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DESTAQUES DA GESTÃO 2014-2016

• Garantia de direito à voz da presidência da ACM no Tribunal Pleno e 
no Órgão Especial, incluso no novo Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE).

• Realização do V Encontro da Magistratura Cearense em parceria com 
a Escola Superior da Magistratura do Ceará (ESMEC).

• 
e vice-presidente do TJCE. Os atos resultaram em conquistas como a 
constituição de comissão especial para analisar a implantação das elei-

• Mobilização junto à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará (ALCE) para ampliar a interlocução entre o 
magistrado e o Legislativo.

• Aprovação das emendas 116 e 118 da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) 2016 na ALCE, garantindo a melhoria ao orçamento do Poder 
Judiciário em 2017.

• 
Magistrados dos Estados do Nordeste.

• 

para defesa das prerrogativas da magistratura e priorização do 1º grau 
e realização de entrevista coletiva e ato público no Fórum Clóvis Bevilá-
qua para denunciar tentativas de comprometimento da independência 
da magistratura e do Ministério Público. 

• 
com a criação de dois novos canais de comunicação institucional: o In-
formativo Online da ACM e o envio de notícias pelo aplicativo WhatsApp. 
Destaque também para o crescimento da página da ACM no Facebook, 
que atingiu, em 2016, mais de mil curtidas.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2014-2016 |  ACM

5

• Garantia de auxílio-moradia para a Justiça Estadual do Ceará por 
meio da lei estadual nº 15.833 de 27/07/2015, somando-se à decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e resolução do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 

• Pagamento de parcela de auxílio-alimentação retroativo referente a 
22 meses em dezembro de 2014.

• Diminuição da carência de juízes no Ceará, com a posse de 76 novos 
juízes em fevereiro de 2016, em meio à reivindicação da ACM pelo pre-
enchimento dos cargos.

• 147 processos ingressados e continuados no triênio 2014-2016 junto 
a órgãos como TJCE e CNJ, sendo 58 processos judiciais e 89 processos 
administrativos, com destaque para medidas jurídico-administrativas 

Auxílio-Moradia e Auxílio-Moradia Retroativo, Reajuste de Auxílio-Ali-

cio Cumulativo de Função e Depósitos Judiciais.

• Divulgação de notas públicas em canais de comunicação institucio-
nal da ACM e veículos de comunicação de grande circulação, tornando 
o posicionamento político da instituição mais estratégico e pró-ativo em 

to atual brasileiro.

• 
à sociedade sobre a importância do trabalho realizado pela magistra-
tura do Ceará. Destaque para as campanhas “Movimento pela Demo-
cratização e Transparência do Judiciário” e “O juiz é por você, cidadão”.

• 
do apoio permanente aos projetos Fábrica Escola – Teoria e Prática 
para a Vida e Associação Casa de Afonso e Maria – Acam Mandacaru, 

debutantes das unidades de acolhimento 2015 da Cejai-CE.
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ACM HOJE
A Associação Cearense de Magistrados (ACM) 

chega aos 58 anos de atuação em 2016 com o 
expressivo número de 662 associados em todo o 
estado do Ceará. Formado em sua grande maio-
ria por Juízes e Desembargadores, o quadro de 
associados cresceu nos últimos três anos. Só no 
período que abrange a gestão da diretoria 2014-

zadas, fruto do trabalho contínuo realizado pela 
instituição junto à magistratura cearense.

Fundada em 20 de dezembro de 1958, a ACM 
tem como missão representar e defender os 
interesses dos associados, além de zelar pela 

garantindo os direitos individuais e coletivos da 
sociedade como um todo. Como sociedade civil 

ção tem sede de foro em Fortaleza (Ceará) e 
reúne como associados Juízes e Desembarga-
dores da Justiça Comum Estadual, Federal e do 
Trabalho, na ativa ou aposentados; Conselhei-
ros do Tribunal de Contas do Município e do 
Estado, em exercício ou aposentados; notários e 
pensionistas.

A atuação da ACM baseia-se no Estatu-
to da associação, agindo como porta-voz de 
bandeiras na luta da magistratura cearense 
junto ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e 
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Des-

• representar judicial e extrajudicialmente 
os associados na defesa de interesses e de 
direitos; 

• 
do e fortalecendo a união entre os magistra-
dos com exercício no estado do Ceará; 

• propor medidas que assegurem o amplo 
acesso à Justiça, à defesa do Estado demo-
crático de direito e à preservação dos direitos 
e das garantias individuais e coletivas; 

• prestar assistência jurídica ao associado 
em processos penais, civis ou administrati-
vos, quando na qualidade de autor, réu, in-

• velar pela democratização interna e exter-
na do Poder Judiciário; 

• realizar e apoiar iniciativas ou eventos cul-
turais, sociais e de promoção da cidadania e 
defesa dos direitos humanos; 

• estimular a educação continuada e a pro-

revistas e livros da área do Direito; 

• colaborar com a Escola Superior da Ma-
gistratura do Estado do Ceará (ESMEC).
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UNIDADES DA ACM

Os associados à ACM, além da sede ad-
ministrativa da instituição, contam também 
com núcleos e salas instalados nos princi-
pais locais de trabalho dos magistrados ce-
arenses, como o Fórum Clóvis Beviláqua e o 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Com o 

o atendimento dos associados, o núcleo situ-
ado no Fórum Clóvis Beviláqua é estruturado 
com três salas e banheiro, além de disponibi-
lizar vaga de garagem.

Os espaços de lazer da ACM também fa-
zem parte da estrutura física da associação, 
incentivando a integração, a diversão e o des-
canso dos associados. Para isso, em 2015, a 
reforma no Clube dos Magistrados deu ênfa-
se maior, além da segurança e do conforto 
dos frequentadores, à questão da acessibili-
dade com a construção de banheiros adap-
tados para pessoas com necessidades espe-
ciais.

ATUAÇÃO NA CAPITAL E NO INTERIOR 
DO ESTADO

Para desenvolver uma gestão integrada, a 
ACM conta com subsedes, otimizando a atu-
ação em todas as comarcas do estado. As-
sim, Fortaleza e cidades do entorno são ge-
renciadas pela capital. Os demais municípios 
contam com o auxílio na administração por 
meio de três coordenadorias regionais com 
sede em Sobral (Coordenador: Juiz Maurício 
Fernandes Gomes), Crato (Coordenador: Juiz 
Renato Esmeraldo Paes) e Iguatu (Coordena-
dor: Juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa).

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

Núcleo no Fórum Clóvis Beviláqua
Av. Des. Floriano Benevides, 220. Nível 
2 A, leste (ao lado da Ouvidoria). 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
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Antônio Alves de Araújo
Presidente da Associação
Cearense de Magistrados (ACM)

Caros associados,

É com muita satisfação que a diretoria da As-
sociação Cearense de Magistrados (ACM) do triê-
nio 2014-2016 completa os seus três anos de atu-
ação à frente desta instituição. Satisfação que só 
aumenta ao compilar, neste relatório que chega 

desenvolvidas por nós nos últimos três anos. 

com um objetivo bem claro: o fortalecimento da 
magistratura em âmbito estadual e nacional.

A expectativa pela nossa atuação como dire-
toria da ACM se deparou, logo de início, com o 
que consideramos o maior obstáculo para esse 
fortalecimento almejado: a dotação orçamentá-

sicas do Poder Judiciário no tocante às despesas 
de pessoal, de custeio e também de investimen-
to. Logo constatamos que, sem independência 

Diante dessa realidade, focamos nossa atua-
ção no triênio 2014-2016 na busca pela indepen-

mobilização constante em território estadual 
e também nacional, presentes neste relató-
rio. Uma busca contínua por um Poder Judi-
ciário democrático e transparente e pela im-
plementação de um orçamento nos termos e 
nos moldes que a constituição estabelece.

Dessa forma, o primeiro ano de nossa 
gestão foi de constante busca pela valoriza-
ção da magistratura. Realizamos, entre mar-
ço e dezembro de 2014, oito atos públicos em 
Fortaleza e nas coordenadorias regionais de 
Sobral e do Crato, resultando no “Movimen-
to pela Democratização e Transparência do 
Judiciário” com um calendário permanente 

adesão dos associados, mostrando a união 
da categoria em prol de melhorias para a 
magistratura com a liderança da ACM. Pa-

o Poder Legislativo ao acompanhar de perto 
a atuação dos parlamentares da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) como 
também da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal. 

Todo esse trabalho contínuo e intenso da 
diretoria da ACM no triênio 2014-2016 já traz 
resultado com algumas conquistas que po-
demos, aqui, comemorar. Destacamos, nes-
se sentido, a instalação de comissão espe-

diretas para presidente e vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A comis-
são foi instalada em julho de 2016 pela Cor-
te Estadual, atendendo um pedido da ACM. 
Outra conquista foi a aprovação das emendas 
116 e 118 na Lei de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) 2016 da ALCE, garantindo melhorias 
ao orçamento do Poder Judiciário no ano de 
2017. Conquistamos, também, a inclusão, no 
novo Regimento Interno do TJCE, do direito 
de voz da presidência da ACM no Tribunal 
Pleno e no Órgão Especial, garantindo 15 mi-
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nutos de fala antes da votação de temas de 
interesse da categoria. Uma ação inédita na 
magistratura cearense. Temos consciência 

problemas da magistratura, mas são passos 
largos nesse avanço.

