n a 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, em 1º de novembro, da 
Lei Complementar Estadual nº 
115/2012, que estabeleceu uma 
ajuda de custo aos integrantes do 
Ministério Público correspondente 
a  u m  a d i c i o n a l  d e  1 0 %  d o s 
subsídios aos promotores que 
atuam em duas promotorias e de 
15% aos que atuam em três ou mais 
promotor ias ,  a lém de outras 
situações especiais.

Desse modo, buscou-se a extensão da 
gratificação aos magistrados, em conformidade 

Ato no TJCE, em 29 de novembro, reuniu mais de 70 magistrados

A graticação 
corrigiria uma 

realidade de acúmulo 
de funções que 

ocorre na prática 
sem remuneração há 

muitos anos.
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ACM articula restabelecimento do ATS junto a outras 
associações

Juízes Ricardo Barreto (ACM) e Sérgio Luiz Junkes (AMC) destacaram o 
assunto em reunião com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti 
(PT)

O senador Eunício Oliveira (PMDB/CE), ao centro, foi um 
dos parlamentares de quem os juízes buscaram apoio

A ACM é uma das associações de magistrados que está à 
frente das iniciativas para restaurar o Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS). O benefício foi abolido para a categoria em 2001 
sem fundamentação e a busca pelo seu retorno virou uma 
importante bandeira em favor da carreira da magistratura e 
seus direitos.

Atualmente, tramitam em conjunto três Projetos de 
Emenda Constitucional (PEC 2/11, PEC 5/11, PEC 68/11) sobre 
o assunto no Senado Federal. E vários encontros de 
sensibilização foram feitos para reforçar a mensagem junto às 
autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo e altas cortes 
do Judiciário.

 
Uma dessas reuniões foi com a ministra de Relações 

Institucionais, Ideli Salvatti (PT), em 12 de setembro. 
Participaram o presidente da ACM, Ricardo Barreto, o 
presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), 
Sérgio Luiz Junkes, e o presidente da Associação de 
Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Olivar 
Conaglian.

 
No início de novembro, o presidente da ACM também 

solicitou aos senadores Gim Argello (PTB-DF) e Eunício de 
Oliveira (PMDB/CE), apoio e rapidez na votação das PECs, uma 
vez que tramitam naquela casa. Outros presidentes de 
associações de magistrados que compuseram o grupo nessa 
mobilização em Brasília foram os de Santa Catarina, Sérgio Luiz 
Junkes; de Pernambuco, Emanuel Bonfim Carneiro Amaral 
Filho; da Paraíba, Antonio Carlos Silveira; e o juiz Thiago 
Brandão, do Tribunal de Justiça do Piauí.

Subsídio criado pela Lei 1.711, 
de 1952. Vigorou até 2001, 
quando fo i  ext into  sem 
justificativa administrativa, 
técnica ou econômica pela 
Medida Provisória 2.225, que 
revogou o artigo 67, da Lei 
8.112/90.
 
O ATS corresponde a um 
benefício adicional sobre a 
remuneração em 5% a cada 
cinco anos de efetivo exercício 
(limitado a 35%), a exemplo 
do que é  pago a  outros 
servidores públicos.

Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS)
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Barreto foi atuante ainda em um evento da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) que debateu o 
subsídio, o “Encontro Estadual sobre a Reestruturação da Carreira da Magistratura: o restabelecimento do ATS 
como uma medida necessária e viável”, realizado em 9 de novembro, em Santa Catarina. Ao final, foi 
apresentada a “Carta de Florianópolis”, um manifesto embasado das discussões e num estudo técnico que 
expõe a viabilidade e necessidade do resgate do benefício.

A ACM conquistou para os magistrados de todo o 
Estado a possibilidade de antecipação dos valores 
referentes à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), 
por meio de empréstimo consignado em folha de 
pagamento, após resistência inicial da Administração do 
Tribunal de Justiça.

 
Tudo começou em 8 de março, quando a Associação 

protocolizou o requerimento correspondente junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Após seis 
meses de negociação e muito empenho da entidade, no 
dia 3 de setembro, o convênio que viabiliza a 
antecipação da PAE foi assinado pelo então presidente 
do TJCE, José Arísio Lopes da Costa, e uma instituição 
bancária.

Conquistada antecipação da PAE

ACM solicitou do TJCE que 
rmasse convênio com 

instituição bancária para 
proporcionar ao magistrado 
a possibilidade de antecipar 

o acesso aos recursos da 
PAE. Em seis meses, o 
projeto virou realidade.

Êxito na reposição salarial relativa à URV
Haverá restituição do valor da perda salarial dos magistrados ocorrida quando da conversão da moeda para 

a Unidade Real de Valor (URV), em 1º de março de 1994. A reposição será equivalente ao montante do prejuízo 
(11,98% dos vencimentos à época) adicionado de juros e correção monetária.

