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•	 Antecipação	da	PAE,	auxílio-alimentação,	atualização	
das	diárias/indenização	transporte,	manutenção	da	
vitaliciedade do cargo de juiz

•	 Realização	do	IV	Encontro	da	Magistratura	Cearense

•	 Reformas	da	área	de	lazer	do	Clube	dos	Magistrados	e	
da Colônia de Férias da Tabuba

•	 Realização	da	audiência	pública	por	eleições	diretas	no	
Poder Judiciário

•	 Realização	da	Semana	de	Valorização	da	Magistratura

•	 Ações	que	resultaram	na	instituição	do	Fundo	
Estadual	de	Segurança	dos	Magistrados	(Funseg)	com	
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segurança	dos	magistrados	e	fóruns
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•	 Implantação	da	Comissão	Permanente	de	Defesa	das	
Prerrogativas da Magistratura Cearense

•	 Realização	inédita	de	curso	de	Media training



•	 Apoio	à	educação	continuada	dos	associados,	em	
diversos cursos e congressos da área do Direito e da 
Justiça

•	 Ampliação	dos	convênios	que	geram	vantagens	aos	
associados

•	 Impulso	às	ações	pela	qualidade	de	vida	dos	associados

•	 Valorização	das	pensionistas,	a	quem	foi	conferido	
poder	de	voto	na	eleição	para	a	diretoria	e	suporte	
jurídico	específico

•	 Ampliação	das	ações	de	responsabilidade	social,	com	
a	revitalização	do	Projeto	Cidadão	do	Futuro	e	apoio	ao	
Projeto	Fábrica	Escola	e	ao	Projeto	Segundo	Tempo

•	 Modernização	do	site	institucional

•	 Implantação	de	relatório	de	gestão,	instrumento	de	
registro	histórico	e	transparência	da	administração
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ACM hoje 

Congregando 608 filiados, a Associação Ce-
arense de Magistrados (ACM) tem 55 anos 
de história em sua missão de defender os 
interesses dos sócios e zelar para que o Po-
der Judiciário seja o mais acessível e eficaz à 
sociedade, garantindo os direitos individuais 
e coletivos.

A entidade foi fundada em 20 de dezem-
bro de 1958 e reúne, como associados, Juí-
zes e Desembargadores da Justiça Comum 
Estadual, Federal e do Trabalho, na ativa ou 
aposentados; Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Município e do Estado, em exercí-
cio ou aposentados; notários e pensionistas.

A ACM atua continuamente junto aos seus 
públicos. É porta-voz em bandeiras interpos-
tas ao Tribunal de Justiça do Estado do Cea-
rá (TJCE) e ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), presta suporte jurídico, estimula a edu-
cação continuada, disponibiliza convênios 
com empresas para a aquisição de produtos e 
serviços com vantagens, incentiva o bem-es-
tar e a qualidade de vida por meio da prática 
de modalidades esportivas, promove e apoia 
iniciativas de responsabilidade social e cultu-
rais e oferece atividades de integração e lazer.

Interiorização

A atuação da Associação abrange todo o 
Ceará, havendo liderança administrativa na 
sede, localizada na capital, e no interior, por 
meio de três coordenadorias.

Unidades

Além da sede, que concentra a maior parte 
das atividades da ACM, a entidade conta com 
salas, para atender os associados e realizar 
reuniões, nos principais locais de trabalho dos 

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

sala no FóRum Clóvis Beviláqua
Av. Des. Floriano Benevides, 220. Nível 2 A, oeste 
(ao lado do setor de Serviço Social)
Edson Queiroz - Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3492-8026
E-mail: forum@acmag.org.br

sala no tRiBunal de Justiça do estado
do CeaRá (tJCe)
Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n. 
Cambeba - Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3488-7491

teRReno em soBRal
Rua Pedro Aguiar Carneiro. Domingos Olímpio
Sobral (CE)

CluBe dos maGistRados 
Av. César Cals, 1331. Praia do Futuro
Fortaleza (CE)
Telefone: (85) 3265-1702

Colônia de FéRias da taBuBa
Av. Central, 9483. Baixa Grande. Praia da Tabuba 
- Caucaia (CE)
Telefone: (85) 3488-6630

a aCm ultRapassou a maRCa de 600 
assoCiados. em seus 55 anos de históRia, 
são 608 Filiados, a maioRia Juízes e 
desemBaRGadoRes que atuam no CeaRá
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Fortaleza e cidades adjacentes
Sede: Fortaleza

Cidades integrantes: Acarape, Amontada, 
Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Aratuba, 
Banabuiú, Barreira, Baturité, Beberibe, Canindé, 
Capistrano, Caridade, Cascavel, Caucaia, Choró 
Limão, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Fortim, 
General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, 
Horizonte, Ibaretama, Ibicuitinga, Icapuí, Itaiçaba, 
Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Itatira, 
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Maracanaú, 
Maranguape, Miraíma, Morada Nova, Mulungu, 
Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palhano, 
Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, 
Pentecoste, Pindoretama, Quixadá, Quixeré, 
Redenção, Russas, São Gonçalo do Amarante, 
São João do Jaguaribe, São Luís do Curu, 
Tejuçuoca, Trairí, Tururu, Umirim, Uruburetama.

1ª Coordenadoria Regional
Sede: Sobral
Coordenador: Juiz Maurício Fernandes Gomes

Cidades integrantes: Acaraú, Alcântara, 
Amontada, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, 
Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, 
Coreaú, Crateús, Croata, Cruz, Forquilha, 
Frecheirinha, Graça, Granja, Groaíras, Guaraciaba 
do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Ipaporanga, 
Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca, Marco, 
Martinópole, Massapé, Meruoca, Moraújo, 
Mucambo, Nova Russas, Pacujá, Pires Ferreira, 
Poranga, Reriutaba, Santana do Acaraú, Santa 

magistrados, o Fórum Clóvis Beviláqua e o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Em 2013, destacaram-se as reformas nas 
unidades de lazer. O objetivo foi revitalizar os 
espaços de modo a voltarem a ser pontos de 
encontro, integração, diversão e descanso 
para os associados. Ao mesmo tempo, focou-

se a manutenção do patrimônio da entidade.
A área de lazer do Clube dos Magistrados 

foi reformada, incluindo o campo de futebol, 
a quadra poliesportiva, as piscinas, a sauna, 
a churrasqueira e os decks. Também foram 
empreendidos melhoramentos na Colônia de 
Férias da Tabuba.

administRação na Capital e CooRdenadoRias

Quitéria, São Benedito, Senador Sá, Sobral, 
Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa 
do Ceará.

2ª Coordenadoria Regional
Sede: Juazeiro do Norte
Coordenador: Juiz José Mauro Lima Feitosa

Cidades integrantes: Abaiara, Aiuaba, Altaneira, 
Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, 
Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos 
Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, 
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da 
Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova 
Olinda, Parambú, Penaforte, Porteiras, Potengi, 
Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, 
Várzea Alegre.

3ª Coordenadoria Regional
Sede: Iguatu
Coordenador: Juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa

Cidades integrantes: Acopiara, Aiuaba, Alto Santo, 
Baixio, Boa Viagem, Cariús, Catarina, Cedro, 
Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Icó, Iguatu, 
Independência, Ipaumirim, Iracema, Irapuan 
Pinheiro, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, 
Jucás, Lavras da Mangabeira, Madalena, Milha, 
Mombaça, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Orós, 
Pedra Branca, Pereiro, Piquet Carneiro, Potiretama, 
Quiterianópolis, Quixelô, Quixeramobim, Saboeiro, 
Senador Pompeu, Solonópole, Tabuleiro do Norte, 
Tauá, Umari.



palavRa do pResidente

Prezado associado,

O relatório que se segue é a tentativa de regis-
trar, para a história da Associação Cearense de 
Magistrados, os principais fatos que marcaram 
a atuação de nossa gestão à frente da entida-
de durante o biênio 2012-2013. O primeiro ano 
dessa aventura já havia sido coberto, ficando 
para este documento a parte final do desafio.

Nossa administração concentrou forças na 
consolidação da credibilidade da ACM junto aos 
seus associados, dando continuidade ao bom 
trabalho de administrações anteriores, a exem-
plo daquela presidida por Marcelo Roseno, cujo 
profissionalismo na condução dos interesses da 
associação deixou relevantes marcos.

Guiados pela convicção de que o desempe-
nho eficaz de uma entidade de classe depende-
rá de sua capacidade em atuar nos mais varia-
dos campos da luta associativa, esforçamo-nos 
na defesa de prerrogativas e no reconhecimento 
de direitos; apoiamos a educação e a cultura; 
estimulamos a prática de esportes como forma 
de melhorar nossa qualidade de vida; participa-
mos dos grandes debates nacionais; mantive-
mos uma boa interação com a comunidade e a 
imprensa.

Procuramos, ainda, estabelecer uma relação 
respeitosa, mas independente e altiva, com o 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) 
e demais órgãos dos Poderes Judiciário, Execu-
tivo e Legislativo, dos quais não podemos pres-
cindir. Foram estas as diretrizes que nos orien-
taram durante todo o período.

Ao final de 2012, editamos um primeiro rela-
tório de gestão abordando os desafios daquele 
ano. Ficou ali evidente nossa batalha pelo res-
tabelecimento da segurança dos fóruns e pela 
integridade física dos magistrados.

Daquele movimento resultou, como desta-
ques, a criação da Comissão Permanente de Se-
gurança do Tribunal de Justiça; a criação da Lei 
15.145/12 (Fundo Estadual de Segurança dos 

Magistrados - Funseg); a abertura de licitações 
para fins de aquisição de material de defesa dos 
fóruns, dentre outros.

Sabemos que o processo que se instalou leva 
tempo para vingar todos os seus frutos e que di-
ficuldades de ordem burocrática muitas vezes 
impedem o avanço na velocidade desejada. Mas 
os primeiros passos foram dados, sendo reco-
nhecida por todos a importância de nossa atu-
ação para o comprometimento do TJCE com a 
questão da segurança de fóruns e magistrados. 

Seguimos pelejando pela manutenção e 
conquista de direitos e vantagens, a exemplo 
da implantação do auxílio-alimentação (em an-
damento pedido de aplicação do retroativo) e 
reajuste dos valores das diárias e indenização 
transporte. Sem mencionar a batalha que se 
trava pela remuneração da cumulação de fun-
ção, resgate da licença-prêmio e pelo pagamen-
to da URV.

Representamos nossos associados em plei-
tos de interesse individual ou coletivo, além de 
defender-lhes em processos de natureza disci-
plinar, nas mais diversas instâncias.

Em âmbito nacional, defendemos uma políti-
ca de resgate dos subsídios; o retorno do Adicio-
nal por Tempo de Serviço (ATS); a manutenção 
da idade de setenta anos como teto para a apo-
sentadoria no serviço público; a garantia da vi-
taliciedade e, especialmente, a democratização 
do Judiciário, com a implantação de eleições 
diretas para presidente e vice-presidente dos 
Tribunais de Justiça dos Estados, Federais e do 
Trabalho, numa atuação parceira com magis-
trados de todos os ramos do Poder Judiciário.