Os avanços no trabalho da diretoria da 
ACM nesses três últimos anos não param 
por aqui. Regionalmente, a ACM sediou a se-
gunda Reunião de Presidentes das Associa-

em novembro de 2015, e participou ativa-

como principal objetivo fortalecer a magis-
tratura da região Nordeste e resultaram na 
elaboração de documentos como a Carta do 
Nordeste e a Carta de Salvador, alinhando as 

o trabalho conjunto com a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) em busca da 
valorização da magistratura, participando de 

defesa do Sistema de Justiça e contra a Cor-
rupção” realizado na Câmara dos Deputa-

estaduais com apoio e participação ativa de 
representantes da AMB, como o ato público 
no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, e 
a entrevista coletiva concedida à imprensa 
para denunciar tentativas de comprometi-
mento da independência da magistratura e 
do Ministério Público.

Por falar em denúncias, a ACM posicio-
nou-se, no triênio 2014-2016, sobre assun-
tos ligados à magistratura como também 
acerca de temas importantes para a socie-
dade como um todo de forma cada vez mais 
autêntica e proativa. Entre março de 2014 e 
setembro de 2016, a associação publicou 32 
notas públicas em seus canais de comunica-
ção institucional e em veículos de comunica-

ção de grande circulação. Esse posicionamento 

interinstitucionais nas quais a ACM participa, 
com destaque para a assinatura do Protocolo de 
Cooperação pela Justiça Restaurativa na Infân-
cia e Juventude no Ceará. Como signatária do 
protocolo, a ACM garantiu o apoio da associação 
e a mobilização dos juízes das varas de infância e 
juventude do estado em prol da difusão e da im-
plementação de práticas da justiça restaurativa 
no Ceará, iniciativa articulada pela organização 
Terre des Hommes Brasil – Tdh.

toria 2014-2016 da ACM acredita que uma enti-
dade de classe deve lançar um olhar mais afetivo 
para os seus associados. É com esse olhar que 

destes três anos, que você pode conferir no con-
teúdo deste relatório. Para citar, aqui nesta in-

de Aposentados e Pensionistas e a Confraterni-
zação Natalina de 2015, que agregou ao momen-
to de integração a ação social de arrecadação de 
leite em pó para crianças atendidas pelo Iprede, 
doando 131 unidades do alimento. No incentivo à 
formação continuada e à prática de esportes, a 

II Simpósio Direito da Família, o XXII Congresso 

tona Pão de Açúcar, entre outros.

aqui uma mensagem para a magistratura cea-
rense: Não percam as esperanças! Continuem 
altivos, lutando, defendendo sempre as prerro-
gativas da magistratura e buscando sempre al-
cançar a meta da democratização interna. En-
grandeçam essa luta com trabalho e dedicação. 
Sabemos que ainda há muito o que se fazer, mas 
acreditamos que a renovação da magistratura, 
com as recentes conquistas de quadros novos e 
valorosos, seguramente, só tem a trazer avanços 
para nossa categoria.
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VALORIZAÇÃO DO ASSOCIADO

Em um coquetel de boas-vindas no hall do Audi-
tório Dom Aloísio Lorscheider no Palácio da Justiça, 
a Associação Cearense de Magistrados (ACM) rece-
beu os 76 novos juízes empossados em fevereiro de 
2016 nas comarcas de entrância inicial no Ceará. O 
coquetel foi realizado após palestra promovida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) sobre 
a importância da Justiça para o sistema democrático 
brasileiro. 

Com a posse dos 76 novos magistrados, não só 

milhares de cearenses que passaram a ter maior 
acesso à Justiça. Todos os novos magistrados atu-
am em cidades de pequeno porte do Interior. Esses 
municípios formam a chamada Entrância Inicial do 

des ultrapassam 1,5 milhão de pessoas. Apesar do 
expressivo preenchimento dos quadros, ainda persis-
tiam na época 44 cargos vagos de juiz de 1º grau no 
Estado.

>>  76 novos juízes foram empossados em fevereiro de 2016 >>  Presidente da ACM participa da posse 
de novos juízes

>>  Novos juízes brindam posse

ACM REALIZA COQUETEL DE BOAS-VINDAS PARA 
OS 76 NOVOS JUÍZES EMPOSSADOS NO CEARÁ
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V ENCONTRO DA MAGISTRATURA CEARENSE É 
PROMOVIDO PELA ACM E PELA ESMEC

A Associação Cearense de Magistrados 
(ACM) e a Escola Superior da Magistratura do 
Estado do Ceará (ESMEC) promoveram, no pe-
ríodo de 8 a 10 de dezembro de 2016, o V En-
contro da Magistratura Cearense - EMC, evento 
que celebrou o aniversário de 30 anos de fun-
dação da ESMEC.

O V EMC teve início no simbólico Dia da Jus-
tiça (08 de dezembro) no auditório da ESMEC e 
buscou aprofundar o debate sobre aspectos do 
protagonismo da Justiça como árbitro dos con-

encerrado com a tradicional festa de confrater-
nização de natal da ACM na noite do dia 10 de 
dezembro, demarcando um momento de cres-
cimento intelectual e de integração da magis-
tratura estadual.

O tema principal do Encontro, “O Judiciário 
como ator político e a democracia”, norteou 

a democracia; além do acesso à justiça; ativis-
mo judicial; os 10 anos do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ); a justiça criminal brasileira, 
entre outros assuntos. 

>>  Evento ocorreu no auditório da ESMEC
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>> Juristas renomados ministraram palestras e magistrados atuaram como mediadores
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PROGRAMAÇÃO

O V EMC contou, durante os três dias 
de programação, com seis juristas de 
destaque nacional como palestrantes: 
Conrado Hübner Mendes (USP), Eneida 
Desiree Salgado (UFPR), Janaína Penalva 
(UnB), Juliana Diniz (UFC), Marcelo Cas-
seb Continentino (FADIC/PE) e Rosivaldo 
Toscano dos Santos Júnior (ESMARN).

Na abertura do Encontro, um dos 
destaques da programação foi a apre-
sentação cultural e lúdica do ator cômico 
Haroldo Guimarães sobre “O jurista na 
era da informação rasa e abundante”. O 
segundo dia de programação foi iniciado 
com a palestra “O Ideal de um Judiciário 
Democrático” do Professor Doutor Con-
rado Hübner Mendes da USP. O ativismo 
judicial também foi tema, entre outros, 
do segundo dia do V EMC abordado na 
palestra do Procurador do Estado de Per-
nambuco, Marcelo Casseb Continentino, 
com o título “Ativismo Judicial em Tempos 
de Crise”. 

O terceiro dia de programação do 
Encontro foi aberto com a Professora 
Doutora Juliana Cristine Diniz Campos e 
a palestra com o tema “A República das 
togas: protagonismo judicial, racionalida-

Já a conferência de encerramento do V 
Encontro da Magistratura Cearense teve 
como tema “Democracia sob judice”, 
proferida pela Professora Doutora Eneida 
Desiree Salgado.

>>
encerra programação do V EMC

>>  V EMC teve programação variada
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HOMENAGEM

Durante a abertura do V EMC, ex-Diretores e ex-Coordenadores da ESMEC receberam 
placa comemorativa dos 30 anos da Escola. Na ocasião, o desembargador Francisco de 
Assis Filgueira Mendes, que coordenou a ESMEC de 1987 a 2000, falou em nome dos ho-
menageados.

Com os dizeres “em reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à 
formação intelectual dos magistrados cearenses, em razão de sua atuação no corpo direti-
vo da ESMEC”, a placa comemorativa aos 30 anos da Escola foi entregue a 15 ex-diretores 
e 12 ex-coordenadores da ESMEC.

Foram agraciados com a placa comemorativa dos 30 anos da Escola os seguintes 
desembargadores, que atuaram como Diretor: Paulo Francisco Banhos Ponte, Haroldo 
Correia de Oliveira Máximo, Francisco Lincoln Araújo e Silva, Raimundo Eymard Ribeiro de 
Amoreira, João Byron de Figueiredo Frota, Ademar Mendes Bezerra, José Cláudio No-
gueira Carneiro, Gizela Nunes da Costa, Fernando Luiz Ximenes Rocha, Francisco Haroldo 

memoriam, os ex-Diretores Francisco Hugo Alencar Furtado, Raimundo Bastos de Oliveira, 
José Maria de Melo e Júlio Carlos de Miranda Bezerra.

Além dos ex-diretores, receberam a placa comemorativa os seguintes magistrados, que 
atuaram como Coordenadores Gerais da Escola: Aluísio Gurgel do Amaral Júnior, Anto-
nio Carlos Pinheiro Klein Filho, Emílio de Medeiros Viana, Durval Aires Filho, Sérgia Maria 
Mendonça Miranda, Washington Luís Bezerra de Araújo, Marcelo Roseno de Oliveira (foi 
Coordenador de 2006-2007), Roberto Jorge Feitosa de Carvalho (in memoriam), Mantovan-
ni Colares Cavalcante, Francisco Luciano Lima Rodrigues e Francisco de Assis Filgueira 
Mendes.

>> Foram homenageados os ex-coodenadores (esquerda) e os ex-diretores (direita)
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2015. O encontro, realizado no hotel Golden Tulip Iate Plaza, em Fortaleza, teve como encaminha-
mento a elaboração e a assinatura da II Carta do Nordeste, registrando os destaques da reunião.

A pauta de discussão da segunda reunião contemplou a interlocução entre as entidades e a 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o trabalho associativo no âmbito do Congresso 

gurança e a saúde dos juízes. Os dirigentes expuseram suas experiências, angústias, bem como 

forma, fortalecer a atuação dos magistrados na região. Maceió (AL) sediou o primeiro encontro 
dos presidentes do Nordeste, e Salvador (BA) a terceira reunião, resultando nos documentos Car-
ta do Nordeste e Carta de Salvador, respectivamente.