 
O processo que a ACM move desde 2006 foi julgado favoravelmente no Segundo Grau, em 12 de 

dezembro de 2012, pelo relator desembargador Jucid Peixoto do Amaral, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Pedido administrativo atenta para ordenação de promoções 
e remoções

Em maio de 2012, a ACM obteve uma vitória junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) regulamente a disciplina de promoções e remoções dos juízes entre as 
comarcas, incluindo as que estão ociosas.

 
O Pedido de Providências da ACM foi julgado procedente pelo CNJ no dia 21 de julho, por meio do relator da 

solicitação, conselheiro Tourinho Neto, em conformidade com a Resolução nº 106/2010 do CNJ.
 
O fato decorreu da indicação do juiz da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim para responder pela 2ª Vara 

da Comarca de Mombaça, através da Portaria 275/2012. Entendendo que a portaria feria o princípio do juiz 
natural, a ACM interveio pela sua anulação junto ao CNJ, o que foi atendido no dia 8 de maio.
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Aposentados: busca da paridade de proventos
A manutenção de proventos da aposentadoria em paridade com a remuneração dos desembargadores da 

ativa integra os pleitos jurídicos da ACM em prol dos associados.
 
Em 2012, foram promovidas reuniões com o público diretamente interessado, os desembargadores e 

aposentados e os juízes convocados para o Tribunal de Justiça.
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Apoio a eventos das áreas da Justiça e do Direito

VII. Atuação institucional

A imagem de associação tradicional, sólida e, ao mesmo tempo, vívida nos debates contemporâneos 
traduz-se no apoio a eventos da área do Direito. Em 2012, a ACM estabeleceu parcerias nas seguintes 
realizações:

 Seleção do curso de mestrado da Universidade de Samford, em 18 de abril, por meio do custeio de 
passagens aéreas da representante da universidade no Brasil, Maria Cristina Zucchi;

 VI Ciclo de Debates - Eleições 2012, em 18 de maio, no Teatro Celina Queiroz (Unifor), promovido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

 Mutirão da 13ª Vara da Família, de 25 a 29 de junho;

 Curso Processo nos Tribunais, em 27 e 28 de julho, no auditório da Escola Superior da Magistratura do 
Estado do Ceará (ESMEC), promovido pelo Instituto de Aprimoramento do Conhecimento Jurídico 
(Jurisdictio);

 Ação concentrada - Justiça no Cárcere, de 4 a 6 de setembro, no IPPOO I, promovido pela 2ª e 3ª Varas 
de Execução Penal, Promotoria de Justiça e Defensoria Pública;

 Mutirão da 11ª Vara de Família, de 17 a 20 de setembro;

 VI Semana Nacional de Conciliação, de 7 e 14 de novembro, promovida pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ);

 III Curso de Jurisdição e Psicanálise para Magistrados, de 7 a 9 de novembro, no Hotel Gran Marquise, 
promovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM) e Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR);

 Campanha em alusão à Semana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em 6 de 
dezembro, na Escola Estadual Paulo Benevides, em Fortaleza, promovida pela Coordenadoria Estadual da 
Mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE);

 Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação, em 14 de dezembro, na Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC), promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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A reunião foi inédita e simbolizou a abertura do 
diálogo daquela Corte com os juízes eleitorais, 
considerados fundamentais pela ministra para a prática 
da democracia no Brasil. Necessidades e demandas dos 
magistrados foram expostas, bem como propostas de 
soluções foram discutidas.

 
Devido ao maior acirramento de ânimos nas eleições 

municipais do que nas gerais, abordou-se a relevância de 
adotar medidas de segurança para a proteção dos juízes, 
da população e do processo de votação como um todo.

 
Na ocasião, o presidente da ACM foi acompanhado 

pelo Juiz Eleitoral de Iguatu, Ricardo Alexandre da Silva 
Costa.

Presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, e a Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Cármen Lúcia Rocha, em reunião 
sobre a parceria entre juízes eleitorais e o TSE

Reunião com ministro do STF aborda questões da magistratura
O presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, 

participou de uma reunião com o então ministro 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Carlos Ayres Britto, no dia 18 de julho, em Brasília, 
promovida pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Estiveram presentes ao 
encontro presidentes de associações de 
magistrados de todo o País.

 
Na ocasião, foram discutidos temas como o 

papel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Lei 
de Acesso à Informação e a recomposição de 
subsídios para os magistrados.Ministro Carlos Ayres Brito em encontro com os magistrados

Evento do CNJ debate valorização do juiz
O 4º vice-presidente da ACM, juiz Antônio Araújo, e a 2ª secretária da entidade, juíza Ana Cleyde de Souza, 

participaram do Encontro Regional Nordeste do “Programa Valorização dos Magistrados: Juiz Valorizado, 
Justiça Completa”. A programação ocorreu em Recife (PE), no dia 1º de outubro.

