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CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

CAPÍTULO XIII -DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Art. 77 – A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, destinada à
preparação e aperfeiçoamento de magistrados, será dirigida por um Desembargador
em atividade, escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com anuência do seu
Plenário.
Parágrafo Único – O mandato do Diretor da Escola terá a mesma duração do mandato
do Presidente que o nomear, sendo permitida a recondução.
Art. 78 - A Escola Superior da Magistratura é órgão de atuação desconcentrada do
Tribunal de Justiça e funcionará com a estrutura e relativa autonomia administrativa e
financeira que lhe forem estabelecidas na Lei Orgânica da Administração do Poder
Judiciário, sendo o seu Regimento Interno aprovado pelo Tribunal Pleno.
# Vide Art. 40, VI e § 4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Art. 79 – Compete à Escola Superior da Magistratura:
I – Promover cursos de preparação ao ingresso na magistratura, estabelecendo prazo
de duração do curso, as disciplinas obrigatórias, a carga horária mínima, a
qualificação do pessoal docente, freqüência e avaliação de aproveitamento;
II – Realizar cursos de caráter permanente para atualização, aperfeiçoamento e
especialização dos magistrados, observando as diretrizes básicas do inciso anterior,
bem como dos serviços administrativos e judiciais para os servidores
do Poder Judiciário e, ainda, para atividades notariais e registrais;
III – Promover congressos, simpósios e conferências sobre temas relacionados à
formação dos magistrados, ao aperfeiçoamento dos serviços judiciários e da prestação
jurisdicional;
IV – Desenvolver estudos objetivando o encaminhamento de sugestões para melhoria
ou elaboração de normas propiciadoras de melhor prestação jurisdicional;
V – Celebrar convênios com Universidades que mantêm Cursos de Direito, visando à
melhoria da qualidade do pessoal docente e o suporte didático através de métodos de
ensino jurídico e técnicas de pesquisa na área do Direito.
§ 1º - A participação e aproveitamento em cursos realizados sob os auspícios da
Escola Superior da Magistratura, para servirem como título ou requisito par inscrição
em concurso, qualificação pra pleitos, promoção ou acesso, deverão
ter sido realizados em Fortaleza e previamente anunciados por edital, com prazo de

dez (10) dias, publicado no Diário da Justiça do Estado, convocando à inscrição os
interessados.
§ 2º - Somente os simpósios, congressos, conferências e outros estudos, nos quais
forem propiciadas semelhantes condições pra participação de todos os Juízes,
poderão servir como título par os fins de promoção ou acesso.
Art. 80 – A Escola Superior da Magistratura patrocinará a pesquisa e o debate jurídico
de temas relevantes, visando o desenvolvimento da ciência do direito e o
aperfeiçoamento das leis.
(...)
SEÇÃO XI - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DIVERSAS
(…)
Art. 544 – Nas comarcas onde for implantado o sistema de secretarias de varas, as
funções de distribuição, contadoria, depositário de bens apreendidos por ordem
judicial, partidor e leiloeiro serão exercidas preferencialmente por servidores do
próprio quadro permanente do Poder Judiciário, indicados pelo Diretor do Foro,
resguardados os superiores interesses da Justiça.
Parágrafo Único – A Escola Superior da Magistratura ministrará cursos específicos
para essas atividades.