CEARÁ SEDIOU A SEGUNDA REUNIÃO 
DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE 
MAGISTRADOS DOS ESTADOS DO NORDESTE

>>  Análises e metas conjuntas marcaram reunião de presidentes das associações de magistrados do Nordeste
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No triênio 2014-2016, a Associação Cearen-
se de Magistrados investiu na capacitação dos 
associados por meio da realização de cursos 
e palestras. Dando ênfase aos dois grandes 
pilares da gestão, a independência adminis-

o curso “O Magistrado e a Construção de Mo-
delos para o Aprimoramento da Cidadania e 
Conscientização da População” e as palestras 
“Gestão pública e incrementação orçamentá-

sas na condução do MP-RN” e “A autonomia 

ACM promoveu treinamento sobre aspectos 
técnicos do orçamento do Poder Judiciário.

O curso “O Magistrado e a Construção de 
Modelos para o Aprimoramento da Cidadania 
e Conscientização da População” capacitou 20 
juízes para a implantação em escolas públi-

cas do Projeto Judiciário e Cidadania, que teve 
como objetivo maior aumentar a aproximação 
entre o Judiciário e a sociedade. O curso foi 
aplicado pela Escola Nacional da Magistratu-
ra (ENM) e credenciado pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam), por meio da Portaria nº 64 de 
28/02/2012, sendo válido para vitaliciamento e 
promoção por merecimento.

Com carga horária de 16 horas-aula, o cur-
so contou com quatro módulos, um por turno, 
incluindo palestras, debates e trabalhos em 
grupo. Como avaliação, os alunos apresenta-
ram um paper com base no conteúdo discuti-
do. As facilitadoras foram a juíza do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-
DFT), Léa Martins Sales Ciarlini, e a professo-

dade de Brasília (UnB), Ana Miriam Wuensch.

ACM INVESTE NA CAPACITAÇÃO DOS ASSOCIADOS 
POR MEIO DE CURSOS E PALESTRAS

>>  Orçamento foi tema de várias atividades
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Já a palestra “Gestão pública e incrementa-
ção orçamentária de resultados. Estratégias e 

promotor de Justiça da Infância e da Juventu-
de de Natal explanando sobre suas experiências 
como ex-procurador geral de Justiça do Minis-
tério Público do Rio Grande do Norte e autor do 
livro “Moralidade Administrativa”. Temas como 
a segurança nas comarcas e a valorização do 
primeiro grau da magistratura foram abordados 
no encontro, além da apresentação de estraté-
gias como o uso das mídias sociais.

Também promovida pela ACM, a palestra “A 

realizada pelo juiz de Direito em São Paulo, dou-
tor em Direito Econômico-Financeiro pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e autor do livro 
com o mesmo título da palestra, José Maurício 
Conti. A palestra reuniu magistrados no auditó-
rio da Escola Superior da Magistratura do Esta-
do do Ceará (ESMEC) para discutir aspectos do 

a efetiva autonomia desse Poder e, portanto, à 
real independência entre os Poderes da Repú-
blica, instituída na Constituição.

O orçamento do Judiciário também foi tema 
de capacitação realizada pela ACM em parceria 
com o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). O 
servidor José Wesmey da Silva, da Controladoria 
do TCE-CE, explanou para a diretoria da ACM e 
magistrados sorteados sobre os aspectos técni-
cos do orçamento do Poder Judiciário. O objeti-
vo da palestra foi deixar um pouco mais clara a 
linguagem orçamentária, esclarecendo alguns 
termos técnicos da área da contabilidade e da 
economia.

>> ACM realizou diversos cursos e palestras 
para associados
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Para proporcionar aos associados e seus depen-

e serviços, a Associação Cearense de Magistrados 
(ACM) vem renovando e realizando convênios com di-
versas empresas. Nos últimos três anos, destacam-
se a parceria com hotéis e com empresas especiali-
zadas em blindagem automotiva.

Para proporcionar uma estadia de qualidade aos 
magistrados, principalmente aos que não moram em 

magistrados, como desconto especial no tarifário nos 
períodos de realização de eventos destinados à ma-
gistratura em Fortaleza.

A Locker Blindagens e a Vita Blindagem são as 
duas empresas de blindagem automotiva convenia-
das com a ACM. O objetivo é tornar o serviço mais 
acessível aos associados para que possam dispor 
desse recurso de segurança nos deslocamentos. En-
tre as vantagens, está a facilidade de pagamento do 
serviço, que pode ser parcelado.

Por meio das parcerias, os associados e seus de-

por meio da apresentação da carteirinha associativa 
nesses estabelecimentos. 

NOVOS CONVÊNIOS 
FIRMADOS PELA ACM 

CONFIRA A LISTA DE EMPRESAS 
CONVENIADAS COM A ACM:

• Lockers Blindagens
• Vita Blindagem
• 
Transportes
• IBEUCE
• GUNHOUSE Clube de Tiro
• Imunize Clínica de 
Vacinação
• Fanor Devry Brasil
• Golden Tulip Hotel
• N.A. VIDA Núcleo de 
Atenção à Vida
• Imobiliária Siqueira Ibiapina
• Arajara Park
• FISK Centro de Ensino
• UNIODONTO
• Unimed Fortaleza
• FA7 - Faculdade 7 de 
Setembro
• COOPERJURIS.
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A Associação Cearense de Magistrados (ACM) 
homenageou, na noite de 09 de junho de 2016, o 
juiz Ricardo Barreto com a solenidade de aposi-
ção de foto na galeria de ex-presidentes da insti-
tuição. O evento, que aconteceu na sede da ACM, 
foi prestigiado por diversas lideranças locais da 
magistratura e representantes da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB). O magistrado 
presidiu a associação no biênio 2012-2013. 

Prestigiaram a ocasião os diretores da asso-
ciação juiz José Maria Sales (vice-presidente); 
juiz Roberto Viana (comunicação social); desem-
bargador aposentado Ademar Bezerra (aposen-
tados); Lirete Spínola (pensionistas); o desem-
bargador aposentado Byron Frota; o juiz Marcelo 
Roseno; o então corregedor dos presídios e esta-
belecimentos penitenciários da comarca de For-
taleza, juiz César Belmino; advogados da as-
sessoria jurídica da ACM, Beatriz Pontes, Bruno 
Montenegro e Josué Lima; entre outros.

Entre as falas dos presentes na homenagem 
ao juiz Ricardo Barreto, destacaram-se fatos 
marcantes na gestão do ex-presidente da ACM, 
como o trabalho associativo pela segurança dos 
magistrados, que resultou na criação, pioneira 
no País, do Fundo Estadual de Segurança dos 
Magistrados (Funseg-JE), em 2012. Também so-
bressaiu a realização do IV Encontro da Magis-
tratura Cearense, em 2013, que trouxe à luz o 
debate sobre o adoecimento de juízes decorrente 

panhamento psicossocial da categoria.

ACM HOMENAGEIA JUIZ RICARDO BARRETO 
COM PRESENÇA DE LIDERANÇAS LOCAIS E 
NACIONAIS DA MAGISTRATURA

>>  Ex-presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto, é 
homenageado

>>  Lideranças locais e nacionais participam de homenagem 
a ex-presidente da ACM
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Nova reforma no Clube dos Magistrados, realizada em junho de 2015, aprimorou as instala-

rança e conforto, a reforma teve como destaque a acessibilidade com a construção de banheiros 
adaptados para pessoas com necessidades especiais.

elétricas do salão, que foi pela primeira vez reformado. A parte elétrica do clube como um todo 
recebeu instalação de novo quadro de energia como também disjuntores novos.

Paralelo às eventuais reformas, o clube recebe cuidados regulares para garantir sua pre-

abrangendo janelas, quadra, entorno da piscina e muro.

CLUBE DOS MAGISTRADOS RECEBE 
REFORMA PARA GARANTIR 
ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Em março de 2014, foi criada a Coordenação de Eventos da Associação Cearense de Magistrados 
(ACM). Com o objetivo de realizar eventos para promover o congraçamento dos associados e es-
timular uma convivência mais próxima entre os mesmos, a coordenação foi criada pelo Conselho 
Executivo da ACM. 

CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO 
DE EVENTOS DA ACM

>> Instalações da área de lazer do Clube dos Magistrados
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DEFESA DAS PRERROGATIVAS 
DA MAGISTRATURA

O ano de 2014 foi intenso para a Associação Cearense de Magistrados (ACM) na busca pela valo-
rização da magistratura no estado. Entre fevereiro e junho de 2014, foram realizados três grandes 
atos públicos em Fortaleza junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

O objetivo dos atos foi de fortalecer o Poder Judiciário por meio da resolução de problemas pelos 
quais a magistratura enfrenta. A forte adesão dos associados foi o destaque da realização dos atos, 

blemas da classe. 

>> Carência de juízes e falta de segurança nos fóruns motivaram algumas das reivindicações de juízes em atos no TJCE

VALORIZAÇÃO DA MAGISTRATURA 
MOVIMENTA PRIMEIRO ANO DE ATUAÇÃO 
DA DIRETORIA 2014-2016
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>> ACM mobilizou 112 juízes em ato no TJCE para reivindicar 
pleitos da magistratura

>> Juízes conversam com o presidente interino do TJCE, 
o desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, sobre 
pleitos da categoria

>> Presidente da ACM, juiz Antônio Araújo, protocola requerimento de eleições diretas para o TJCE

CONFIRA COMO FORAM OS TRÊS ATOS:

13/02/2014 – ACM reuniu 112 juízes em mobilização no Tribunal de Justiça no Ceará (TJCE). Carên-

ção de requerimento, aglutinando 80 magistrados na ocasião. A data marcou os 50 anos do golpe 
militar de 31 de março de 1964, destacando que os juízes ainda buscam a plena democracia no 

com a coordenação da AMB.