Concomitantemente, reformamos a área de 
lazer do Clube dos Magistrados, recuperamos 
parcela importante da Colônia de Férias da Ta-
buba, aumentamos o patrimônio imobilizado da 
ACM (terreno em Sobral, doado pela Prefeitura 
daquele município), reformamos o Estatuto da 
entidade e regulamentamos a utilização das 
unidades de lazer.
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Juiz Ricardo de Araújo Barreto
Presidente da Associação

Cearense de Magistrados (ACM) / 2012 - 2013

Guiados pela ConviCção de que o desempenho eFiCaz de uma entidade 
de Classe depende de sua CapaCidade em atuaR nos diveRsos Campos da 
luta assoCiativa, dediCamo-nos à deFesa de pReRRoGativas, à eduCação 
Continuada e qualidade de vida do assoCiado, à ResponsaBilidade soCial 
e apoios CultuRais, ao Bom RelaCionamento Com demais óRGãos de 
RepResentação e a soCiedade, entRe outRos

Também nos orgulhamos da realização do 
IV Encontro da Magistratura Cearense, promo-
vido em outubro de 2013, cujo tema foi “Vida, 
Profissão e Saúde - Repercussão nas decisões 
judiciais”. O Encontro trouxe a contribuição de 
profissionais da dimensão dos psiquiatras Ana 
Beatriz Barbosa e Augusto Cury; jornalista Caco 
Barcellos; magistrados Cláudio Baldino Maciel 
e Mantovanni Colares e da psicóloga Marilda 
Novaes Lipp. Cada um tratou com brilhantismo 
de temas como ansie-
dade e medo do coti-
diano, excelência pro-
fissional, Judiciário e 
imprensa, processo 
eletrônico e estresse 
e qualidade de vida no 
Poder Judiciário. 

A ideia nasceu de 
uma antiga preocupa-
ção com o crescente 
aumento do número 
de casos de adoecimento de magistrados em 
todo o Brasil, inclusive no Ceará. Assim o detec-
tou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nós 
mesmos, em contatos diários com os colegas de 
profissão, circunstâncias quase sempre rela-
cionadas a agentes estressores com origem no 
exercício da atividade judicante. 

Nesse contexto, a ACM já havia aprovado 
junto ao TJCE o projeto “Acompanhamento Psi-
cossocial dos Magistrados e Servidores”, por 
meio de seu trabalho na Comissão Participativa 
de Elaboração e Execução do Orçamento, pro-
jeto este que se encontra em fase adiantada de 
execução.

No campo da responsabilidade social, man-
tivemos o projeto Cidadão do Futuro, que bene-
ficia crianças e adolescentes do bairro Vicente 
Pinzón; e apoiamos outras iniciativas, como a 
Fábrica Escola e o Segundo Tempo. Tais ações 
posicionam a ACM como entidade civil de im-
portância social relevante, importando no reco-

nhecimento da comunidade e na quebra de um 
isolamento prejudicial à categoria.

Não é o objetivo esgotar nessa introdução a 
narrativa sobre tudo o que foi feito. Mais do que 
isso, gostaríamos de utilizar esse espaço para 
agradecer àqueles que fizeram parte desse pe-
ríodo tão rico de nossas vidas: nossas famílias, 
conselhos executivo e fiscal, funcionários da 
ACM, dirigentes do TJCE, colegas de outras as-
sociações e, principalmente, a você, associado 

da ACM, que confiou em nossos esforços e pro-
duziu conosco grandes avanços para a magis-
tratura cearense.

Votos de que as próximas gestões continuem 
a engrandecer a jornada de nossa aguerrida e 
sexagenária ACM.
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Valorização do associado - foco em sua plenitude

Olhar com sensibilidade o magistrado dire-
cionou relevantes ações da ACM em 2013. 
Os desafios da profissão, como a sobrecarga 
de trabalho e o estresse, foram pela primeira 
vez evidenciados numa programação espe-
cial, o IV Encontro da Magistratura Cearense 
(EMC 2013). 

O preparo para exercer uma vertente cada 
vez mais inerente ao cargo, o relacionamento 
com a imprensa, tomou a forma de um curso 
inédito de media training. Outra capacitação, 
em tiro, teve sua terceira edição, com foco 
na autodefesa e em propiciar mais conheci-
mentos sobre armas de fogo para analisar os 
processos criminais.

Outro grande destaque foi a reforma da 
área de lazer do Clube dos Magistrados, para 
propiciar diversão e relaxamento. Além de 
estimular a prática de esportes e a realiza-
ção de eventos sociais.

Confira, na sequência, essas e outras ini-
ciativas de valorização do associado.

Ênfase na saúde, palestrantes de renome 
e muita participação constituíram o IV 
Encontro da Magistratura Cearense

Cotidianos na vida do magistrado, a sobre-
carga de trabalho e o estresse ocupacional, 
ganharam uma programação especial pro-
movida pela ACM, a primeira iniciativa no 
Estado com esse enfoque: o IV Encontro da 
Magistratura Cearense (EMC 2013). O evento 
foi realizado nos dias 17 e 18 de outubro, no 
auditório da Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará (Esmec).

O tema principal, “Magistrado: Vida, Pro-
fissão e Saúde - Repercussão nas decisões 
judiciais”, foi aprofundado com o auditório 

temas e palestRantes do emC 2013
Ana Beatriz Barbosa (RJ), psiquiatra e 
escritora - autora de oito livros na área da 
Psicologia, entre os quais “Mentes Perigosas: 
O psicopata mora ao lado”
Palestra: Ansiedade e medo no cotidiano

Augusto Cury (SP), psiquiatra e escritor - autor 
mais lido da década no Brasil, segundo o jornal 
Folha de São Paulo
Palestra: O Código da Inteligência - A excelência 
emocional e profissional

Caco Barcellos (SP), jornalista - um dos 
repórteres mais reconhecidos da televisão 
brasileira
Palestra: Judiciário e imprensa

Cláudio Baldino Maciel (RS), Desembargador 
Vice-presidente do TJRS e Ex-Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Palestra: O juiz nas suas relações 
interinstitucionais

Mantovanni Colares Cavalcante (CE), Juiz 
de Direito e Mestre em Direito Público pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Palestra: A supremacia da imagem no 
“Processo Eletrônico” e a ameaça à inteligência 
do texto escrito

Marilda Novaes Lipp (SP), psicóloga, Pós-
Doutorada em Estresse Social pelo National 
Institute of Health (EUA)
Palestra: Stress e qualidade de vida no Poder 
Judiciário - qual é o limite?
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Os palestrantes Augusto Cury, Ana Beatriz Barbosa, Marilda Lipp, Mantovanni Cavalcante, Cláudio Baldino e Caco Barcellos

de 300 lugares sempre cheio e, muitas vezes, 
lotado. Como na abertura, com a palestra 
do psiquiatra Augusto Cury. Nessa ocasião, 
uma apresentação da Blitz Intervenções foi 
bastante aclamada por retratar a vida atri-
bulada do juiz, com muito trabalho e pouco 
tempo para a família, os amigos e o lazer.

Para encabeçar as discussões, a ACM 
trouxe mais especialistas da Psiquiatria e 

também do Direito. Assim, foram abordados 
os mecanismos que provocam o estresse, de 
que modo esse estado gera distúrbios emo-
cionais e físicos, como tentar evitá-los e di-
cas de exercícios e outros métodos para ali-
viá-los.

O evento também proporcionou alívio na 
prática, com massoterapeutas atendendo os 
magistrados no pátio da Esmec.



RelatóRio de Gestão 201314

estão sendo sistematizados os pRimeiRos dados soBRe o estResse nos maGistRados CeaRenses. 
tRata-se de uma pesquisa Realizada pelo tJCe a paRtiR de RequeRimento da aCm paRa 
a implantação de um pRoJeto de atendimento psiCossoCial. no emC 2013, os Juízes e 
desemBaRGadoRes RespondeRam a um questionáRio CuJas Respostas vão GeRaR estatístiCas

Assuntos como “processo eletrônico” e 
“relações interinstitucionais” também foram 
discutidos sob a ótica da qualidade de vida. A 
palestra de encerramento tratou da relação 
entre imprensa e Judiciário, no contexto atual 
de crescente abertura desse Poder à mídia.

No EMC 2013 começou a aplicação de 
um questionário sobre as causas e o nível 

Participação intensa dos associados

de estresse dos magistrados cearenses. O 
projeto é desenvolvido pelo TJCE, a partir 
de um requerimento da ACM. Com isso, em 
breve, teremos os primeiros dados sobre o 
assunto.

Uma festa no Alice’s Buffet encerrou o 
encontro, na noite de 18 de outubro, com 
muita descontração.
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Juiz Ricardo Barreto, Presidente da ACM, no discurso de abertura

Encontro foi encerrado numa festa com música ao vivo 

Juízes da comissão organizadora do EMC 2013, Luciana Teixeira e 
Cézar Belmino ladeam Ana Beatriz Barbosa

Esquete propiciou reflexão bem-humorada da vida do magistrado
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Clube dos Magistrados tem área de lazer 
reformada e Colônia de Férias revitalizada

Uma reforma que durou seis meses, de 
maio a outubro, trouxe vida ao espaço de 
lazer do Clube dos Magistrados como não 
acontecia há tempos. Onde havia estrutu-
ras danificadas devido à ausência de ma-
nutenção e à corrosão, pela proximidade 
do mar, hoje, são espaços atrativos à con-
vivência, ao relaxamento e à prática de es-
portes e jogos.

E foi esse o propósito, restaurar o clube 
para que venha a ser o principal ponto de 
encontro entre colegas magistrados, com 

suas famílias e amigos. Seja para uma happy 
hour, eventos sociais, culturais, festas, cam-
peonatos esportivos, mergulhos e partidas 
de sinuca descompromissadas.

Foi ainda uma iniciativa de valorização e 
zelo pelo patrimônio arquitetônico da ACM.

Desde 8 de novembro, os associados vol-
taram a frequentar o clube, quando houve 
a reabertura do espaço, após a finalização 
da reforma. Já a reinauguração foi realiza-
da em grande festa no dia 11 de janeiro de 
2014. Dezenas de associados começaram 
as desfrutar das novas instalações. Chur-
rasco, feijoada e samba de mesa incre-
mentaram o tom de descontração.

Do mato ao gramado verdinho O logo da ACM na quadra bem pintada nem se assemelha ao estado anterior

Cerca de 200 pessoas 
participaram da 
reinauguração da área 
de lazer do Clube dos 
Magistrados
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a áRea de lazeR do CluBe dos maGistRados passou poR seis meses de ReFoRma. pisCinas, Campo 
de FuteBol e ChuRRasqueiRas, entRe outRos espaços, toRnaRam-se Bastante Convidativos

Churrasqueiras inspiram boas confraternizações

A piscina agora tem até raias, além das bordas e revestimento recuperados

Destaques pós-reforma:

•	 Campo	 de	 futebol	 society nivelado, com 
gramado de qualidade, sistema de irriga-
ção automatizada, holofotes para utiliza-
ção noturna e redes de proteção

•	 Quadra	poliesportiva	com	piso	reformado,	
pintado e com tabelas novas

•	 Adquiridos	equipamentos	de	tênis	de	mesa	
para o salão de jogos, que conta também 
com sinuca

•	 Piscinas	adulto	e	 infantil	com	revestimento	e	
bordas restauradas, feitas marcações de raias

•	 Vestiários	e	saunas	reformados	e	pintados

•	 Churrasqueiras,	 agora	 são	 duas	 e	 em	 ta-
manho maior que a anterior

•	 Recuperação	dos	telhados	dos	decks

•	 Reparos	e	pintura	do	muro	que	circunda	o	
clube e troca do portão

•	 Substituição	 dos	 postes	 de	 iluminação	
corroídos pela maresia
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Chalés, piscinas, campo de futebol, entre outros, foram recuperados

A outra unidade de lazer da ACM, a Colô-
nia de Férias da Tabuba, em Caucaia, tam-
bém recebeu obras em 2013. O que tornou 
mais interessante aproveitar esse espaço 
nos finais de semana ou em um período mais 
longo de folga.