 
O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e reuniu várias propostas -sobre melhorias 

da estrutura interna do Judiciário e da relação do Poder com a sociedade- visando contemplá-las em atos 
administrativos.

 
Definição de estrutura mínima de servidores para as unidades judiciais conforme suas características; 

Ações de representação

Eleições 2012 foram foco de reunião com ministra do STF
Representando a ACM, o juiz Ricardo Barreto esteve em reunião com a Presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, Cármen Lúcia Antunes Rocha, em 12 de julho, em Brasília. O encontro contou também com dirigentes 
de outras associações estaduais e enfocou as Eleições 2012.
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Instrumentos de comunicação institucional
A ACM desenvolve sua comunicação tendo como principal objetivo a atualização constante dos associados 

sobre as atividades da entidade e as conquistas para a categoria. Além disso, os meios utilizados também são 
estratégicos para estabelecer um diálogo com os demais públicos de interesse, como os órgãos do Judiciário, as 
entidades coirmãs, bem como os colaboradores e parceiros.

ACM Notícias

O ACM Notícias é um informativo impresso de 
periodicidade trimestral. Traz as novidades 
relevantes do período de modo mais aprofundado. 
Entram em pauta tanto realizações da ACM, como 
acontecimentos de destaque do mundo jurídico e 
ainda temas culturais e de variedades do universo 
extra gabinetes.

unificação da remuneração, verbas indenizatórias e auxílios de toda a magistratura; disseminação do ensino à 
distância entre as escolas judiciais estão entre as proposições colocadas.

O endereço eletrônico da associação é o meio 
que acompanha a dinâmica dos acontecimentos. É 
constantemente atualizado com notícias, informes 
e demais novidades, como os convênios firmados.

Site
www.acmag.org.br 

Assessoria de imprensa
Por meio da assessoria de imprensa, trabalha-se o relacionamento com os jornalistas e os meios de 

comunicação e, consequentemente, dialoga-se com a opinião pública. Trata-se de um importante 
instrumento para divulgar as ações da ACM ao grande público e manter contínua a construção e projeção da 
imagem de uma associação sólida.



Visão social
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Estudante que sonha ser juiz recebe incentivo da ACM

Projeto Cidadão do Futuro

Visando dar suporte a uma formação cidadã plena a crianças em situação de risco social, a ACM desenvolve 
o Projeto Cidadão do Futuro. A iniciativa proporciona atividades esportivas para meninos e meninas de 8 a 12 
anos de idade da comunidade “Coração de Maria”.

 
O campo de futebol e as demais estruturas do Clube dos Magistrados, na Praia do Futuro, são colocados à 

disposição dos pequenos. As aulas contam com a parceria da Liga Esportiva Atletas de Cristo.
 
Com isso, o turno em que não estão na escola é preenchido de modo saudável e longe de perigos, como as 

drogas e a criminalidade.

Prática esportiva proporciona atividades saudáveis para crianças da comunidade “Coração de Maria”

Ele quer se tornar juiz, é um 
adolescente  morador  da 
cidade do Crato, estudante 
dedicado com boas notas na 
escola e que, antes mesmo de 
concluir  o  ensino médio, 
passou no vestibular para o 
c u r s o  d e  D i r e i t o  d a 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca).

 
Esse é Robson Gomes que, 

devido a uma paralisia nas duas 
mãos, estuda folheando os 
livros e escrevendo com os pés.

Em reconhecimento ao 
empenho de Robson e para 
est imulá-lo ainda mais a 
conquistar  o ingresso na 
m a g i s t r a t u r a ,  a  A C M  o 
presenteou com um notebook. 
A doação ocorreu em 15 de 
junho, no Liceu do Crato, onde 
estudava na época. Hoje já é 
universitário. O sonho fica cada 
vez mais próximo.

ACM doou um notebook 
para um estudante que 
sonha em ser juiz e cuja 

paralisia nas mãos não foi 
obstáculo para passar no 

vestibular em Direito e 
ingressar na universidade 
antes de concluir o ensino 

médio.
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Reforma do estatuto da ACM

VIII. Modernização da gestão

A ACM empreendeu, em 2012, uma reforma do estatuto da 
e nt i d a d e ,  c r i a n d o  a s  b a s e s  p a ra  u m  i m p u l s o  d a 
profissionalização da gestão, junto a sistemáticas mais 
democráticas,  eficientes e modernas.  Num estudo 
aprofundado, a Comissão de Reforma apontou soluções que 
propiciam maior envolvimento na gestão tanto por parte do 
Conselho Executivo, que passa a contar com diretorias, quanto 
por parte dos associados, cujo quadro de votantes foi 
ampliado.