23/06/2014 - 47 magistrados cearenses levaram pleitos da categoria ao vice-presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, presidente 

Juventude.
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ACM INTENSIFICA INTERLOCUÇÃO 
COM O LEGISLATIVO

Um dos pilares da gestão da diretoria 2014-
2016 da Associação Cearense de Magistrados 

e administrativa do Poder Judiciário tanto em 
âmbito estadual quanto nacional. Para alcançar 
essa meta, durante os três anos de gestão, a 

tivo, acompanhando de perto a atuação de ór-
gãos como a Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, a Câmara dos Deputados e o Senado 

De 2014 a 2016, foram realizadas inúmeras 
visitas de representantes da ACM aos órgãos na 
capital cearense e também em Brasília. Além 
disso, a sede da associação serviu de ponto de 
encontro da diretoria da ACM com parlamen-
tares na busca pela luta da valorização da ma-
gistratura. 

>> Café da manhã foi diferencial na aproximação entre magistrados e parlamentares

tembro de 2015, a ACM promoveu, na sede 
administrativa, um café da manhã com par-
lamentares. Participaram desse momento o 
coordenador da bancada federal do Ceará, 
José Airton (PT), o vice-coordenador, Cabo 
Sabino (PR), e os deputados federais Chico 
Lopes (PCdoB), Gorete Pereira (PR), Lui-
zianne Lins (PT) e Vicente Arruda (PROS). 
Também estiveram presentes os deputados 
estaduais líderes de bancada Audic Mota 
(PMDB), Capitão Wagner (PR) e Carlos Matos 
(PDSB). Dois temas tiveram total apoio dos 

diciário.

Já em novembro do mesmo ano, a ACM 
participou de audiência pública na Assem-
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6 |  

>> Audiência pública solicitada pela ACM é realizada na ALCE para discutir LOA 2016

>> ACM recebe em café da manhã deputados federais e estaduais para discutir pleitos da magistratura cearense

bleia Legislativa do Estado do Ceará para 

o Poder Judiciário em 2016. A participação 
incisiva da ACM nessa audiência pública 
rendeu a assinatura de apoio às emendas 
apresentadas pela associação por parte de 
13 deputados estaduais.

Para o orçamento de 2017, a ACM foi mais 
além. Em novembro de 2016, solicitou audi-
ência pública na Assembleia Legislativa com 

necessárias melhorias ao orçamento do Judi-
ciário, adiantando-se ao processo de votação 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2017. 
A audiência ocorreu no dia 28 de novembro 
de 2016 requerida pelo deputado Audic Mota 

e contou com a participação de magistrados e de 

Deputado Aquiles Peres Mota, da Assembleia Le-
gislativa, a audiência teve mesa composta pelo 
vice-presidente da ACM e diretor do Fórum Clóvis 
Beviláqua, juiz José Maria Sales; o controlador 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, José 
Wesmey da Silva; o presidente da Associação Ce-
arense do Ministério Público, promotor de justiça 
Lucas Azevedo; o diretor de Formação Sindical do 

a coordenadora da Secretaria de Planejamento 
e Gestão do Estado do Ceará, Naiana Correa; o 
presidente da OAB, Marcelo Mota; e o presidente 
eleito da ACM, juiz Ricardo Alexandre Costa.
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GRANDES CONQUISTAS: DIREITO DE VOZ 
NO TJCE E EMENDAS NA LDO 2016

Liderados pela ACM, os magistrados cearenses conquistaram, em 2016, duas grandes vitórias 
na luta pela valorização da magistratura estadual. Cerca de 100 magistrados acompanharam a 
sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para votar o novo Regimento Interno da 
Corte em junho deste ano. Na ocasião, foi garantida pelo novo Regimento Interno da Corte que 
a presidência da ACM tem direito de voz no Tribunal Pleno e no Órgão Especial, disponibilizando 
15 minutos de fala antes da votação de temas de interesse da categoria. Ação inédita na magis-
tratura cearense.

Outra grande conquista de 2016 foi a aprovação de duas emendas na LDO 2016, as emendas 

anterior e ampliar em um mês o período considerado para a base de cálculo do orçamento. Com 
a aprovação das duas emendas, a ACM garante uma melhoria no orçamento destinado ao Poder 
Judiciário para o ano de 2017.

>> Na sessão de votação do novo regimento do TJCE, presidente da ACM obteve direito a voz
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>> Associativismo forte evidenciado na intensa participação de magistrados
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A Associação Cearense de Magistrados (ACM), por meio da assessoria jurídica da instituição, 
vem acompanhando, nos últimos três anos, processos ingressados e continuados em diversos 
órgãos em âmbito estadual e nacional. No total, são 147 processos, 58 deles são processos judi-
ciais e 89 são processos administrativos. 

Somente junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a ACM acompanha 35 reque-
rimentos administrativos. O número de processos de assistência a aposentados e pensionistas 
também se destaca, totalizando 18 processos. Além disso, a assessoria jurídica da ACM atua 
junto aos associados na área criminal por meio de contrato com escritório jurídico para trabalhar 
sempre que, no exercício da atividade judicial, houver interesse ferido do magistrado do Ceará, 
fazendo frente aos casos que envolvem magistrados na condição de autores ou réus.

147 processos ingressados e continuados no triênio 2014 – 2016

58 processos judiciais. 

89 processos administrativos.

PROCESSOS DE INTERESSE DO 
MAGISTRADO SÃO ACOMPANHADOS 
DE PERTO PELA ACM
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Número de Processos por Órgão 

Supremo Tribunal Federal (STF): 01

 Superior Tribunal de Justiça (STJ): 01

 Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE): 108

 Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 12

 Justiça Federal: 02

 Tribunal de Contas do Estado (TCE): 01

 Tribunal Regional Eleitoral (TRE): 01 

 Outros órgãos: 20

Em âmbito estadual, junto ao TJCE, destacam-se cinco requerimentos administrativos, dois de-
les em andamento e três já deferidos. Os processos de número nº 8509737-64.2015.8.06.0000 e 
8511640-37.2015.8.06.0000, que tratam respectivamente da Redistribuição da Força de Trabalho 
entre primeiro e segundo grau de jurisdição do Estado do Ceará e da ampliação do colégio de eleito-
res para presidente e vice-presidente do TJCE a todos os magistrados da ativa do primeiro e segundo 
grau, estão em andamento. 

Já os processos de número 8500160-62.2015.8.06.0000, 8501474-43.2015.8.06.0000 e 8504687-
91.2014.8.06.0000 já foram deferidos. Os requerimentos postulam sobre auxílio-moradia, auxílio-mo-
radia retroativo do período de setembro a dezembro de 2014 e reajuste anual de auxílio-alimentação 
em favor dos magistrados em primeiro e segundo grau de jurisdição do Ceará. 

Junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dois processos interpostos pela ACM em junho 
de 2016 destacam-se. São eles os processos de número 0002794-62.2016.2.00.0000 e 0002772-
04.2016.2.00.0000, que se encontram em andamento. O primeiro postula a separação dos Fóruns que 
estão conjugados com as agências bancárias, através da locação de outros prédios enquanto não for 
efetivada a construção de novos Fóruns. O segundo processo postula que o CNJ determine ao TJCE 
a instituição de ajuda de custo pelo exercício cumulativo de função, nos termos do artigo 54, da Lei 
Ordinária 15.833/2015. Ambos processos estão com autos conclusos para decisão.
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O mês de outubro de 2016 começou com intensa mobilização da diretoria e dos associados da 
ACM na luta pela valorização do Judiciário em âmbito nacional. Representantes da entidade parti-
ciparam do “Ato em defesa do Sistema de Justiça e contra a Corrupção”, que contou com a parti-
cipação de magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública de todo o país e 
aconteceu na Câmara dos Deputados.

Na ocasião, foram expostas as tentativas de comprometimento da Independência da magistra-
tura e do Ministério Público e de desvalorização das respectivas carreiras. Com foco principal no 
Projeto de Lei (PL) 280/2016, que trata sobre o Abuso de Autoridade; na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 55, que limita os gastos públicos em 20 anos; e a PEC 62, que objetiva a desvin-
culação da magistratura estadual.

duais dias antes em preparação ao ato nacional. A primeira delas foi a reunião da ACM com o TJCE, 
na qual foram defendidas prerrogativas da magistratura local e nacional além da priorização de 
1º grau. No dia seguinte, a ACM concedeu entrevista coletiva à imprensa e realizou ato público no 
Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, para denunciar tentativas de comprometimento da indepen-
dência da magistratura e do Ministério Público.

ATOS CONSOLIDAM 
PARTICIPAÇÃO ATIVA DA ACM NA 
MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA 
VALORIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

>> ACM, representada por membros da diretoria e associados, manifestou-se contra a retaliação às carreiras do Judiciário e do MP
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Já em dezembro de 2016, o Ceará foi um dos estados que realizaram atos públicos conjuntamen-
te com a mobilização nacional “Ato contra a impunidade e a corrupção: magistratura e Ministério 
Público em defesa da Justiça” no dia 01 de dezembro de 2016 na marquise do Supremo Tribunal 

pelas lideranças da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) em protesto 
à aprovação de emendas que alteraram o PL 4.850/2016 – 10 medidas contra a corrupção do Mi-
nistério Público Federal, votado pela Câmara dos Deputados na madrugada do dia 30 de novembro. 

>>

>> Magistrados, membros do MP e da Defensoria Pública de todo o país no auditório número 2 da Câmara dos Deputados

>> Magistrados e promotores de justiça concederam 
entrevista coletiva

>> ACM e MP promovem ato estadual como parte da 
mobilização nacional em defesa do Judiciário e do MP

ACM
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A Comissão Permanente das Prerrogativas da Magistratura Cearense da ACM recebeu em mar-

nhar à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 

Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) em vigor e a minuta proposta pelo Supremo Tribunal 

ram a atenção da comissão. 