Confira as novidades:

•	 Recuperação	e	pintura	dos	chalés	de	n°	11	
a 20, com reparos das portas, janelas e fe-
chaduras. Está em andamento a reforma 
dos chalés de n° 1 a 10
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Desde 23 de julho vigora o “Regulamento 
para uso da Colônia de Férias da Tabuba e 
do Clube dos Magistrados”. O documento foi 
instituído pelo Conselho Executivo da ACM 
com o objetivo de aperfeiçoar a disponibiliza-
ção dos equipamentos aos associados, tor-
nando mais agradável e ordenada a estadia 
nos mesmos.

Para a Colônia, criou-se a função de admi-
nistrador, cujas atribuições são fiscalizar as 
atividades de gestão e utilização, bem como 
zelar pelo patrimônio do espaço. Atua no pos-
to o Juiz Henrique Jorge dos Santos Falcão, 
indicado pela Presidência e aprovado pelo 
Conselho Executivo. A relevância da figura 
do administrador traduz-se na recuperação 
pela qual a Colônia passou, principalmente 
no segundo semestre de 2013.

A regulamentação define também a prio-
ridade no acesso às unidades de lazer e os 
procedimentos para reserva, incluindo o pra-
zo de antecedência e as respectivas taxas.

uso das unidades de lazeR é 
noRmatizado em ReGulamento

•	 Reforma	e	pintura	dos	muros	e	recuperação	da	
cerca elétrica que circunda a Colônia de Férias

•	 Reparos	em	áreas	dafinicadas	das	bordas	
das piscinas

•	 Reforma	no	campo	de	futebol,	 incluindo	a	
mudança das traves

•	 Revitalização	dos	jardins

•	 Reparos	nas	churrasqueiras	e	substituição	
da iluminação nos decks

•	 Recuperação	do	 salão	de	 jogos,	 incluindo	
reforma da sinuca

•	 Reforma	nos	banheiros	sociais

•	 Consertos	de	mais	de	20	 televisores	e	di-
versos ventiladores

•	 Elaboração	 de	 proteção,	 em	 alvenaria,	
para os dois motores da Colônia, visando a 
segurança dos hóspedes

Setor de Reservas da ACM - Chalés da Colônia e 
Clube dos Magistrados

Funcionária responsável:Cristina Quaresma
E-mail: forum@acmag.org.br
Fones: (85) 3492.8026

Horário: Segunda a sexta-feira, de 9h às 18h

Endereço: Sala da ACM no Fórum Clóvis 
Beviláqua, à Av. Des. Floriano Benevides, 220, 
nível 02 A, oeste (ao lado do setor de Serviço 
Social). Edson Queiroz
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Media training: curso inédito prepara 
associados para relacionamento com a 
imprensa

Jornalistas buscam entrevistas com magis-
trados numa frequência cada vez maior. Isso 
ocorre no contexto de crescente abertura do 
Poder Judiciário à sociedade como um todo e 
devido ao interesse público que há em diver-
sos processos em julgamento.

Visando propiciar um preparo de excelên-
cia aos associados no relacionamento com 
os jornalistas e a imprensa, a ACM promoveu 
pela primeira vez o Curso de Media Training. 
A capacitação ocorreu nos dias 3 e 4 de agos-
to, com uma turma por dia, totalizando 26 
participantes.

Constituíram a programação orienta-
ções teóricas e práticas, com entrevistas 
simuladas, incluindo o uso de microfone e 
câmera filmadora. As dicas abrangeram a 
comunicação, a voz, como se colocar diante 
das câmeras e como construir uma relação 
harmoniosa com o jornalista. Esse conjunto 
de elementos é fundamental para construir 
uma imagem positiva, tanto enquanto pro-
fissional quanto como representante do Po-
der Judiciário.

O curso foi ministrado na Escola Superior 
da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) 
por uma jornalista especialista nesse tipo de 
treinamento, Maria Ferri, que é repórter da 
TV Record, em Brasília.

Associados treinaram as técnicas em entrevistas simuladas

Construir uma imagem positiva, tanto enquanto profissional quanto Como representante do 
poder JudiCiário, está entre os ganhos do Curso
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III Curso de Tiro reúne muitos juízes recém-
empossados

A terceira edição do Curso de Tiro foi promo-
vida no dia 20 de julho, no Gun House Clube 
de Tiro. A maior parte do grupo de participan-
tes era composta por juízes que ingressaram 
na magistratura no começo de julho.

O objetivo da ACM com a capacitação é 
propiciar um primeiro contato aos associados 
que tiveram pouca ou nenhuma experiência 
com armas de fogo. Esse conhecimento pos-
sibilita uma melhor compreensão dos proces-
sos criminais e é importante na autodefesa.

 Os alunos receberam capacitação teórica e 
prática sobre técnicas de tiro, segurança e no-
ções de balística. Treinaram ainda com revólver, 
pistola e espingarda, inclusive carabina .12.

Pensionistas muito mais valorizadas: voto 
na eleição para diretoria, suporte jurídico e 
confraternizações

Em 2013, as pensionistas votaram pela pri-
meira vez nas eleições para a diretoria da 
ACM. Esse direito foi assegurado na atual 
gestão, na reforma do estatuto da entidade 
realizada em 2012.

Isso faz da ACM uma das únicas associa-

Participantes praticaram tiros em revólver, pistola e espingarda

Encontros de Aposentados e Pensionistas realizados em 23 de 
agosto, na sede da ACM, e em 21 de fevereiro, no Marina Park Hotel

Algumas das pensionistas associadas que participaram da eleição 
da ACM, em 22 de novembro
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ções estaduais de magistrados em que essa 
categoria pode escolher os dirigentes.

O fato foi enaltecido pela então diretora da 
secretaria de pensionistas da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) e coordenadora 
do núcleo de apoio do departamento de pen-
sionistas da Associação Paulista de Magistra-
dos (Apamagis), Haydée A. Mariz de Oliveira. A 
executiva visitou a ACM em 29 de agosto.  

A Associação também vem prestando um 
suporte jurídico especial às pensionistas. 
Desde 25 de setembro, elas contam com um 
advogado contratado pela ACM, Josué de 
Sousa Lima, para encaminhar as demandas 
judiciais específicas desse público.

O atendimento é realizado na sede da en-
tidade, nas manhãs das quartas-feiras, de 
9h às 11h, mediante agendamento. Assim, 
as esposas de associados falecidos podem 
tirar dúvidas, receber orientações e acompa-
nhar o andamento de processos.

O aspecto integrativo também está con-
templado, por meio dos Encontros de Apo-
sentados e Pensionistas. Em 2013, houve 
duas edições, uma em 23 de agosto e outra 
em 21 de fevereiro. São ocasiões em que am-
bas as categorias interagem, identificando 
afinidades devido à faixa etária coincidente e 
fazendo novas amizades. Magistrados inati-
vos aproveitam para se reaproximar dos ex-
colegas em animadas rodas de conversa.

Em cada encontro, há ainda o momento 
em que a diretoria dedica-se a ouvir as de-
mandas e desafios dessas classes de modo 
a buscar soluções.

a aCm é uma das úniCas assoCiações estaduais 
de maGistRados em que as pensionistas podem 
votaR na eleição da diRetoRia

Convênios locais e nacionais garantem 
vantagens

A ACM possui convênios com empresas de 
diversos segmentos, viabilizando para os as-
sociados descontos exclusivos na aquisição 
de produtos e serviços.

Os contratos firmados saltaram de 37, em 
2012, para 54, em 2013. Faculdades e loca-
doras de veículos fazem parte desse incre-
mento. 

Outra novidade neste ano foi uma parce-
ria com a Dynamus Consultoria, empresa de 
gerenciamento de benefícios corporativos. A 
Dynamus possui uma plataforma online na 
qual os convênios da ACM são atualizados. 
Além de organizador, esse ambiente digital 
agrega oportunidades junto a estabeleci-
mentos de todo o país e lojas do comércio 
eletrônico.

Carteira proporciona acesso aos benefícios em estabelecimentos locais
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a aCm ampliou em 45% os Convênios, entRe 2012 e 2013, alCançando 54 empResas 
nas quais os assoCiados têm vantaGens. além disso, uma paRCeRia Com uma ConsultoRia 
online aGReGou BeneFíCios em Centenas de empResas de atuação naCional.

Confira	os	convênios	firmados	diretamente	pela	ACM.

Associados e seus dependentes podem conferir os detalhes das vantagens no site da ACM 
www.acmag.org.br por meio de login e senha. Para cadastro, informações e solução de problemas de 
acesso, basta contatar o colaborador Paulo Sérgio, no telefone (85) 3264-8288 e e-mail acmag@acmag.org.br.

Saúde
· BucalClínica
· Clínica DG Freire
· Clínica Imunize
· Clindor - Clínica de Tratamento Interdisciplinar 

da Dor Orofacial
· Dentista Cristiana Fernandes Plutarco Nogueira 

Santos
· Médica - Maria do Socorro Silveira Magalhães
· Unimed Fortaleza
· Uniodonto

Psicologia
· N.A. VIDA - Núcleo de Atenção à Vida

Óticas
· Art Ótica e Art Novótica
· Ópticas Itamaraty
· Óticas Boris

Estética
· Clean Skin Estética
· Clínica do Corpo
· Rakkel Rebello Cabeleireiros

Animais de estimação
· Arca de Noé Veterinária

Educação e treinamentos
· British and American
· Dale Carnegie Training
· Faculdade 7 de Setembro (FA7)
· Faculdades Nordeste (Fanor)
· FISK
· GunHouse
· Instituto Brasil - Estados Unidos no Ceará (IBEU-CE)
· Instituto Poliglota
· MRH Gestão de Pessoas e Serviços
· Sentido Único - Cursos Jurídicos e Empresariais
· SOS Educação Profissional

Livrarias
· Livraria Gabriel

Academia
· Academia Meta
· Studio Master Fitness

Restaurantes
· Boi Negro Grill
· Casa do Frango

Utilidades
· 5àfil
· Confiança Mudanças e Transportes

Imóveis
· VivA Imóveis
· M2 Imóveis
· Lopes Immobilis

Mobiliário
· Iassete - Casa & Escritório

Lazer
· Arajara Park
· Sedes de lazer da Associação Paulista de 
Magistrados (Apamagis)

Turismo
· Best Brazil Tour

Hospedagem
· Brasil Tropical Residence
· Gran Marquise
· Hotéis Golden Tulip
· Paulista Flat
· Pousada das Marés
· Pousada do Paiva
· Viçosa Hotel de Serra

Corretoras
· BEXS Corretora de Câmbio
· Total Corretora de Seguros

Consórcios
· Embracon - Consórcio Nacional

Veículos - compra, manutenção e locação
· Exclusiva Center Car
· Movida Rent a Car
· Renovacar
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Redesenho do site institucional amplia 
funcionalidades e facilita acesso

A ACM redesenhou o site. Com a aplicação 
de conceitos contemporâneos de arquitetu-
ra da informação, a página está mais bonita, 
útil e com a navegação descomplicada.