 
Confira, na sequência, as principais alterações no estatuto.

Capas da versão 2012 do Estatuto da ACM e do 
relatório nal do Projeto de Reforma do texto

O processo contou com uma Comissão de 
Reforma composta especialmente para a 
atividade, tendo como presidente o presidente da 
ACM, juiz Ricardo Barreto, e como relator o 1º 
secretário da Associação, juiz Roberto Viana.
 
Após um período de profundo estudo e 
formulação de propostas, as modificações 
sugeridas foram colocadas à apreciação 
associados. De 26 de março a 27 de abril, todos 
puderam participar por meio de sugestões e 
críticas.
 
As considerações foram contempladas em 
ajustes ao texto. Em seguida, o documento 
passou pelo exame do Conselho Executivo, 
tendo sido votado e aprovado pelos associados, 
durante uma Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 25 de maio.
 
Essa foi a sétima reforma estatutária realizada 
pela ACM.

Processo de modicações esteve aberto à 
participação dos associados
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Secretários
1º Secretário
2º Secretário
 
Tesoureiros
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
 

Conselho Fiscal

Nova composição do Conselho Executivo da ACM

Conselho Executivo modernizado
Será mantido apenas um vice-presidente. Ao lado e em suporte aos dois cargos máximos do Conselho, 

passam a atuar as diretorias Administrativa, de Patrimônio e Finanças, de Assuntos Educacionais e Culturais, de 
Comunicação Social, de Aposentados, de Pensionistas, além da já existente de Esportes.

 
A ideia é definir especificamente o campo de atuação de cada integrante, conferindo características de uma 

gestão muito mais parlamentarista que presidencialista. Com isso, abre-se espaço para que as decisões 
ocorram de modo mais descentralizado e ao mesmo tempo com mais envolvimento de cada integrante e do 
conjunto colegiado.

 
O período da gestão é outro aspecto. Passa de dois para três anos, porém sem possibilidade de reeleição. A 

medida visa propiciar mais tempo para cada gestão implantar e dar continuidade aos projetos, sem quebras 
muitas vezes constatadas nos biênios.

 
Já a impossibilidade de recondução do Conselho gera um cenário favorável à alternância enriquecedora de 

líderes e de ideias para o associativismo, simbolizando renovação e vigor contínuos.

Eleição no mesmo período do pleito da AMB
Foi empreendida uma mudança no período das eleições da ACM, de modo que coincidirão com as da 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A medida tem como objetivo ampliar a relevância política da 
entidade no contexto nacional. E, ao mesmo tempo, empreender uma articulação com a AMB no apoio às 
causas da magistratura cearense.

Valorização do juiz
A luta pela garantia dos direitos dos juízes ganhou direcionamentos ainda mais representativos. Um 

exemplo é a criação da Comissão Permanente de Defesa das Prerrogativas.
 

Conselho Executivo
Presidente
Vice-presidente

Diretorias

Diretoria de Comunicação Social
Diretoria Administrativa
Diretoria de Assuntos Educacionais e Culturais
Diretoria de Patrimônio e Finanças
Diretoria de Aposentados
Diretoria de Pensionistas
Diretoria de Esportes
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Otimização das coordenadorias
Com o novo estatuto, atuarão apenas três coordenadorias regionais: Crato, Iguatu e Sobral. A decisão 

permitirá uma otimização das atividades e um incremento na aplicação de recursos destinados às unidades.

Aposentados e pensionistas ganham mais representatividade
A criação da Diretoria do Aposentados e da Diretoria dos Pensionistas reflete o empoderamento conferido 

às respectivas categorias. Um reconhecimento digno das contribuições diretas e indiretas à magistratura e à 
Associação.

 
Outra medida aplicada é a ampliação da participação dos magistrados inativos e dos pensionistas no 

Conselho Executivo, conferindo-se direito de voto aos pensionistas.

Além disso, o acompanhamento dos pleitos de interesse dos associados junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará (TJCE), à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e demais órgãos, foi definido como 
competência específica da Diretoria Administrativa.
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Expediente

Av. Santos Dumont, 2626, salas 1307 a 1311. Ed. Plaza Tower. Aldeota
CEP: 60150-161. Fortaleza (CE)
Fone/Fax: (85) 3264-8288
Site: www.acmag.org.br
E-mail: acmag@acmag.org.br

Associação Cearense de Magistrados

Luciana Cadé – Mte CE 01745 JP

Concepção Editorial

Geovane Monteiro

Design Gráco
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