MAGISTRADO CEARENSE FAZ 
SUGESTÕES PARA O NOVO ESTATUTO 
DA MAGISTRATURA

>> Durante reunião com os presidentes do TJCE e da AMB, magistrados defenderam prerrogativas da magistratura e 
priorização do 1° grau

No Ceará, o ato “Contra a corrupção e a impunidade – pelo fortalecimento do Poder Judiciário 
e do Ministério Público” reuniu mais de 200 juízes, desembargadores, promotores e procuradores 
de justiça do Estado do Ceará no 1º salão do júri do Fórum Clóvis Beviláqua e foi organizado con-
juntamente pela Associação Cearense de Magistrados (ACM) e Associação Cearense do Ministério 
Público (ACMP). 

Na ocasião, foi divulgada a carta aberta à sociedade com o título: “Pelo fortalecimento do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Contra a corrupção e impunidade” e realizados esclarecimentos. 
O objetivo foi denunciar as tentativas de aprovação de leis para amordaçar magistrados e integran-
tes do MP, bem como enfraquecer mecanismos de punição da corrupção, o que representa graves 

Em âmbito nacional, foi lançada a cartilha Todos Contra a Corrupção, elaborada pela AMB. A publi-

especialmente os comuns aos administradores e ocupantes de cargos públicos que abandonam a 
ética e se apropriam de recursos públicos em prol de interesses pessoais.
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DEMOCRATIZAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA DO JUDICIÁRIO

Logo no primeiro ano de gestão da diretoria 2014-2016, a ACM realizou o “Movimento pela De-
mocratização e Transparência do Judiciário”, instalando um calendário de mobilização constante 
junto a órgãos estadual e nacional, Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

O calendário de mobilização contou com a realização de cinco atos públicos e distribuição de 

24/07/2014 – Em ato realizado no TJCE, os juízes cearenses obtiveram duas vitórias. Na oca-
sião, os desembargadores do Pleno decidiram, por unanimidade, conceder a palavra na tribuna 
ao presidente da ACM após negativa do presidente em exercício da Corte, desembargador Lincoln 
Araújo e Silva. Além disso, o chefe interino do Judiciário anunciou a elaboração de editais para a 

>> Movimento pela Democratização e Transparência do Judiciário, iniciativa da ACM, ganhou grande adesão da 
magistratura cearense

CALENDÁRIO PERMANENTE DE 
MOBILIZAÇÃO FORTIFICOU O 
“MOVIMENTO PELA DEMOCRATIZAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA DO JUDICIÁRIO”
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>>
átrio do Fórum Clóvis Beviláqua
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14/08/2014 – Ação de esclarecimento à popula-
ção sobre o Poder Judiciário cearense foi realiza-
da no átrio do Fórum Clóvis Beviláqua. O objetivo 

que prejudicam a entrega da justiça à sociedade. 
A ação contou com dezenas de juízes, advogados 

elaborados pela ACM.

11/09/2014 – A região do Cariri recebeu ato 
público de juízes em frente ao Fórum Desembar-
gador Joaquim Juvêncio de Santana, em Juazeiro 
do Norte. O ato teve a adesão de promotores de 
justiça, defensores públicos e advogados. A falta 
de juízes e de servidores e o pedido por melhores 
segurança e infraestrutura dos fóruns faziam parte 

dos para a população.

09/10/2014 – O ato seguinte foi realizado na re-
gião Norte do Estado, no fórum Dr. José Saboya de 
Albuquerque, em Sobral, contando com juízes da 
comarca e da Serra da Ibiapaba. Além das reivin-

abordados no ato. 

04/12/2014 – O último ato público do calendá-
rio de mobilização da ACM no ano de 2014 contou 
com o apoio nacional da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) com a presença de três re-
presentantes da instituição nacional. A ação acon-
teceu no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, e 
reuniu 60 juízes. Juntamente às pautas constantes 

diretas para o TJCE, o ato fez alusão ao Dia da Jus-
tiça, comemorado no dia 08 de dezembro.

>> Em alusão ao dia da Justiça, comemorado 
no dia 08/12, ato realizado pela ACM no Fórum 
Clóvis Beviláqua contou com a participação de 
representantes da AMB
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Por acreditar que o processo de democrati-
zação e transparência do Judiciário passa pela 

gos de presidente e vice-presidente dos tribunais 
de justiça, a diretoria 2014-2016 da Associação 
Cearense de Magistrados (ACM) abraçou essa 
mobilização como uma das principais lutas da 
instituição nos últimos três anos.

Desde março de 2014, quando foi realizado no 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ato político 

jetivo levar essa discussão à sociedade. A esco-
lha da data foi um ato simbólico em alusão aos 
50 anos do golpe militar no Brasil e uma crítica 
ao Poder Judiciário não ter acompanhado poste-
rior processo de redemocratização do país.

Resultado da mobilização da magistratura 
cearense liderada pela ACM, em julho de 2016, 
o TJCE atendeu pedido da associação e consti-
tuiu comissão especial para analisar a proposta 

lha do presidente e do vice da corte. A comissão 
é composta por três desembargadores, sendo o 
presidente, Inácio de Alencar Cortez Neto, e os 
demais, Lígia Andrade de Alencar Magalhães 
e Washington Luis Bezerra de Araújo. O trio 
tem como atribuição emitir parecer acerca da 
proposta.

O trabalho de mobilização da ACM conti-
nua com o acompanhamento das atividades 
da comissão especial do TJCE, além de enviar 

com a elaboração da nova minuta de resolução 

Judiciário.

Em âmbito nacional, a mobilização dessa luta 
teve avanços expressivos em 2015, quando foi 
aprovada a PEC 187 na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados. A atuação da ACM na 
mobilização pela aprovação da PEC 187 foi reco-
nhecida no momento da votação pelo vice-coor-
denador da bancada federal do Ceará, o deputa-
do Cabo Sabino (PR).  O parlamentar enfatizou a 
importância da luta intensa e contínua realizada 
pela ACM no avanço de um Judiciário mais forte, 
mais coeso e mais próximo do povo. Com a apro-
vação na comissão, a PEC 187 aguarda votação 
no Plenário da Câmara e posterior apreciação no 
Senado Federal.

MOBILIZAÇÃO PELAS ELEIÇÕES 
DIRETAS NO TJCE É INTENSIFICADA 
NO TRIÊNIO 2014-2016
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MAGISTRATURA CHEGA ÀS 
ESCOLAS POR MEIO DO PROJETO 
JUDICIÁRIO E CIDADANIA

Com o objetivo de aproximar a sociedade do Poder Judiciário, a Associação Cearense de Ma-

associação e a Secretaria Municipal de Educação (SME). O projeto teve como público alvo estu-
dantes do 6º ano do ensino fundamental, com idade entre 11 e 12 anos, de seis escolas públicas 
municipais, uma em cada regional.

O projeto piloto teve início em agosto de 2014 com o curso de capacitação de juízes, coorde-
nadores pedagógicos e professores, além do primeiro contato com cerca de 70 alunos da Escola 
Municipal Prfª Adalci Barbosa, uma das escolas participantes do projeto. Na segunda etapa do 
Projeto Judiciário e Cidadania, coordenadores pedagógicos e professores discutiram em sala 
de aula cartilhas elaboradas pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), aprovadas pelo 
Ministério da Educação, que tratam sobre conceitos de cidadania e os três poderes da república.

>> Diretores da ACM palestram sobre o Poder Judiciário para estudantes de escola pública participante 
do projeto Judiciário e Cidadania
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>> Projeto Judiciário e Cidadania leva juízes a escolas públicas



RELATÓRIO DE GESTÃO 2014-2016 |  ACM

41

A terceira e penúltima etapa do projeto consistiu na visita de juízes às escolas participantes 
para realização de bate-papos sobre a Constituição Federal, poderes da república, direitos hu-
manos, cidadania, escolhas, etc., além de visitas dos alunos ao Fórum Clóvis Beviláqua, onde 

Os vencedores, um de cada escola participante, receberam tablets como premiação. 

>> Cerimônia de premiação das seis melhores redações com o tema “Cidadania na Escola” encerrou 
projeto Judiciário e Cidadania
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ADI 5413 QUESTIONA USO DE 70% DOS 
DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PARTE DO 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Atendendo pedido da Associação Cearense de Magistrados (ACM), a Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) ajuizou, em novembro de 2015, a Ação Diretiva de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5413 contra a Lei Estadual nº 15.878/2015, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a 
utilizar 70% dos recursos dos Depósitos Judiciais desde 29 de outubro de 2015, data em que a lei 
foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada.

A ACM agiu tão logo a lei foi aprovada e contou com o apoio da AMB para ser autora da ação, 
uma vez que a entidade nacional é que possui legitimidade ativa para a propositura de ADI. A ADI 
5413 tem como relatora a ministra Rosa Weber, que, ainda em novembro de 2015, aplicou rito 
abreviado ao caso. A ministra aplicou o rito abreviado – previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999 

ordem social e a segurança jurídica. Desse modo, a ação será julgada pelo Plenário do STF dire-
tamente no mérito, sem prévia análise do pedido de liminar.

Já em abril de 2016, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, emitiu parecer favo-
rável à ADI 5413. No documento, Janot segue o entendimento da ACM e da AMB. Com base na 

recursos dos Depósitos Judiciais, destinados aos pagamentos de custos processuais. O posicio-
namento da PGR refere-se também à ADI 5414, de autoria do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, com mesmo objeto.