A principal novidade é o incremento do 
“Espaço do associado”. Agora, nele constam 
informações sobre questões em andamento 
que a ACM movimenta no Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará (TJCE), no Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), no Supremo Tribunal 
Federal, além de Projetos de Lei de interesse 
dos associados.

O acesso a esse espaço é mediante login e 
senha, para resguardar o sigilo dos dados, e 
a atualização é feita regularmente.

Na página inicial do site, as principais no-
tícias surgem junto a grandes imagens e as 
demais são organizadas cronologicamente, 
numa coluna lateral e em outra horizontal, 
mais abaixo.

Três banners laterais chamam a atenção 
para grandes temas atuais, como o foram 

a reforma do Clube dos Magistrados e o IV 
Encontro da Magistratura Cearense, entre 
outros.

Os links dos perfis da ACM nas redes so-
ciais estão dispostos no alto do site, à direita, 
bem como o acesso ao e-mail institucional.

entRe as novidades estão a disponiBilização 
de inFoRmações soBRe o andamento de 
pRoCessos, no “espaço do assoCiado” Outro recurso possibilitado pelo redese-

nho é a inserção de muitas imagens e ele-
mentos visuais nas notícias. Uma vinculação 
com a rede social Flickr garante fotogalerias 
com belas imagens, em alta resolução, sem 
comprometer a velocidade da navegação.

Acesse:
www.acmag.org.br
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ACM Notícias

Informativo impresso da associação no qual as notícias 
relevantes são abordadas com maior profundidade. Em 
cada edição, traz uma entrevista com uma personalidade. 
Entram em pauta as realizações institucionais, 
acontecimentos de destaque do mundo jurídico e, ainda, 
temas culturais e de variedades do universo para além dos 
gabinetes. A versão digital da publicação pode ser lida no 
site da ACM.

Facebook e Twitter

Os perfis da ACM nessas redes sociais são integrados. 
Novidades da entidade e dos associados são postadas 
nesses espaços. Outro diferencial vem sendo a 
transmissão ao vivo de ações, como o IV Encontro da 
Magistratura Cearense e a audiência por eleições diretas 
no Poder Judiciário.

Acesse:
http://facebook.com/acmagistrados
http://twitter.com/ACMmagistrados

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.

demais instRumentos de ComuniCação instituCional
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Defesa das prerrogativas da Magistratura

Implantada Comissão Permanente de 
Defesa das Prerrogativas da Magistratura 
Cearense

Em 2013, a ACM criou um grupo específico 
para acompanhar os pleitos de interesse da 
categoria em andamento, bem como para 
estudar e viabilizar novos. Trata-se da Co-
missão Permanente de Defesa das Prerroga-
tivas da Magistratura Cearense.

A pasta concretiza uma proposta da dire-
toria 2012-2013 do período de campanha da 
eleição associativa, em 2011. Uma demons-
tração de que o compromisso com o tema 
está enraizado nesta gestão.

A comissão foi instalada em 23 de julho 
de 2013 e empossada em 23 de agosto. Os 
integrantes são os juízes:

•	 Jorge	Di	Ciero	Miranda	(presidente)
•	 Francisco	Anastácio	Cavalcante	Neto,	da	

1ª Vara Criminal de Sobral (integrante)
•	 Willer	Sóstenes	de	Sousa	e	Silva,	da	3ª	

Vara Cível de Sobral (integrante)

Auxílio-alimentação: conquista da verba, 
busca do retroativo e da extensão aos 
juízes eleitorais

O auxílio-alimentação, pleito requerido pela 
ACM, foi aprovado em 21 de março deste ano, 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
(TJCE), no valor de R$ 837,00. 

Conquista maior alcançada, agora a luta 
é pelo retroativo da verba relativo ao quin-
quênio não alcançado pela prescrição. A 
Associação protocolou no TJCE um requeri-
mento administrativo sobre o tema, em 29 
de agosto.

Juízes Anastácio Cavalcante Neto, Willer Sóstenes e Jorge Di Ciero

A ACM também movimenta uma postula-
ção, protocolada em 26 de agosto, para que 
o auxílio-alimentação seja estendido aos 
magistrados em exercício junto à Corregedo-
ria Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional 
Eleitoral. Isso porque a atuação na Justiça 
eleitoral, em lugar da comum não justifica 
perdas subsidiais.

Conquistado reajuste das diárias/
indenização transporte

A atualização das verbas de diárias/indeni-
zação transporte, reivindicada pela ACM jun-
to ao TJCE desde fevereiro de 2011, tornou-
se realidade neste ano. Após muitos estudos, 
reuniões e argumentações com o Tribunal, a 
resolução referente ao tema foi aprovada por 
unanimidade em 25 de julho.
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Juiz Ricardo Barreto ao lado do Desembargador Gerardo Brígido, no anúncio dos novos equipamentos

A	 conquista	 desdobra-se	 nos	 seguintes	
avanços:

•	 Pagamento	 antecipado	 ao	 efetivo	 des-
locamento

•	 Diárias	no	percentual	de	1,7%	 (um	vír-
gula sete por cento) sobre o valor do 
respectivo subsídio - quando o desloca-
mento for dentro do Estado; e de 1/36 
(um trinta e seis avos) do subsídio res-
pectivo - quando o deslocamento for 
efetuado fora do Estado 

•	 Indenização	 transporte	 no	 valor	 de	 R$	
1,12 (um real e doze centavos) por qui-
lômetro rodado

Diárias dentro do Estado:
- entrância inicial: R$ 369,10
- entrância intermediária: R$ 388,53
- entrância final: R$ 408,97
- desembargador: R$ 430,50

Diárias	fora	do	Estado:
- entrância inicial: R$ 603,10
- entrância intermediária: R$ 634,85
- entrância final: R$ 668,26
- desembargador: R$ 703,43

Anteriormente, os valores pagos repre-
sentavam	1%	dos	respectivos	subsídios	e	a	
indenização transporte correspondia ao pa-
gamento de R$ 0,70 por quilômetro rodado.

Melhorias na segurança dos magistrados 
resultam de atuação junto ao CNJ

Mais uma deliberação positiva para a segu-
rança da categoria foi obtida, em 2013, como 
consequência de ações continuadas da ACM 
desde quando solicitou ao CNJ, em 24 de 
maio de 2011, a implementação da Resolução 
104 daquele órgão, que estabelece medidas 
de segurança para magistrados e fóruns.

O avanço corresponde à aquisição de 
detectores portáteis de metais; portais de-
tectores de metais; catracas eletrônicas; e 
aquisição e implantação de circuito fechado 
de televisão. A novidade foi anunciada em 14 
de outubro, pelo Presidente do TJCE, Desem-
bargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido.

Os novos dispositivos resultam de licita-
ções que tramitavam. Uma mostra do emprego 
dos recursos do Fundo Nacional de Segurança, 
que já reuniu cerca de R$ 3 milhões de reais.
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AMB orienta para a obtenção do Funseg 
baseada no pioneirismo do Ceará

A Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), por meio de sua assessoria jurídica, 
estudou a possibilidade de extensão do Fun-
do Estadual de Segurança dos Magistrados 
(Funseg-JE) a todos os estados. O Fundo foi 
criado com pioneirismo no Ceará, em 2012, 
por provocação da ACM para sua implanta-
ção, prevista na Resolução 104 do CNJ. O ob-
jetivo era garantir um orçamento permanen-
te direcionado à segurança dos magistrados.

Assim, a AMB tomou como referências as 
atividades desenvolvidas pela ACM até a im-
plantação do dispositivo. 

Em março, a associação nacional emitiu 
parecer com a conclusão de que não há via-
bilidade de extensão e que cada Tribunal de 
Justiça estadual deve elaborar projeto de lei 
e encaminhá-lo à respectiva Assembleia Le-
gislativa para aprovação e posterior sanção 
pelo Governador do Estado, conforme as me-
didas tomadas pela ACM.

Empenho para obter remuneração por 
cumulação de função

A ACM age continuamente visando a legítima 
remuneração dos magistrados que respon-
dem por duas ou mais comarcas. Trata-se de 
um contingente significativo, especialmen-
te no contexto atual, em que há carência de 
aproximadamente 100 (cem) juízes no Judi-
ciário cearense.

Em 2013, foram dados passos muito im-
portantes, em meio às inúmeras reuniões 
com a Presidência e as assessorias do TJCE, 
visando a viabilização do pleito. O Tribunal 
empreendeu um estudo sobre a repercus-
são financeira do pagamento da verba. Além 
disso, o Presidente do TJCE, Luiz Gerardo de 

Pontes Brígido, reconheceu a dedicação da 
ACM, manifestou apoio à causa e afirmou 
que submeteria o requerimento da cumula-
ção de função ao Pleno no intuito de que a 
remuneração comece no início de 2014.

CRonoloGia da implantação pioneiRa 
do FunseG-Je no CeaRá

25	de	fevereiro	de	2011	– ACM requereu, por 
meio de ofício, ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE), a implementação das medidas 
previstas na Resolução nº 104/2010 (6 de abril 
de 2010) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
como a instituição da Comissão de Segurança 
permanente e a criação do Fundo Estadual de 
Segurança dos Magistrados.

 24	de	maio	de	2011	– ACM encaminhou 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um 
Procedimento de Controle Administrativo, 
referido em seguida como Reclamação para 
Garantia das Decisões do CNJ. A ação requeria o 
cumprimento da Resolução nº 104/2010 do CNJ, 
cujo prazo determinado para implementação, 
um ano, expirou em abril de 2011.

 17	de	junho	de	2011	– CNJ determinou que o 
TJCE implementasse as ações requeridas, como 
os procedimentos necessários à criação do 
Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados; 
instituição da Comissão de Segurança 
permanente; apresentação de cronograma de 
construção das novas dependências a abrigar 
unidades jurisdicionais então situadas nos 
mesmos prédios em que funcionam bancos.

 4	de	maio	de	2012	– Criação da Lei Estadual 
nº 15.145/2012, que instituiu no Ceará o Fundo 
Estadual de Segurança dos Magistrados.
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As declarações de Brígido ocorreram du-
rante uma reunião com magistrados em Jua-
zeiro do Norte, no dia 11 de novembro.

O pedido administrativo de pagamen-
to de exercício cumulativo de funções 
(processo administrativo nº 8521820-
20.2012.8.06.0000), de autoria da ACM, tra-
mita no TJCE desde 27 de novembro de 2011. 
Um dos principais argumentos do pleito é 
que a remuneração em questão já é direito 
dos integrantes dos Ministério Público, de-
vendo-se, portanto, a aplicação da simetria 
de tratamento em relação aos magistrados.

dediCação da aCm Resultou em indiCativo 
de apReCiação, pelo pleno do tJCe, do 
RequeRimento que BusCa a RemuneRação poR 
Cumulação de Função

Participação na mobilização que preservou 
a vitaliciedade no cargo de magistrado 

A ACM envolveu-se ativamente na busca 
pela manutenção da vitaliciedade no car-
go de magistrado. Essa prerrogativa esteve 
ameaçada pela Proposta de Emenda Cons-
titucional PEC 53/2011, de autoria do sena-
dor Humberto Costa, que previa, entre outros 
pontos, a demissão do juiz ao ser acusado 
em processo administrativo.

Em defesa da categoria, representantes 
de 27 associações de magistrados - ACM in-
clusa - estiveram em Brasília, nos dias 9 e 10 
de julho, esclarecendo e sensibilizando os 
senadores. Como o presidente do Senado, 
Renan Calheiros.

A negociação entre os parlamentares e os 
magistrados resultou na elaboração de um 
substitutivo, proposto pelo relator da PEC, 
senador Blairo Maggi, que foi acatado pelo 

Lideranças da ACM compareceram à audiência entre magistrados e o presidente do Senado, Renan Calheiros
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Senado e aprovado no dia 6 de agosto.
Desse modo, o cargo de juiz prossegue 

vitalício e a demissão do magistrado deve 
ocorrer quando considerado culpado ao fi-
nal de processo judicial e não simplesmente 
ao responder processo administrativo. Além 
disso, foi extinta a aposentadoria compul-
sória para magistrados em julgamento, en-
tendida pelos parlamentares como prêmio e 
não punição. Durante o período em que esti-
verem em disponibilidade, os togados rece-
berão proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição previdenciária.

A PEC seguiu para a apreciação da Câma-
ra dos Deputados.

ATS é discutido com presidente
e ministro do STF 

Como modo de valorizar os magistrados e 
compensar perdas econômicas associadas 
à remuneração da categoria, a ACM e outras 
associações estaduais estão engajadas no 
restabelecimento do Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS).

Entre as ações realizadas em 2013, nessa 
seara, destacam-se encontros com relevan-
tes parlamentares. Ocasiões em que foram 
entregues cópias do estudo técnico que de-
monstra a viabilidade da retomada do subsí-
dio e oportunidades nas quais explanou-se a 

importância do apoio da Suprema Corte em 
favor do pleito.

Uma das reuniões foi com o presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), minis-
tro Joaquim Barbosa, em 27 de fevereiro, na 
sede do Tribunal, em Brasília. Comparece-
ram o Presidente da ACM, Juiz Ricardo Bar-
reto, bem como o Presidente da Associação 
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj), Desembargador Cláudio Dell’Orto e 
o Presidente da Associação dos Magistrados 
Catarinense (AMC), Juiz Sérgio Junkes.

Mais à frente, em março, uma comitiva 
esteve com o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Teori Zavascki. Compuseram o 
grupo de magistrados, além do Presidente da 
ACM, o Presidente da Associação dos Magis-
trados Catarinenses (AMC), Juiz Sérgio Luiz 
Junkes, o Diretor da Associação dos Magis-
trados de Pernambuco (Amepe), Juiz Rafael 
de Menezes e representando a Associação 
de Magistrados do Rio Grande do Sul (Ajuris), 
o Juiz João Ricardo dos Santos Costa.

ats dos maGistRados

O Adicional por Tempo de Serviço 

(ATS) é um benefício adicional sobre 

a remuneração correspondente a 

5%	a	cada	cinco	anos	de	efetivo	

exercício	(limitado	a	35%),	a	exemplo	

do que é pago a outros servidores 

públicos. Foi extinto em 2001, sem 

justificativa técnica ou econômica.

no dia 6 de aGosto, o senado apRovou texto 
que mantém vitalíCio o CaRGo de Juiz, exCeto 
quando ConsideRado Culpado, ao Final de 
pRoCesso JudiCial, de teR Cometido delitos 
GRaves, Como CRimes hediondos ou CoRRupção
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Estudo de viabilidade do restabelecimento do ATS nas mãos do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Com ele, os magistrados (da 
esq. para a dir.): Cláudio Dell’Orto (Amaerj), Ricardo Barreto (ACM) e Sérgio Junkes (AMC)

Ministro do STF, Teori Zavascki (ao centro), com os magistrados (da esq. para a dir.): João Ricardo Costa (Ajuris), Sérgio Junkes (AMC), 
Ricardo Barreto (ACM) e Rafael de Menezes (Amepe)
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Democratização: Promovida audiência pública 
por eleições diretas no Poder Judiciário

Identidade visual criada pela ACM para a ação, que ganhou corpo 
de campanha, com bottons e banner no site institucional

A ACM esteve à frente da realização da “Au-
diência Pública pelas eleições diretas no 
Poder Judiciário”, promovida em 7 de junho, 
no auditório da Justiça Federal, em Fortale-
za (CE). O evento reuniu 70 juízes de direito, 
federais e do trabalho, inclusive presidentes 
de associações de magistrados de outros es-
tados, bem como parlamentares da Câmara 
dos Deputados. 

Atuaram como parceiros na iniciativa a 
Associação dos Juízes Federais - Seção Ju-
diciária do Ceará (Ajufe) e a Associação dos 
Magistrados do Trabalho da Sétima Região 
(Amatra VII).

O objetivo foi mobilizar a magistratura e 
buscar apoio do Legislativo com a finalidade 
de aprovar a PEC 15/2012 e a PEC 187/2012, 
viabilizando a implementação das eleições 
diretas para os cargos de presidente e vice
-presidente dos órgãos do Poder Judiciário: 

nas eleições diRetas, o diReito de voto paRa a 
esColha dos pResidentes dos tRiBunais, que 
hoJe CaBe somente aos desemBaRGadoRes 
(apenas 15% dos maGistRados, 
apRoximadamente), seRia estendido aos 
Juízes, maioRia da CateGoRia. além de mais 
demoCRátiCo, esse pRoCesso eleitoRal 
possiBilitaRia Gestões de lídeRes Com as 
melhoRes haBilidades administRativas.

Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais 
Regionais Federais e Tribunais Regionais do 
Trabalho.

O evento teve êxito, com os congressistas 
presentes demonstrando adesão à causa e 
comprometendo-se a viabilizar uma audi-
ência pública sobre o tema na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados. Foram eles os deputados fede-
rais Artur Bruno, Gorete Pereira e Vicente 
Arruda - todos integrantes da CCJ, sendo o 
primeiro suplente e os outros dois titulares.

Participaram da audiência o Vice-Presi-
dente da Associação Alagoana de Magistra-
dos	(Almagis),	Juiz	Antônio	Rafael	Wanderley	
Casado da Silva, a Presidente e a integran-
te do conselho deliberativo da Associação 
dos Magistrados da Bahia (Amab), respec-
tivamente,	Juíza	Nartir	Dantas	Weber	e	De-
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Mesa constituída para o debate e o registro de grande parte dos participantes da audiência pública

assemBleia leGislativa do estado do CeaRá paRaBenizou a aCm, oFiCialmente, pela 
Realização da audiênCia

sembargadora Maria José Sales Pereira, a 
Presidente da Associação dos Magistrados 
do Rio Grande do Norte (Amarn), Juíza Hadja 
Rayanne de Holanda Alencar, e o Presiden-
te da Associação dos Magistrados do Rio de 
Janeiro (Amaerj), Desembargador Cláudio 
Luis Braga Dell’Orto. A Juíza Adayde Montei-
ro Pimentel representou o então Presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Nelson Calandra. Também participa-
ram o representante da Ajufe no Ceará, Juiz 

George Marmelstein, e a Presidente da Ama-
tra VII, Juíza Christianne Fernandes Carvalho 
Diógenes.

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará parabenizou a ACM pela realização 
do evento. A iniciativa de congratulação par-
tiu do deputado Dedé Teixeira, através do 
requerimento nº 1480/2013, aprovado em 
Plenário. Para a AL, a discussão incremen-
ta a mobilização pela aprovação das PECs 
15/2012 e 187/2012.
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Deputados federais compareceram e manifestaram apoio ao pleito, como Gorete Pereira e, após o Juiz Ricardo Barreto, Artur Bruno e Vicente 
Arruda. Na outra imagem, as lideranças estaduais de magistrados presentes à audiência: Ricardo Barreto (ACM), Antônio Rafael da Silva (Alma-
gis), Hadja Rayanne de Alencar (Amarn), João Ricardo Costa (Ajuris), Nartir Weber e Maria José Pereira (Amab) e Cláudio Luis dell’Orto (Amaerj)

O concurso Eleições Diretas no Judiciário, pro-
movido pela ACM, movimentou ainda mais a 
campanha entre os juízes do Ceará. Os associa-
dos foram convidados a responder uma pergun-
ta sobre a temática e concorrer à melhor frase, 
premiada com um tablet.

Durante a audiência pública, houve o anún-
cio e a premiação da autora da melhor frase: a 
Juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo.

- Qual a importância da participação dos juízes 
de primeiro grau na escolha dos presidentes e 
vice-presidentes dos órgãos diretivos do Poder 
Judiciário?
Garantir a cidadania, fortalecer a democracia e 
legitimar os eleitos são razões frequentemente 
presentes em nossas decisões para assegurar a 
ordem social e política do país. E são as mesmas 
razões que agora, nós juízes, invocamos em nos-
so pleito. Eleições Diretas nos Tribunais. É esse o 
nosso voto!

Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo

ConCuRso movimenta Juízes

Ganhadora do concurso, Juíza Ana Cristina de Pontes Lima 
Esmeraldo, recebe a premiação do presidente da ACM, Juiz 
Ricardo Barreto
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a apliCação de eleições diRetas no podeR JudiCiáRio Consta nas pRopostas de emenda à 
Constituição, peC 15/2012, de autoRia do senadoR vital do ReGo, e peC 187/2012, de 
autoRia do deputado FedeRal WellinGton FaGundes, que tRamitam no senado e na CâmaRa dos 
deputados, RespeCtivamente

assemBleia 
leGislativa do 
estado do CeaRá 
paRaBenizou a 
aCm, oFiCialmente, 
pela Realização da 
audiênCia

Como Resultado do empenho da aCm e 
de outRas assoCiações de maGistRados 
que pRomoveRam moBilizações pelas 
diRetas, a peC 187/2012 Foi apRovada 
poR unanimidade na CCJ da CâmaRa dos 
deputados, em 15 de outuBRo

Em paralelo à iniciativa da ACM, várias 
associações estaduais de magistrados pro-
moveram atos de mobilização similares em 
suas sedes. O empenho gerou resultados no 
segundo semestre. Em 15 de outubro, a PEC 
187/2012 foi aprovada por unanimidade pela 
CCJ da Câmara dos Deputados. A PEC teve, 
inclusive, apoio do seu relator, o deputado 
federal Lourival Mendes.

Diversos atos de mobilização das associações 
coirmãs, em favor da diretas no Judiciário, con-
taram com a participação e cooperação da ACM.

Desde ações promovidas nos próprios es-
tados até eventos em Brasília. Na capital fe-
deral, lideranças de magistrados reuniram-se 
com o presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Alves, e o presidente da AMB, Nelson 
Calandra. O encontro ocorreu em 20 de março, 
por iniciativa da Juíza Hadja Rayanne de Ho-
landa Alencar.

Na ocasião, os magistrados pediram apoio 
do parlamentar para a aprovação da PEC 
187/2012.

atuação em iniCiativas de outRas 
assoCiações

Sensibilização para aprovação da PEC 187/2012 incluiu 
reunião dos magistrados com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Alves, em Brasília
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Amparo jurídico é fortalecido

A ACM mantém uma assessoria jurídica de 
alto nível para defender os associados em 
vários aspectos que envolvem o exercício da 
magistratura, bem como na fase de inativi-
dade e também as pensionistas.