A ACM entende que os recursos dos depósitos judiciais são propriedade das partes dos pro-
cessos judiciais e devem ser administrados pelo Poder Judiciário, como guardião dos valores que 

por parte do executivo é inconstitucional sob vários aspectos: viola o direito de propriedade; a lei 
estadual invade competência da União para legislar sobre direito civil e processual, bem como 
fere os preceitos constitucionais da independência entre Poderes e da autonomia do Judiciário.
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ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO

Pensionistas, realizados em agosto de 2015 e maio de 2016 no Clube dos Magistrados. No primei-

-papo sobre assessoria jurídica a aposentados e pensionistas.

O II Encontro de Aposentados e Pensionistas teve como foco a apresentação das atividades as-
sociativas realizadas pela diretoria da ACM em prol da melhoria satisfatória para esse público. Fo-
ram ressaltados os esforços da entidade no acompanhamento das pautas legislativas, incluindo a 

(AMB). 

>> Aposentados e pensionistas participam de  atividades promovidas pela ACM com palestras, ações de saúde 
e apresentação das atividades associativas da instituição

ACM REALIZA ENCONTRO DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
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>> Aposentados e pensionistas participam de  atividades promovidas pela ACM com palestras, ações de saúde 
e apresentação das atividades associativas da instituição

Além dos dois encontros, demonstrando que para a diretoria da ACM não há distinção entre 

pensionistas.
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DATAS COMEMORATIVAS SÃO 
CELEBRADAS COM GRANDE 
PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS NO 
TRIÊNIO 2014-2016

a realização do Arraiá do Dotô Juiz, e ao Natal.

O Dia da Mulher é comemorado todos os anos em evento especial destinado às associadas e 
pensionistas. Com programação voltada para o universo feminino, o objetivo dos encontros reali-
zados no triênio 2014-2016 foi proporcionar às associadas e pensionistas um momento de pausa no 
cotidiano da vida atribulada para cuidar delas mesmas.

Já o Arraiá do Dotô Juiz de 2015 teve um gostinho especial, pois o evento voltou a ser realizado no 
Clube dos Magistrados, que passou por reforma em maio daquele ano. Comidas típicas, decoração 
junina e o bom e velho forró fazem do Arraiá do Dotô Juiz uma das festas mais aguardadas no ano 
pelos associados, juntamente com a confraternização natalina.

>> Dia da Mulher foi celebrado em cada um dos anos do triênio 2014-2016 pela ACM com momentos de descontração 
e entrega de presentes
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>> Clube dos Magistrados voltou a ser palco do Arraiá do Dotô Juiz em 2015
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CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE 2015 
INCENTIVA AÇÃO SOCIAL DOS ASSOCIADOS

A confraternização natalina realizada todo ano pela ACM teve um motivo especial em 2015. A di-
retoria 2014-2016, por meio da Coordenação de Eventos, agregou ao momento de festa um espírito 
social. O ingresso- solidariedade, que dava acesso à festa no La Maison Buffet, foi a doação de leite 
em pó entregue ao Iprede.

Cerca de 500 pessoas, entre juízes, desembargadores, seus familiares e parceiros da ACM, 

>> Confraternização Natalina de 2015 da ACM reuniu solidariedade e alegria
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>> Confraternização Natalina de 2015 da ACM reuniu solidariedade e alegria

com desnutrição com a entrega de 131 unidades do alimento. A iniciativa surgiu de uma nobre ideia 
da desembargadora Adelineide Viana e foi abraçada pela ACM.

Considerada uma das melhores festas realizada pela ACM pelos participantes da confraterni-
zação, a iniciativa teve sua consagração ao receber ofício do Iprede agradecendo a ação realizada 
pela instituição. O documento ressaltou a disponibilidade e o espírito humanístico dos magistrados.
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COMEMORAÇÕES DOS 
ANIVERSARIANTES DO MÊS REÚNEM 
CADA VEZ MAIS ASSOCIADOS

Os momentos de integração realizados mensalmente para comemorar os aniversários do mês já 
viraram uma tradição entre os magistrados cearenses. A adesão dos associados é tanta, que muitos 
passaram a participar em diversos meses, tanto para prestigiar os colegas que estão aniversariando 
na ocasião quanto para interagir de forma divertida entre eles.

O Café dos Magistrados, localizado no Fórum Clóvis Beviláqua, já se tornou palco de muita di-

e, muitas vezes, chegam a soltar a voz em karaokê improvisado. O sorteio de presentes masculinos 
e femininos também é bastante aguardado na comemoração, uma forma da diretoria 2014-2016 da 
ACM desejar aos associados um excelente novo ano de vida.

>> Bolo para cantar parabéns, sorteio de presentes e descontração com canto e dança já são características 
marcantes das comemorações dos aniversariantes do mês promovidas pela ACM
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>> Bolo para cantar parabéns, sorteio de presentes e descontração com canto e dança já são características 
marcantes das comemorações dos aniversariantes do mês promovidas pela ACM
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ESTÍMULO À QUALIDADE 
DE VIDA POR MEIO DE 
ATIVIDADES ESPORTIVAS

Diversos esportes vêm sendo apoiados pela diretoria da ACM no triênio 2014-2016, é o caso da 
corrida de rua e do rally de ciclismo. O incentivo aos associados vem por meio de concessão de 

Dentre as maratonas de rua realizadas em Fortaleza, destacaram-se nos últimos anos as edi-

de 5km e de 10km, no formatos de participação individual e de grupo. A ACM vem conseguindo 
incentivar a participação de cerca de 30 atletas em média por cada edição da maratona. Além do 

corridas. Servindo como ponto de apoio e encontro dos atletas, os estandes contaram com café da 
manhã, bebidas isotônicas e serviço de massagem.  

ASSOCIADOS RECEBEM INCENTIVO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM MARATONAS DE RUA 
EM FORTALEZA E RALLY INTERESTADUAL 

>>  As maratonas de rua e o rally estadual de ciclismo foram as atividades esportivas mais escolhidas 
pelos associados atletas, que contaram com apoio da ACM
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Na 29ª edição do Rally Cerapió, em janeiro de 2016, a magistratura cearense foi represen-

percorreu estradas de terra, areia fofa e cascalho no sertão nordestino, cruzando do Ceará ao 
Piauí, guiando uma bicicleta. Com modalidades de motos, carros 4x3 e quadriciclos, a compe-
tição na modalidade de ciclismo foi realizada em quatro etapas de 70km de percurso, sendo 
uma por dia.

Com camisas estampando o logotipo da ACM, o juiz Alisson Simeão participou da compe-
tição e agradeceu o apoio da associação. 

>>  As maratonas de rua e o rally estadual de ciclismo foram as atividades esportivas mais escolhidas 
pelos associados atletas, que contaram com apoio da ACM
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DELEGAÇÃO CEARENSE DE 
MAGISTRADOS PARTICIPA DE 
CAMPEONATOS REGIONAL E 
NACIONAL DE FUTEBOL

O incentivo da Associação dos Magistrados Cearenses (ACM) aos associados para realização 
de práticas esportivas vem dando resultados nos últimos anos. Um deles foi a conquista do vice 
campeonato no 11º Campeonato Regional de Futebol dos Magistrados, ocorrido em maio de 
2014 em Teresina, no Piauí.

do Piauí e de Sergipe. Com a conquista do segundo lugar, o time de magistrados do Ceará ga-

O grande destaque da atuação do time cearense durante o campeonato regional foi o jogo 
contra o time da Bahia, quando os magistrados cearenses, que perdiam de 3x1, conseguiram 
virar o placar para 4x3.

Já em agosto de 2015, foi a vez da delegação cearense participar do XXII Campeonato Na-
cional Futebol Society de Magistrados. Organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros 
(AMB) em parceria com a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte (Amarn), o cam-
peonato aconteceu em Natal (RN). Com uma delegação contando com 15 juízes, a magistratura 
cearense se fez presente no campeonato por meio do apoio da diretoria de esportes da ACM. 

Em 2016, o time de futebol da ACM conquistou uma importante e inédita vitória, o segundo 
lugar no XIV Campeonato Nacional de Futebol da categoria Livre. Disputando com 16 equipes 
entre os dias 01 e 03 de dezembro de 2016 em Teresina, no Piauí, essa foi a melhor campanha 

nacional.

seguiu o mesmo resultado contra a equipe do Mato Grosso e empatou por 0X0 com o time de 

puta do título, perdeu para o time do estado de São Paulo por 4X0, tornando-se o vice-campeão 
do torneio. O artilheiro do time da ACM foi o juiz Hugo Gutparakis, que marcou três gols no 
campeonato.
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>> Delegação cearense ganha vice campeonato no 11º Campeonato Regional de Futebol dos Magistrados de 2014

>> Ceará conquista inédito segundo lugar no XIV Campeonato Nacional de Futebol Categoria Livre em 2016



RELATÓRIO DE GESTÃO 2014-2016 |  ACM

55

COMUNICAÇÃO

Associação Cearense de Magistrados (ACM). Assim, no triênio 2014-2016, a diretoria da associação, 
por meio da assessoria de comunicação, apresentou aos magistrados cearenses dois novos canais 
de comunicação institucional: O Informativo Online da ACM e o envio de notícias pelo aplicativo 
WhatsApp.

De modo dinâmico e prático, por ser enviado por email, o Informativo Online da ACM foi implan-
tado pela assessoria de comunicação da instituição em abril de 2014. A publicação tem como obje-
tivo principal atualizar os associados com notícias relevantes para a magistratura cearense.

Desde maio de 2016, a assessoria de comunicação vem inovando na comunicação com os as-
sociados por meio do envio de notícias pelo aplicativo de celular WhatsApp. O objetivo do uso do 
aplicativo é informar com mais dinamismo, considerando que o aplicativo viabiliza comunicação ins-
tantânea e é amplamente utilizado pelos magistrados e demais associados em seus smartphones.