Assessoria na área criminal é novidade, 
expandindo o suporte existente

Desde abril de 2013, a ACM contratou uma 
consultoria especializada na área criminal. 
Trata-se do escritório jurídico Josué Lima 
Advogados, que possui uma experiência de 
mais de 28 anos no Ceará e em outros es-
tados. O objetivo é prestar assistência aos 
associados, sejam autores ou réus em ques-
tões dessa seara, que envolvem a sua ativi-
dade judicante. 

Além dessa banca, a Associação disponi-
biliza há anos um suporte nas questões admi-
nistrativas e disciplinares, por meio do escritó-
rio Valmir Pontes Licurgo e Teles Advogados.

Em paralelo, no decorrer do ano, a ACM 
apoiou associados, com passagens aéreas, 
para acompanharem o andamento de pro-
cessos que os envolvem no CNJ.

Defesa do associado em números

O compromisso da ACM em defender os inte-
resses coletivos e individuais dos associados 
nas mais variadas instâncias traduz-se em 
57 ações jurídicas movimentadas em 2013.

Desse total, 34 correspondem a ações ju-
diciais, sendo três mandados de segurança 
junto ao TJCE, e 23 são processos adminis-
trativos.

Pensionistas contam com advogado 
específico

As pensionistas vêm sendo contempladas 
com um suporte jurídico especial. Desde 
25 de setembro, elas contam com o ad-
vogado contratado, Josué de Sousa Lima, 
para encaminhar suas demandas judi-
ciais.

O atendimento é realizado na sede da en-
tidade, nas manhãs das quartas-feiras, de 
9h às 11h, mediante agendamento. Assim, 
as esposas de associados falecidos podem 
tirar dúvidas, receber orientações e acom-
panhar o andamento de processos.

assoCiados 
Contam Com 
assessoRia JuRídiCa 
disponiBilizada pela 
aCm espeCializada 
em questões 
administRativas, 
disCiplinaRes e 
CRiminais

Atuação da ACM em processos administrativos e judiciais 
de interesse dos associados em 2013

Ações judiciais

•		Primeiro	grau:	19
•		Segundo	grau	-	TJCE:	14,	sendo	3	
mandados	de	segurança	

•	 STJ:	0
•	 STF:	1

Procedimentos 
administrativos

•	 Natureza	disciplinar:	14
•	 Interesse	coletivo:	9
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Incentivo à educação continuada, à 
participação em eventos das áreas do Direito e 
Justiça e a manifestações culturais

Kits de obras jurídicas requeridas pela ACM 
são entregues nas comarcas do interior

Tornou-se realidade em 2013 a proposta fei-
ta em 2012 pela ACM, como integrante da 
Comissão de Orçamento do TJCE, para que 
cada comarca tivesse uma biblioteca básica 
de consulta.

Em março de 2013, o TJCE começou a 
entregar os kits. Cada um deles contém oito 
livros jurídicos, com assuntos relacionados 
ao Código Penal, Código Civil, Direito Cons-
titucional Contemporâneo, Processo Penal e 
Direito Processual Civil. 

Também estão inclusas a Revista de Pa-
receres Administrativos e a série Direito 
Vivo – Liminares, publicados pela Editora do 
TJCE, bem como duas agendas do Poder Ju-
diciário cearense.

Concessão de inscrições e vantagens para 
participação em cursos e congressos

Mais de 70 associados foram beneficiados, 
em 2013, com incentivos para atualizar os 
conhecimentos e partilhar experiências com 
outros profissionais em diversas capacita-
ções e eventos da área do Direito.

I Fórum Nacional de Direito Constitucional, 
de 7 a 9 de março, na Fábrica de Negócios, 
em Fortaleza (CE). 
Concessão de nove inscrições integrais e, 
para os demais associados, com valores es-
peciais.

Kit de obras jurídicas
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Curso de Improbidade Administrativa, em 
14 e 15 de junho, no auditório da Escola Su-
perior da Magistratura do Estado do Ceará 
(Esmec). Promovido pela Escola, em parceria 
com o Instituto de Aprimoramento do Conhe-
cimento Jurídico (Jurisdictio).
Concessão de 25 inscrições integrais.

IV Encontro da Magistratura, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública da Infância 
e da Juventude do Estado do Ceará, em 8 e 9 
de agosto, no Hotel Oásis Atlântico, em For-
taleza (CE).
Concessão de 10 inscrições integrais.

II Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, 
de 4 a 6 de setembro, no Hotel Oásis Atlânti-
co, em Fortaleza (CE).
Concessão de cinco inscrições integrais e, 
para os demais associados, com valores es-
peciais.

V Encontro Nacional da Justiça Estadual (V 
Enaje), de 24 a 27 de outubro, em Florianó-
polis (SC).
Concessão de 10 inscrições integrais.

I Congresso Brasileiro de Direito Penal, em 
25 e 26 de outubro, na Fábrica de Negócios, 
no Hotel Praia Centro, em Fortaleza (CE).
Inscrições com valores especiais para todos 
os associados.

XXVII Congresso Brasileiro de Direito Admi-
nistrativo, de 4 a 6 de novembro, na Fábrica 
de Negócios, em Fortaleza (CE).
Sorteio de 10 inscrições com valores especiais.
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Confira as ações que a ACM apoiou em 2013:

 Apoio à Coordenadora do Núcleo Perma-
nente de Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos, na VI Semana Nacional 
da Conciliação do CNJ e no Seminário 
promovido pelo CNJ, em janeiro.

 Campanha “Tire a Máscara da Violência 
Contra a Mulher”, cujo lançamento ocor-
reu em 1º de fevereiro.

 110 anos da Faculdade de Direito da UFC, 
de 1º a 6 de março, na UFC.

 Exposição Permanente e Itinerante “Tra-
jetória da Mulher Magistrada”, em 8 de 
março, no Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará (TJCE).

 Seminário “Ouvidoria e Lei de Acesso à 
Informação”, em 15 de março, na Unifor.

 Projeto Foco, de março a maio. Consti-
tuiu-se em um treinamento aos servido-
res da 2ª e 3ª Varas de Execução Penal.

 Palestra “Justiça Constitucional”, do ju-
rista e professor catedrático Jorge Miran-
da, em 18 de maio, na Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). 

 Passagens aéreas para a participação de 
duas associadas no XXXIII Fórum Nacio-
nal dos Juizados Especiais (Fonaje), de 
22 a 24 de maio, em Cuiabá (MT).

 Palestra “Raízes da Cultura Brasileira”, 
de Ariano Suassuna, em 14 de agosto, no 
auditório da Escola Superior da Magistra-
tura do Estado do Ceará (Esmec). 

 II Encontro dos Magistrados da Justiça 
Eleitoral do Ceará, em 20 de setembro, no 
Hotel Gran Marquise, em Fortaleza (CE).

 Aula especial do curso “Defensores Po-
pulares de Direitos Humanos”, denomi-
nada “Acesso à Justiça e Direitos Huma-
nos”, em 5 de outubro, no Espaço Cultural 
Bom Mix (Canindezinho). A capacitação 
integra as atividades da “Escola Popu-
lar de Educação em Direitos Humanos”, 
projeto vinculado ao Movimento Nacional 
de Direitos Humanos no Estado do Ceará 
(MNDH-CE) e articulado pelo Centro de 
Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS).

 II Encontro Internacional de Direitos 
Culturais (EIDC), de 9 a 12 de outubro, na 
Unifor, em Fortaleza (CE).

Apoio institucional a eventos das áreas do Direito e da Justiça
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Apoio a expressões culturais

Acreditando na importância das diversas 
manifestações culturais, seja como expres-
sões artísticas, partilha de conhecimentos, 
ou como meios de reflexão sobre a condição 
humana e a sociedade, a ACM apoiou as se-
guintes produções em 2013:

Palavra Cravada na Alma - livro de autoria 
de Pedro de Araújo Bezerra, Juiz da 21ª Uni-
dade do Juizado Especial. Lançado em 29 de 
novembro, traz 53 poesias, a maioria sobre 
as temáticas social e ambiental. Nas notas 
sobre o autor constam depoimentos de no-
mes como Jáder de Carvalho, Dimas Macedo 
e José Alcides Pinto. O juiz se dedica aos ver-
sos e contos desde os 14 anos, sendo esse 
seu oitavo livro de poesias.

Temas de Processo Penal - livro com artigos 
de alunos e docentes do Curso de Especiali-
zação em Direito Processual Penal da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará 
(Esmec). Coordenaram a obra os professo-
res Antônio Carlos Largura Filho e Rosânge-
la Maria Evangelista de Melo. O lançamento 
ocorreu em 26 de abril.

Mandacaru - documentário dirigido pelo 
jornalista Roberto Bonfim e produzido pe-
las educadoras Fátima Neves e Rosângela 
Evangelista. Conta a história de superação e 
transformação de dois jovens moradores do 
morro Santa Terezinha, no bairro Mucuripe, 
em Fortaleza (CE). Filhos de famílias de uma 
comunidade pobre, anteriormente em confli-
to com a lei, têm a esperança renovada por 
meio da participação no grupo musical do 
Projeto Kebra Mola. O documentário foi lan-
çado no dia 3 de julho.



RelatóRio de Gestão 2013 41

Estímulo à qualidade de vida por meio de 
atividades esportivas

A atenção com o bem-estar do associado, 
visando sua qualidade de vida, está entre os 
diferenciais desta gestão. 

Além de representações institucionais 
que buscam solucionar desafios, principal-
mente a sobrecarga de trabalho, a ACM in-
centiva a prática esportiva. A Associação 
acredita e dissemina, com ações efetivas, o 
conceito de vivenviar o esporte como meio 
para evitar ou aliviar o estresse e como ins-
trumento, também, para ter saúde e bom 
condicionamento físico.

VI Jogos Nacionais da Magistratura - 12 
medalhas

12 medalhas. Esse foi o resultado que a ACM 
obteve na primeira vez em que apoiou a ida 
de uma delegação local aos Jogos Nacio-
nais da Magistratura, em sua sexta edição. 
17 participantes representaram o Ceará no 
evento, que ocorreu de 17 a 20 de abril, em 
São Paulo (SP), promovido pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Abaixo, os detalhes das medalhas con-
quistadas:  

- 7 de ouro (4 na natação e 3 no tiro);
- 2 de prata (natação);
- 3 de bronze (1 no futsal e 2 no atletismo).

Os jogos reuniram 440 inscritos de 17 as-
sociações de magistrados de todo o Brasil. 
As competições dividiram-se em 14 modali-
dades.

aCm Conquistou 12 medalhas na 
pRimeiRa vez em que apoiou a ida de uma 
deleGação loCal aos JoGos naCionais da 
maGistRatuRa, maioR evento espoRtivo do 
país destinado aos maGistRados

FUTEBOL
Copa da Integração Jurídica 2013 - 3º lugar 
e atletas consagrados

Na segunda edição da Copa da Integração 
Jurídica, a ACM conquistou o terceiro lugar. 
Além disso, todas as premiações paralelas à 
classificação geral consagraram atletas da 
Associação. 

Os troféus de artilheiro e melhor goleiro 
ficaram com os Juízes Henrique Lacerda de 
Vasconcelos (8 gols na Copa) e Epitácio Que-
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zado Cruz Júnior, respectivamente. 
Já o local das partidas finais, realizadas 

no campo reformado do Clube dos Magis-
trados, foram uma inspiração à parte para a 
equipe da ACM.

A Copa aconteceu de outubro a dezembro, 
organizada pela Federação Cearense de Fu-
tebol Society. A competição reúne diversos 
operadores da Justiça cearense, como ma-
gistrados, promotores, defensores, procura-
dores, além de servidores e policiais civis.

20º Campeonato Nacional de Futebol - 
Categoria Master

O 20º Campeonato Nacional de Futebol para 
Magistrados - Categoria Master contou com 
15 atletas associados, cuja participação foi 

Competindo Com outRos opeRadoRes da Justiça CeaRense, a equipe soCiety da aCm saiu 
vitoRiosa, Com o 3º luGaR e atletas pRemiados Como aRtilheiRo e melhoR GoleiRo da Copa

Equipe ACM com suas 
medalhas e o troféu, 
ao final da Copa da 
Integração Jurídica 2013 

viabilizada pela ACM. O torneio ocorreu de 2 
a 6 de outubro, em Bento Gonçalves, no Rio 
Grande do Sul.

O evento foi uma realização da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 
parceria com a Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris).
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Com a motivação 
da aCm, doBRou 
o númeRo de 
paRtiCipantes 
apoiados na 
maRatona, entRe 
2012 e 2013

Grupo reunido no estande da ACM, que virou um ponto de encontro antes e depois da Maratona

2013 foi o segundo ano consecutivo em que a 
ACM levou associados para participar da Ma-
ratona Pão de Açúcar de Revezamento de For-
taleza. O sucesso da iniciativa traduz-se no 
salto do número de inscritos, que passou de 16 
para 32, na 12ª edição.

Além de agraciar os filiados com as incri-
ções, a ACM criou uma camiseta para iden-
tificar a equipe e prestou suporte durante a 

CORRIDA DE RUA
12ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de Fortaleza – muita participação

corrida, em um estande montado dentro do 
Ideal Clube. 

No local, havia buffet de café da manhã, com 
direito a muitas frutas, água e isotônicos para 
garantir a hidratação. Massoterapeutas tam-
bém foram contratados e proporcionaram rela-
xamento muscular antes e após a maratona.

A corrida, com 42,2 km de percurso, foi pro-
movida no dia 7 de julho.
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Integração dos associados é uma das marcas da participação em corridas de rua
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11ª Meia Maratona de Fortaleza - novatos 
e veteranos

Incentivados pela ACM, alguns associados 
participaram pela primeira vez de uma cor-
rida de rua na 11ª Meia Maratona de Forta-
leza. Juízes veteranos no esporte também 
compareceram. 

O evento foi realizado no dia 14 de abril, 
com largada no Marina Park Hotel, em come-
moração aos 287 anos da capital cearense e 
aos 385 anos do Exército Brasileiro.

Os 13 magistrados que correram, dividi-
ram-se nas três opções de percurso: 5 km, 
10 km e 21 km. Eles foram presenteados 
pela ACM com as inscrições.

Em um estande, a Associação serviu o 
café da manhã, com comidas leves e nutriti-
vas, no clima da meia maratona.

Rally Piocerá 2013 - quatro dias pedalando

O único rally off road do mundo que pode ser 
disputado em bicicletas, Rally Piocerá, teve 
um magistrado do Ceará como participante 
numa bike: o Juiz José Ronald Cavalcante 
Soares Júnior. A ACM apoiou o atleta.

A edição 2013 do rally aconteceu no pe-
ríodo de 21 a 25 de janeiro, com largada no 
Teresina Shopping, na capital do Piauí e che-
gada em Fortaleza, no Centro de Eventos. O 
juiz percorreu de bicicleta a maior parte dos 
quase 400 km da prova, com alguns desloca-
mentos em carro. Desafio dos grandes enca-
rado com garra, espírito de superação, bom 
condicionamento físico e muita resistência.

A competição se caracteriza pela grande 
variedade de terreno e é disputada, além das 
bikes, por motos, quadriciclos e carros 4x4.

Juiz José Ronald Cavalcante, durante o Brasil Ride, realizado 
em outubro
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Responsabilidade social

Fábrica Escola propicia vida nova a ex-detentos

Desde abril, o Ceará conta com um projeto de 
reinserção social de egressos do sistema car-
cerário com feições inéditas no Norte-Nordes-
te. Denominada “Fábrica Escola - Teoria e Prá-
tica para a Vida”, a iniciativa engloba atividades 
de capacitação para o empreendedorismo, 
profissionalizantes, educacionais, espirituais 
e de lazer destinados a apenados dos regimes 
aberto e semiaberto e seus familiares.

Acreditando na importância de dar uma se-
gunda chance a quem errou e foi preso, possi-
bilitando reestruturar inúmeras vidas e lares, 
a ACM apoia a ação. Visão semelhante guia 
outras representações da iniciativa privada, 
compondo um grupo de parceiros que é o sus-
tentáculo do Fábrica Escola.

Na prática, os recuperandos, como são cha-
mados, passam os turnos da manhã e tarde na 
casa sede do projeto, no Centro de Fortaleza. 
Lá, atuam na manutenção do espaço; traba-
lham em uma célula de montagem de compo-
nentes eletrônicos; aprendem e produzem ar-
tesanato continuamente, por meio de cursos; 
têm aulas de informática e alfabetização, de 

Noite da inauguração do projeto em sua casa sede, no dia 3 de abril

Recuperandos na montagem de componentes elétricos, na sede, e 
no Shopping Del Paseo, com artesanatos criados por eles

Presidente da ACM, Juiz Ricardo Barreto, pronuncia-se durante a 
assinatura do convênio, realizada na sede da Associação
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Estande do Fábrica Escola no shopping e três grandes lideranças 
do projeto: Vicente de Paulo Pereira (Fundação Deusmar Queirós), 
Luciana Teixeira (Vice-presidente da ACM e Juíza da 2ª Vara de 
Execução Penal) e Cézar Belmino (Juiz da 3ª Vara de Execução 
Penal e Corregedor dos Presídios)

acordo com a formação que têm; e participam 
de atividades de oração, terapia com psicana-
lista e sessões do Narcóticos Anônimos (N.A.), 
dentre outras.

Trata-se de um projeto-piloto que contem-
pla a assistência a 30 recuperandos, pelo perí-
odo de 18 meses, até outubro de 2014. 

O aprendizado empreendedor já vem dan-
do resultados, por meio da exposição e venda 
do artesanato produzido no projeto. O estande 
com as criações foi sucesso por onde passou, 
tanto em benefício à autoestima dos recupe-
randos quanto em êxito de comercialização: 
Shopping Del Paseo; Shopping Center Um; 
MundialArt - Feira Internacional de Artesana-
to, Moda e Decoração; e 10º Encontro de Mu-
lheres Pague Menos.

Fábrica Escola - Teoria e Prática para a Vida
Av. Dom Manuel, 738 - Tel. (85) 3253-7398

oRiGem do “FáBRiCa esCola”
 O projeto começou a ser gestado em uma 
audiência pública na Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), 
em 20 de junho de 2012, quando o Ministério 
Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública 
discutiram a questão do regime semiaberto 
no Ceará. Na ocasião, a Fundação Deusmar 
Queirós apresentou um projeto e um grupo 
de profissionais da Justiça considerou-o 
interessante, partindo para desenvolvê-lo e 
torná-lo viável.

o Convênio de instalação do FáBRiCa esCola Foi assinado poR diveRsas RepResentações 
pRivadas e púBliCas no dia 22 de JaneiRo, na sede da aCm. em 3 de aBRil, oCoRReu a 
inauGuRação oFiCial do pRoJeto
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ACM valoriza materiais de marketing 
elaborados no Fábrica Escola

As pastas em couro contendo o kit de parti-
cipante do IV Encontro da Magistratura Ce-
arense, a caneta interna ao kit e o bloco de 
anotações do brinde de final de ano foram 
confeccionados no Fábrica Escola.

Mais uma mostra do quanto a ACM valo-
riza o trabalho criativo e a boa qualidade do 
que é produzido pelos recuperandos e seus 
familiares assistidos pelo projeto.

ACM, ACAM e Projeto Segundo Tempo 
beneficiam crianças com esportes 

Em 2014, a quadra poliesportiva e outros 
espaços do Clube dos Magistrados estarão 
semeando, entre crianças e adolescentes 
de baixa renda, momentos de diversão e 
formação cidadã, longe dos riscos do ócio 
e da violência.

Esse será o cenário real da parceria que 
a ACM celebrou com a Associação Casa de 
Afonso e Maria (ACAM), em 9 de dezem-
bro de 2013. Ficou acertado em um termo 
de cessão que a ACM concederá, gratuita-
mente, áreas do clube durante 14 meses 
para a realização, no bairro Vicente Pinzón, 
do Projeto Segundo Tempo (PST) - um pro-
grama do Governo Federal executado pelo 
município por intermédio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e fixado em 
vários núcleos pelo país, sendo a ACAM a 
articuladora na comunidade do Vicente 
Pinzón.

O PST visa oferecer acesso a atividades 
esportivas no contra-turno da escola, para 
crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos 
que estão matriculados na escola.

No Clube dos Magistardos, haverá as 
modalidades vôlei, futsal e atletismo. E al-

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ce-
ará (TRE-CE), por meio do seu então Presiden-
te, Desembargador Ademar Mendes Bezerra, 
direcionou à ACM, em 23 de janeiro, voto de 
congratulação pela assinatura do convênio de 
instalação do Projeto Fábrica Escola. 

A mensagem foi estendida às demais entida-
des públicas e privadas que dão suporte à rea-
lização da iniciativa.

Outro reconhecimento partiu do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), que outorgou ao Fábri-
ca Escola o selo Começar de Novo, por meio da 
Portaria nº 74, de 6/05/2013. O selo faz parte 
de um programa homônimo do CNJ que esti-
mula a ressocialização da população carcerá-
ria e de egressos desse sistema por meio do 
trabalho e do estudo.

ReConheCimentos em ConGRatulação 
do tRe-Ce e selo do CnJ
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A ACM auxilia as atividades da Associação 
Casa de Afonso e Maria desde outubro de 2010, 
quando foi firmado um convênio entre ambas 
instituições. A ACAM promove atividades de 
formação cidadã para crianças e adolescentes 
do bairro Vicente Pinzón, onde se localiza. 
Atualmente, conta com aulas de balé, karatê, 
futebol, judô, canto, flauta e xadrez, além de 
uma biblioteca destinada às crianças e de uma 
oficina de artesanato focada nos pais.

Um dos principais elos entre as duas 
entidades é a associada Maria Gilmaíse 
de Oliveira Mendes, Juíza aposentada que 
preside a ACAM.

aCm e aCam unidas em BeneFíCio

das CRianças

gumas atividades complementares, como 
dinâmicas e exposições audiovisuais, bus-
carão cultivar nos participantes valores 
como respeito à vida, generosidade e rejei-
ção à violência.

Projeto Cidadão do Futuro renovado 
oferece taekwondo às crianças do entorno 
do Clube dos Magistrados

Os treinos e a filosofia do taekwondo, espe-
cialmente o encorajamento para buscar ser 
melhor a cada dia, são os sustentáculos da 
nova configuração do Projeto Cidadão do Fu-
turo, desenvolvido pela ACM. A arte marcial 
é oferecida no Clube dos Magistrados, gra-
tuitamente, a crianças que estudam nos en-
sinos fundamental e médio da comunidade 
Coração de Maria, na Praia do Futuro (entor-
no do clube).