O envio de notícias pelo WhatsApp se dá de forma individualizada, não havendo a criação de um 
grupo e, assim, garantindo o envio de um material exclusivo e o sigilo dos contatos telefônicos dos 
associados. 

Para receber as notícias da assessoria de comunicação da ACM por meio do aplicativo WhatsApp, 
é preciso seguir o passo-a-passo abaixo:

1) Adicionar o número 85 99635-2911 nos contatos.

2) Via WhatsApp, enviar ao contato acima a mensagem “Quero notícias da ACM via WhatsApp”, 

efetuar o cadastro.

Além dos dois novos canais de comunicação institucional junto aos associados, a ACM mantém 
outras formas de diálogo não só com a magistratura cearense, mas também com a sociedade como 
um todo, como é o caso da página da associação no Facebook. A presença maior da associação por 
meio da sua página nesta mídia social é perceptível com o crescimento contínuo da audiência da 
mesma, que atingiu, em 2016, a marca de mais de 1.000 seguidores.

ASSOCIADOS GANHAM NOVOS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM A ACM
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>> Portal ACM: www.acmag.org.br

>> Página da ACM no Facebook: www.facebook.com/acmagistrados
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ACM está enviando notícias pelo WhatsApp. Cadastre-se!

Os interessados no serviço, que é gratuito, devem se 
cadastrar seguindo o passo-a-passo:

1) Salvar nos contatos do celular o número 85 99635-2911.

2) Via WhatsApp, enviar ao contato acima a mensagem 
“Quero notícias da ACM via WhatsApp”, informando 
também o nome completo. Em seguida, a equipe da ACM 

>> Comunicação institucional também chega aos associados via e-mail
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OUTRAS FORMAS DE SABER 
TUDO SOBRE A ACM E OS 
ASSUNTOS DE INTERESSE DA 
MAGISTRATURA SÃO:

Site da ACM – www.acmag.org.br

Facebook (https://www.
facebook.com/acmagistrados), 
Twitter (https://twitter.com/
ACMmagistrados) e Flickr 

acmagistrados/), todos eles com 
acesso por meio do site.

O ACM Notícias, informativo 
impresso também disponibilizado 
digitalmente no site.

Além disso, para se comunicar 
com a ACM, os associados 
também contam com o email 
acmag@acmag.org.br e o 
atendimento telefônico e pessoal:

i) Sede: Av. Santos Dumont, 2626, 
salas 1307 a 1311. Edifício Plaza 
Tower. Aldeota. Fortaleza (CE). 
Fones: (85) 3264-8288 / 99635-
3066
ii) Núcleo no Fórum Clóvis 
Beviláqua: Av. Des. Floriano 
Benevides, 220. Nível 2 A, leste (ao 
lado da Ouvidoria). Edson Queiroz. 
Fortaleza (CE). Fones: (85) 3492-
8026 / 3278-1817

No triênio 2014-2016, a Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), por meio da diretoria à frente da 
gestão da associação no mesmo período, usou do re-
curso da divulgação de Notas Públicas para expres-
sar posicionamento da entidade diante de assuntos 
ligados à magistratura como também de temas im-
portantes para a sociedade como um todo.

Entre março de 2014 e setembro de 2016, foram 
divulgadas, nos canais de comunicação da ACM e 
em veículos de comunicação de grande circulação, 
32 Notas Públicas. Dentre elas, constam notas de 
esclarecimento, notas de desagravo e também no-
tas de apoio, elaboradas e divulgadas pela ACM de 
forma isolada ou em parceria com a Associação de 

da magistratura.

Dessa forma, a ACM consolida um posicionamen-
to político autêntico e pró-ativo da associação diante 
de fatos ligados à magistratura estadual, regional e 
nacional, além de assuntos em geral da sociedade 
como um todo. 

DIVULGAÇÃO 
DE NOTAS 
PÚBLICAS TORNA 
POSICIONAMENTO 
POLÍTICO DA ACM 
MAIS AUTÊNTICO E 
PRÓ-ATIVO
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CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 
FORTIFICAM VALORIZAÇÃO DO 
MAGISTRADO EM ÂMBITO ESTADUAL 
E NACIONAL

Outra ação da Assessoria de Comunicação da ACM foram as campanhas institucionais reali-
zadas no triênio 2014-2016, com destaque para o “Movimento pela Democratização e Transpa-
rência do Judiciário” e a campanha “O juiz é por você, cidadão”. Além da adesão a campanhas 
nacionais como a promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) intitulada “#So-
mosTodosJuízes”.

Com o slogan “Justiça seja feita”, a ACM distribuiu, nos atos realizados no “Movimento pela 
Democratização e Transparência do Judiciário”, materiais de comunicação com mensagens e 

órgãos competentes, visou alertar a sociedade sobre as causas das morosidades de processos 
judiciais, como a falta de juízes e servidores e a insegurança nos fóruns, e chamar a atenção para 

Ceará (TJCE), entre outros pleitos.

Em parceria com a Mulato Comunicação, a campanha “O juiz é por você, cidadão” foi lançada 
em maio de 2016, teve duração de seis meses e contou com divulgação no rádio e na televisão 
e com o uso de mídia digital exterior (terminais de ônibus e edifícios comerciais), de busdoor 

>> Lançamento da campanha O Juiz é por Você, Cidadão
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e das redes sociais.  A campanha teve como objetivos valorizar o trabalho do juiz de Direito e 
dialogar com a população sobre os diversos aspectos do Judiciário (funcionamento, realidade 
e problemas), empoderando o cidadão acerca do acesso à justiça e aglutinando forças com os 
magistrados em busca de melhorias nos serviços da área. 

segundos e programetes, com duração de um minuto, em que juízes de Direito do Ceará deram 

imaginário popular como o de que “a polícia prende e a justiça solta”. Os programetes foram 
veiculados nas segundas, terças e quartas às 11h30 na rádio Jangadeiro FM 88,9 e também dis-
ponibilizados para download na Internet. Teve destaque também o vídeo que mostra, por meio 

O Ceará foi o segundo estado a receber o lançamento da campanha “#SomosTodosJuízes” da 
AMB em junho de 2016. O magistrado cearense literalmente vestiu a camisa da campanha, que 

impactam em toda a sociedade.

A campanha #SomosTodosJuízes é composta de três fases abordadas em vídeos. A primeira 
fase conta com depoimentos de crianças falando sobre como agem quando precisam tomar 

sobre as rotinas de trabalho. Já o vídeo da terceira fase conta com o depoimento de pessoas de 
conhecimento do grande público.

>> Lançamento, no Ceará, da campanha da AMB, Somos Todos Juízes
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>> Escute as mensagens dos magistrados no hotsite www.acmag.org.br/ojuizeporvoce
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ACM REALIZA COLETIVAS DE IMPRENSA 
PARA ALERTAR A SOCIEDADE SOBRE 
PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA 
MAGISTRATURA

Em defesa da magistratura, a diretoria da ACM concedeu duas entrevistas coletivas para a im-
prensa no ano de 2016. O objetivo maior desses momentos foi denunciar para a sociedade como 
um todo problemas enfrentados cotidianamente pelos magistrados, como a insegurança nos fó-

A primeira entrevista coletiva foi concedida pelo presidente da ACM, o juiz Antônio Araújo, em 
agosto de 2016 na sede da associação. Com ênfase na insegurança nos fóruns, o magistrado falou 

>> Presidente da ACM, juiz Antônio Araújo, concede entrevista coletiva sobre insegurança nos fóruns
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para a imprensa sobre fragilidades das unidades judiciárias do interior do Ceará, alertando para 
necessidade de adoção de medidas que garantam a segurança nesses locais. Até a data de reali-
zação da coletiva de imprensa, 12 de agosto de 2016, 13 atos de violência em fóruns do interior do 
Estado já haviam acontecido naquele ano, conforme registros da ACM.

Durante a coletiva, o presidente da ACM cobrou a utilização dos recursos do Fundo Estadual de 
Segurança dos Magistrados (FUNSEG-JE) para medidas de proteção dos fóruns. O FUNSEG-JE 
foi instituído no dia 4 de maio de 2012, por meio da criação da Lei Estadual nº 15.145, cujo pro-
cesso, da reivindicação à concepção, teve atuação incisiva da ACM.

A segunda entrevista coletiva concedida pela ACM para a imprensa foi em outubro de 2016 e 
fez parte da preparação para mobilização nacional com o “Ato em defesa do Sistema de Justiça 
e conta a Corrupção” na Câmara dos Deputados em Brasília. Juntamente com ato público no 
Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, a entrevista foi promovida pela ACM e a Associação Cea-
rense do Ministério Público (ACMP), em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 7ª (AMATRA VII) Região e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE). 

Além do presidente da ACM, o juiz Antônio Araújo, participaram da coletiva o presidente da 
ACMP, promotor de justiça Lucas Azevedo, o presidente da AMATRA VII, juiz Antônio Gonçalves e o 
representante da AJUFE no Ceará, juiz federal Thiago Mesquita. Na pauta da entrevista, estavam 
as tentativas de comprometimento da Independência da magistratura e do Ministério Público e 
de desvalorização das respectivas carreiras. Dentre eles, o PL 280/2016, que trata sobre o Abuso 
de Autoridade; a PEC 241, que limita os gastos públicos em 20 anos e a PEC 62, que objetiva a 
desvinculação da magistratura estadual.
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INCENTIVO À EDUCAÇÃO 
CONTINUADA, À PARTICIPAÇÃO 
NOS EVENTOS DAS ÁREAS 
DO DIREITO E DA JUSTIÇA E A 
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Nos últimos três anos, a Associação Cearense de Magistrados (ACM) incentivou a formação con-

em diversos eventos de interesse da magistratura. Dentre eles, destacaram-se os seguintes eventos:

- III Congresso Brasileiro de Direito e Saúde – O congresso foi promovido pela Comissão de Saúde 
da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), em parceria com a Promotoria de Jus-
tiça de Defesa da Saúde Pública – Ministério Público do Estado do Ceará. O objetivo foi discutir a 

de saúde e das ciências jurídicas.