As aulas começaram em 24 de junho e 
ocorrem três vezes por semana. São benefi-
ciadas 25 crianças, em média. Mas, no perío-
do de férias, a turma chega a ter 40.
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A intenção é motivar e auxiliar a forma-
ção de indivíduos com plena capacidade 
de exercer sua cidadania. Então, o disci-
plinamento vai além do tatame. Estar ma-

há CRianças da Comunidade que tRoCaRam 
o tuRno de aula na esCola paRa pRatiCaR 
taekWondo no Cidadão do FutuRo

triculado na escola, ter boas notas e ser 
aprovado ao final do ano são pré-requisi-
tos para continuar praticando o taekwon-
do no projeto.

Os professores são o 6º Dan e presi-
dente da International Taekwondo Fede-
ration no Brasil (ITF Brasil), Edimir Fumio 
Kawakubo, e o assistente Felipe Andrade.

O Projeto Cidadão do Futuro foi idea-
lizado pelo Juiz Paulo de Tarso Pires No-
gueira, que o implementou quando presi-
diu a ACM, no biênio 2006-2007.

A arte marcial estimula o aprimoramento contínuo em lugar da competição
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Magistrados celebrando aniversário ao lado dos colegas, em alguns dos eventos realizados em 2013

Atividades de integração

Aniversariantes do mês

A implementação de algumas novidades na 
festa de aniversariantes do mês tornou o 
evento mais participativo nesta gestão.

Além do almoço especial no Café dos 
Magistrados, os associados curtem músi-
ca ao vivo e o sorteio de brindes ofertados 
pela ACM. Muitas vezes, o clima se torna tão 

agradável, que alguns juízes cantam, fazem 
alguma performance ou falam ao microfone 
mensagens em homenagem a colegas.

O evento é aberto a todos os associados, 
incluindo quem não está fazendo aniversá-
rio, o que torna o congraçamento ainda mais 
festivo.
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Coquetel de boas-vindas aos novos juízes

Para receber os 32 juízes empossados no 
dia 4 de julho, a ACM promoveu um coquetel 
após a solenidade oficial no TJCE. O evento 
de boas-vindas ocorreu no Alices Buffet, in-
tegrando novatos, seus familiares e vetera-
nos, num total de cerca de 150 pessoas.

Os 21 novos magistrados que compare-

ceram associaram-se à entidade. Outros o 
fizeram posteriormente. Uma importante 
adesão à defesa associativista da categoria 
e um reflexo da credibilidade da ACM no su-
porte aos filiados.

Nos recém-ingressos, a juventude ressal-
tava, bem como o compromisso em trabalhar 
junto aos colegas para uma Justiça mais cé-
lere e eficiente.

Magistrados que ingressaram no Judiciário cearense

Dia da Mulher teve programação especial

A ACM inovou na celebração do Dia da Mu-
lher, em 2013. Em lugar de uma comemora-
ção convencional, foi realizada uma festa à 
fantasia só para as associadas no dia 8 de 
março, no L’Espace Buffet.

Aproveitando a temática, muitas capri-
charam no figurino. Foram caracterizadas de 
Cruela, Mulher Gato, Mulher Maravilha, Minnie, 
Branca de Neve, entre outras personagens.

Além do caráter lúdico, que gerou um cli-
ma de descontração, o evento incluiu uma pa-
lestra especialmente ligada ao universo femi-
nino. No cerne, dicas para a mulher se sentir 
bem no relacionamento com o companheiro. 
A facilitadora foi a professora Fabiana Lucas.

Em seguida, a noite foi de muita anima-

ção, com uma sequência de músicas que 
trouxe todas para a pista de dança.

O evento foi um sucesso, com a participa-
ção de cerca de 70 associadas, entre magis-
tradas e pensionistas.

Associadas dançaram e se divertiram bastante numa festa à fastasia
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Participantes assistiram à missa e rezaram o Terço da Misericórdia

Festa teve três atrações musicais, com muito forró

Magistrados celebraram a Páscoa no Fórum

A Páscoa dos magistrados foi realizada no 
dia 3 de maio, no Fórum Clóvis Beviláqua. 
Como ocorre tradicionalmente, a iniciati-
va foi organizada conjuntamente pela ACM, 
TJCE e Fórum.

As reflexões sobre a simbologia de reno-
vação da data conduziram a programação. O 
Coral do TJCE recepcionou os magistrados 
entoando cânticos religiosos. Juntos, os par-
ticipantes rezaram o Terço da Misericórdia.

Houve também a celebração de uma mis-
sa, pelo padre José Dias Correa (padre Zezi-
nho), da Sagrada Família de Nazaré. O evento 
teve ainda a palestra “Justificados pela Fé”, 
proferida pelo padre Francisco Denys Lima da 
Costa, da Comunidade Shalom de Fortaleza.

Arraiá do Dotô Juiz foi um grande São João 
à beira-mar

O Arraiá do Dotô Juiz, festa junina da ACM, 
mais uma vez confirmou o tradicionalismo 
e a badalação anual em torno do evento. 
Em 2013, ele foi realizado no dia 5 de ju-
lho, no Iate Clube. À beira-mar, cerca de 
700 pessoas, entre associados e familiares 
vivenciaram o melhor dos costumes serta-
nejos.

A culinária estava impecável, com vata-
pá, carne de sol, baião de dois, mungunzá, 
milho cozido e canjica, entre outros. Em 
cada espaço, a decoração exalava a data, 
por meio dos balões, bandeirinhas e arti-
gos em palha. 

Muito forró embalou toda a noite, com 
Joãozinho de Irauçuba, Val Xavier e a dupla 
Sérgio & Leo. Os presentes ensaiaram até 
uma quadrilha improvisada. 

Um espaço com brincadeiras infantis 
contemplou os pequenos. Havia quitutes 
especialmente pensados para eles, como 
pipoca e algodão doce.
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Festa de final de ano reuniu mais de 850 
pessoas

A festa de final de ano se firmou, nos últimos 
anos, como um dos eventos mais esperados 
pelos associados, assim como o Arraiá do 
Dotô Juiz. Tanta expectativa traduz-se na 
grande participação. Em 2013, mais de 850 
pessoas, entre magistrados e familiares, 
compareceram à confraternização realizada 
no La Maison Buffet, em 20 de dezembro.

Foi o momento de comemorar as conquis-
tas obtidas em 2013 e trocar boas energias 
para a chegada do novo ano. Um dos desta-
ques da noite foi a homenagem da ACM aos 
magistrados que se aposentaram neste ano; 
um reconhecimento merecido a quem tanto 
contribuiu com a classe e o Judiciário. A cada 
um deles, foi entregue uma placa:

- Desembargador aposentado Ademar 
Mendes Bezerra

- Juíza aposentada Ana Carolina Monte 
Studart Gurgel

- Juíza aposentada Cândida Maria Torres 
de Melo Bezerra

- Desembargadora aposentada Edite 
Bringel Olinda Alencar

- Desembargador aposentado João Byron 
de Figueiredo Frota

- Juiz aposentado José de Castro Andrade
- Desembargador aposentado Manoel 

Cefas Fonteles Tomaz

Além do jantar especial, a música foi ou-
tro ponto alto da festa. Muita gente dançou a 
noite inteira com a boa seleção musical das 
atrações: Gustavo Serpa & Banda e DJ Lucas 
Marques.

Numa noite bastante 
dançante, um dos destaques 
foi a homenagem prestada 
pela ACM aos magistrados que 
se aposentaram em 2013. No 
clique, a diretoria 2012-2013 e 
os homenageados
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Na ocasião da assinatura do convênio, os dois representantes da Esmec, Juiz Antonio Carlos Klein (Coordenador) e Desembargador Haroldo 
Máximo (Diretor) e, pela ACM, os Juízes Ricardo Barreto (Presidente) e Antônio Araújo (4° Vice-presidente)

Atuação interinstitucional

ACM e Esmec firmam convênio com foco na 
educação continuada dos magistrados

Com a finalidade de beneficiar seu público-alvo 
em comum - os magistrados - a ACM e a Esco-
la Superior da Magistratura do Estado do Ceará 
(Esmec) estabeleceram um convênio de coope-
ração, em fevereiro. O propósito é atuar em co-
laboração para ampliar os cursos e as demais 
iniciativas destinadas à atualização profissio-
nal da categoria.

Juntas, as entidades promoveram, de 27 
de março a 12 de abril, a “Consulta ESMEC – 
ACM”, uma pesquisa inédita que coletou dos 
magistrados sugestões e preferências sobre 
as modalidades de ensino e os temas de cur-
sos de curta duração.

A consulta ocorreu via internet, por meio 
do site da ACM, que também atuou na divul-
gação em multiplataformas, incluindo as re-
des sociais.

a paRtiR da paRCeRia estaBeleCida, 
as entidades RealizaRam a “Consulta 
esmeC – aCm”, que oBteve os 
seGuintes Resultados, entRe outRos:

 o novo pRoCesso Civil Foi o tema 
mais soliCitado paRa os CuRsos de 
CuRta duRação

 41% dos paRtiCipantes (a maioRia) 
pReFeRem a modalidade pResenCial 
de CuRsos
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Prêmio Personalidade Jurídica de 2012 tem 
presidente da ACM entre os homenageados

O Prêmio Personalidade Jurídica de 2012 foi 
concedido ao Presidente da ACM, Juiz Ricar-
do Barreto, entre outras pessoas de desta-
que. A outorga ocorreu no dia 15 de março.

Organizam a premiação o Jornal Letras 
Jurídicas, a Universidade Regional do Cariri 
(URCA) e instituições parceiras. A iniciativa 
fez parte das comemorações alusivas aos 
centenários de nascimento dos professores 
eméritos da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Francisco Fran Martins e José So-
breira de Amorim.

Apoio ao Ministério Público no 
combate à PEC 37

Acreditando na importância de uma atua-
ção multidisciplinar no combate ao crime 
e à corrupção, a ACM apoiou o Ministério 
Público na campanha contra a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 37/2011. A 
PEC previa que o MP não mais teria poder de 
investigação criminal, tornando essa ativi-
dade exclusiva das polícias federais e civis.

A proposta foi rejeitada em votação na 
Câmara dos Deputados, no dia 25 de junho.

Em reconhecimento à contribuição, o 
Presidente da ACM, Juiz Ricardo Barreto, 
recebeu agradecimentos, junto a outras 
personalidades, numa solenidade realiza-
da em 2 de agosto, no auditório da Procu-
radoria-Geral da Justiça do Ceará. A inicia-
tiva partiu do Ministério Público do Estado 
do Ceará (MPCE), do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Estados e da 
União (CNPG), da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp) e 
da Associação Cearense do Ministério Pú-
blico (ACMP).

Apoio à Defensoria Pública em sua busca 
por autonomia financeira 

A ACM apoiou a Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores de Justiça e De-
fensores Públicos da Infância e da Juven-
tude (ABMP) contra o veto da Presidente da 
República, Dilma Rousseff, ao Projeto de Lei 
Complementar nº 114/11, que estabelece a 
autonomia financeira das Defensorias Pú-
blicas no País.

A Associação entende que o projeto for-
talece a defesa dos interesses da popula-
ção de menor poder econômico.
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