- Simpósio “Direito de Família em Debate” – O encontro foi promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (Ibdfam). A programação contou com dois painéis sobre “Alienação parental: 

- II Simpósio Direito da Família – O simpósio foi uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família Seção Ceará (IBDFAM-CE), em parceria com a Escola Superior da DPGE, e teve como tema 
“Partilha de Bens no Direito de Família e no Direito Sucessório”.

- XXII Congresso Brasileiro de Magistrados – promovido pela Associação de Magistrados Bra-
sileiros (AMB), o congresso teve como tema central “O Poder Judiciário e a Consolidação da De-
mocracia: O Papel da Justiça na Sociedade Contemporânea”. Além de palestras, os participantes 

- VI Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE) – “Ética, Independência e Valorização da 
Magistratura” foi o tema do encontro realizado pela AMB em Porto Seguro (BA). Com três dias de 
programação, o evento contou com a participação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia; do ministro do STF, Ricardo Lewandowski; e do juiz federal Sérgio Moro. 

ACM GARANTE INSCRIÇÃO DE 
ASSOCIADOS EM DIVERSOS EVENTOS 
NO TRIÊNIO 2014-2016
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ORIGEM

O Fábrica Escola surgiu a partir 
de uma audiência pública em 20 
de junho de 2012, na Escola Supe-
rior da Magistratura do Estado do 
Ceará (ESMEC), quando o Poder 
Judiciário, o Ministério Público e 
a Defensoria Pública discutiram a 
questão do regime semiaberto em 
Fortaleza. Na ocasião, a Funda-
ção Deusmar Queirós apresentou 

sionais da Justiça considerou-o 
interessante, partindo para desen-
volvê-lo e torná-lo viável.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Uma programação de três dias em abril de 2016 
comemorou os três anos de existência do projeto 
de ressocialização de apenados Fábrica Escola 
– Teoria e Prática para Vida. Idealizado pelos ju-
ízes César Belmino e Luciana Teixeira, o Fábrica 
Escola é apoiado pela Associação Cearense de 
Magistrados (ACM) desde o início da atuação do 
mesmo. 

Com o objetivo de ressocializar e integrar à 
sociedade egressos e detentos do regime semia-
berto e aberto do sistema prisional do Estado do 
Ceará, em três anos de existência, o Fábrica Es-

ainda maior, pois há a estimativa de que, a cada 
reenducando, 10 familiares também sejam assis-
tidos pelo projeto.

A principal característica do Fábrica Escola é 

volvias junto aos participantes, que vão desde 

de artesanato até aulas de informática básica e 
alfabetização para os que necessitam. Os par-
ticipantes também recebem acompanhamento 
psicossocial e pedagógico, assistência médica, 
dentária e jurídica.

Para participar e se manter no projeto, os re-
educandos cumprem carga horária média de oito 
horas por dia e expediente de um turno aos sá-
bados e domingos. O período de permanência no 
Fábrica Escola se dá por módulos, que variam de 
seis a 18 meses.

APOIO PERMANENTE AO 
PROJETO FÁBRICA ESCOLA, 
QUE COMPLETA TRÊS ANOS 

>> Feira de artesanatos do projeto Fábrica Escola

>> Im
agem
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PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO 
CASA DE AFONSO E MARIA – ACAM 
MANDACARU SE FORTIFICA NOS 
ÚLTIMOS TRÊS ANOS

A sede do Clube dos Magistrados, área de lazer 

trados (ACM), vem sendo lugar de realização de 
atividades da Associação Casa de Afonso e Maria 
(Acam - Mandacaru) nos últimos três anos. A Acam 
é uma Organização Não-Governamental (ONG) 
presidida pela magistrada aposentada e associada 
à ACM Gilmaíse Mendes e é apoiada pela asso-
ciação de forma permanente.

No triênio 2014-2016, duas atividades da Acam 
- Mandacaru que foram realizadas no Clube dos 
Magistrados tiveram destaque: a apresentação do 
espetáculo “Sonhos” do grupo de balé e o Dia do 
Karatê, ambas realizadas em 2015. Com entrada 
gratuita, o espetáculo “Sonhos” reuniu 40 crianças, 
com idades entre 07 e 12 anos, moradoras do 

Magistrados e no Teatro SESC Iracema. 

Já o Dia do Karatê teve como objetivo divulgar o trabalho social que a Acam desenvolve com 
crianças por meio da arte marcial e a avaliação anual para a troca de faixa. Além disso, a ação 
buscou incentivar o apadrinhamento dos jovens atletas, que podem ser efetuados por meio de au-
xílio para custear materiais esportivos (kimono etc.). O Dia do Karatê começou com palestras dos 

bairro Vicente Pinzón com diversas atividades no contra turno escolar. Além do balé e do karatê, a 
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ACM APOIA “BAILE BENEFICENTE 
DE DEBUTANTES DAS UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO 2015” DA CEJAI-CE

Dez meninas que vivem em abrigos realizaram um verdadeiro sonho em setembro de 2015: o 

das unidades de acolhimento 2015”, uma ação promovida pela Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional do Ceará (Cejai-CE) com apoio da Associação Cearense de Magistrados (ACM).

A grande noite, iniciativa inédita no Ceará, aconteceu na sede do Clube dos Magistrados no dia 11 

Câmara, Acolhimento 2, Madre Paulina, Menina dos Olhos de Deus, Nova Vida e Tia Júlia.

A idealizadora da ação, a desembargadora Lisete Gadelha, acompanhou tudo de perto, como a 
prova e escolha dos vestidos usados pelas adolescentes e a escolha do tema da festa: princesas. 
O objetivo da iniciativa, além de proporcionar a festa de 15 anos a todas as meninas que vivem em 
abrigos e que completam essa idade em 2015, é também promover a manutenção do vínculo fami-

Além da ACM, por meio do presidente, juiz Antônio Alves de Araújo, o evento contou com o apoio 
da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Iracema Vale; dos de-
sembargadores Francisco de Assis Filgueira Mendes (vice-presidente do TJCE) e Francisco Lincoln 
Araújo e Silva (corregedor-geral da Justiça do Estado); da juíza Alda Maria Holanda Leite (titular da 
3ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, representando a Coordenadoria da Infância e da Ju-
ventude do Fórum Clóvis Beviláqua); da Assessoria de Cerimonial, do Departamento Editorial e da 
Assessoria de Comunicação do Tribunal.

>>

>> Im
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ATUAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

Em junho de 2015, um grande avanço foi dado na justiça restaurativa na infância e na juventude, 
a assinatura do Protocolo de Cooperação pela Justiça Restaurativa na Infância e na Juventude no 
Ceará. A ACM é uma das signatárias do protocolo, garantindo o apoio da associação e a mobilização 
dos juízes das varas de infância e juventude do estado.

O protocolo teve o intuito de reunir diversas entidades para difundir e implementar as práticas da 
justiça restaurativa no Ceará e teve como articuladora da iniciativa a Terre des Hommes Brasil – Tdh. 
O protocolo foi assinado durante o “Encontro Cearense de Justiça Juvenil”, que aconteceu no início 
de junho de 2015 em Fortaleza.

Além da ACM, são signatários do protocolo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará, o Ministério Público do Estado do Ceará, a Escola 
Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, a Vice-
Governadoria do Estado do Ceará, a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (Setra) do Município de Fortaleza, e a Terre des hommes, com o apoio da Associação Brasi-
leira de Magistrados.

ACM ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
PELA JUSTIÇA RESTAURATIVA NA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE NO CEARÁ

>> ACM se torna signatária do Protocolo de Cooperação pela Justiça Restaurativa na Infância e Juventude no Ceará
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PRINCIPAIS EVENTOS APOIADOS PELA ACM 
NO TRIÊNIO 2014-2016

No triênio 2014-2016, a Associação Cearense de Magistrados (ACM) apoiou diversos eventos das 

vidores da Justiça Eleitoral, além de estudantes e professores do curso de Direito e de Pós-gradu-

- Curso de Direito Internacional de Direitos Humanos: a formação foi destinada a magistrados de 
todo o país e uma promoção da Escola Nacional de Magistratura (ENM) em parceria com a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC).  O objetivo foi capacitar os juízes com base 
em normas internacionais de Direitos Humanos inseridas no ordenamento jurídico nacional.

- I Semana Estadual do Júri: ação promovida pela diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua e pelo 
Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais de Fortaleza. A ACM 
participou do evento ministrando palestras para jovens estudantes de escolas públicas com o obje-

à Justiça.

- I Encontro de Direito Eleitoral e Ciência Política: O evento foi promovido pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará (TRE-CE), por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará (EJE), com o apoio 
da ACM e de outras entidades. Foram abordados temas relacionados ao sistema eleitoral, como o 

- I Encontro Diálogos pela Paz: o evento foi organizado pelo Fórum de Reconstrução Social e visou 
estabelecer diálogos para uma melhor compreensão de áreas como segurança, cidadania e socie-

- III Semana da Justiça pela Paz em Casa: A mobilização é uma iniciativa do Supremo Tribunal 

tica, principalmente as de homicídio. Foram realizadas mais de 500 audiências pela Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE nesta edição.
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