14. ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Atuaram como Diretores da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
(Esmec), no biênio 2015-2016, os desembargadores Paulo Francisco Banhos Ponte (de
fevereiro de 2015 a abril de 2016, tendo como Coordenador-Geral o juiz Aluísio Gurgel do
Amaral Júnior) e Heráclito Vieira de Sousa Neto (de junho de 2016 a janeiro de 2017, atuando
como Coordenador-Geral o juiz Marcelo Roseno de Oliveira).
Durante a gestão dos dois desembargadores, a Escola apresentou um significativo
avanço em suas atividades pedagógicas e administrativas, com destaque para a implantação do
Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, fruto de parceria com a Uece; a
oferta de três novos cursos de Especialização, além da realização do V Curso de Formação
Inicial de Magistrados.
Ao longo de 2016, a Escola comemorou três décadas de criação. Para marcar esta
passagem, a Esmec desenvolveu atividades voltadas para a reafirmação de sua importância para
os que fazem a Justiça do Estado do Ceará. As principais ações foram: entrega da Medalha Des.
Júlio Carlos de Miranda Bezerra para sete personalidades que vêm colaborando com a
excelência da Instituição; edição especial da Revista Themis, lançada em dezembro de 2016; e
realização do V Encontro da Magistratura Cearense, em parceria com a Associação Cearense de
Magistrados (ACM), de 8 a 10 de dezembro de 2016, constante de palestras e atividades
culturais.
A Esmec intensificou ações de responsabilidade socioambiental, bem como a
política de parceria interinstitucional, materializada em vários convênios assinados e na
presença marcante na Rede Estadual de Escola de Governo do Ceará, da qual o Diretor da
Esmec, desembargador Paulo Ponte, chegou a ser o Coordenador-Geral, oportunidade em que
reestruturou o Plano Estratégico daquela entidade, que congrega 14 escolas de governo.
Em 2016, foi implantado o Grupo de Pesquisa Dimensões do Conhecimento do
Poder Judiciário, que realizou 12 reuniões, a cargo de professores convidados, com claro
fomento da atividade de pesquisa a que a Escola deve estar voltada.
A Esmec promoveu também vários cursos de aperfeiçoamento, seminários,
palestras, lançamento de livros e outras atividades, em sua sede e nos Polos de Aprendizagem,
que serão apresentados, resumidamente, no presente Relatório.
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14.1 Gestão de pessoas

A Esmec vem incentivando a formação continuada de seus colaboradores, por meio
de cursos presenciais ou a distância (EaD), ofertados pela própria Instituição ou por parceiros.
No biênio, os servidores receberam treinamento de técnicos da Setin-TJCE para
operacionalização do sistema Sesmec (de 28 de setembro a 1° de outubro de 2015).
Todos os servidores detentores de cargo de chefia na Esmec participaram, em 2016,
do Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG), organizado pela Divisão de Educação
Corporativa do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).
Além das capacitações, a Direção da Escola propiciou um ambiente favorável ao
desempenho laboral, a partir do atendimento das necessidades materiais (mobiliário,
equipamentos de informática, acesso à internet e ferramentas/programas utilizados na
otimização dos serviços, material de expediente etc.) e do apoio operacional ao seu corpo
funcional.

14.2 Gestão financeira e orçamentária

A Esmec não atua, isoladamente, como ordenadora de despesas, sendo seus gastos
efetivados a partir de recursos do Fermoju ou previstos no orçamento anual do TJCE. A Lei n°
15.833/15, que trata da reforma administrativa do TJCE, estabeleceu que a Esmec poderá obter
recursos externos de assistência técnica e financeira para desenvolver sua programação, bem
como estabelecer taxas de inscrição e custeio de cursos, seminários etc., cujos recursos serão
arrecadados pelo Fermoju.

14.3 Gestão estratégica

Foi elaborado um Plano Estratégico da Esmec, para o biênio 2016-2017, sob a
orientação da professora Regina Estela Benevides de Lima (Analista de Gestão de Tecnologia
da Informação e colaboradora da GesPública, da Seplag/CE). A construção do plano foi
iniciada em janeiro e concluída em maio de 2016, quando foram definidos o alinhamento
estratégico (missão, visão, valores etc.) da Escola, os objetivos estratégicos, as metas e os
indicadores, além dos planos de ação para o biênio.
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O documento foi submetido, no final de 2016, à consideração da Secretaria de
Planejamento e Gestão do TJCE e, após revisões e adequações, estará apto a ser implantado a
partir de 2017.

14.4 Modernização e gestão de tecnologia da informação

14.4.1 Modernização do auditório

O auditório Des. José Maria de Queirós, da Esmec, vem passando por reformas e
modernização de suas instalações. Entre o final de 2015 e início de 2016, o equipamento
recebeu as seguintes benfeitorias: substituição da mesa de som, aquisição de caixas de som,
restauração do amplificador, novos microfones de mesa, nova mesa de honra (bancada móvel) e
pintura de paredes internas. Ressalte-se que muitas dessas melhorias foram feitas mediante
doações, o que não implicou em quaisquer custos para a Escola ou para o Tribunal.

14.4.2 Tecnologia da informação

A Escola não possui um responsável pela gestão de TI. Os problemas surgidos nos
equipamentos e no acesso à rede, bem como as necessidades da Esmec na área, são atendidos
pelo pessoal da Cati ou diretamente pela Setin-TJCE.

14.5 Otimização de procedimentos

14.5.1 Implantação do sistema de virtualização das rotinas acadêmicas da Esmec (Sesmec)

O sistema começou a ser operado no final de 2015, e tem por objetivo agilizar os
serviços na Secretaria Executiva e Assessoria Pedagógica, reduzindo a utilização de papel e
permitindo acessar registros e promover resgates (muito mais seguros e céleres) de notas,
frequências e demais dados dos corpos docente e discente da Instituição.

14.5.2 Cadastro de professores

Com vistas a facilitar a contratação direta de docentes que não integram os quadros
do Judiciário (colaboradores externos), de alto nível e notória especialização, que possam
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contribuir ministrando aulas nos cursos da Esmec, a Instituição, em cumprimento ao
estabelecido no Edital nº 01/2013, abriu novo prazo de credenciamento, ampliando o seu Banco
de Formadores.

14.5.3 Revista Themis

A partir do Volume nº 13, referente ao ano de 2015, o periódico passou a contar
com duas novidades: recebimento de artigos em fluxo contínuo, com a adoção do sistema
double blind review (duplo cego) nas avaliações; e a disponibilização on-line, em um site
específico (http://revistathemis.tjce.jus.br), podendo ser acessada também a partir do Portal
Esmec, no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). A publicação da Revista
ganhou mais agilidade ao deixar de ser produzida exclusivamente no formato impresso. Com
isso, o periódico tornou-se apto a alcançar uma grande quantidade de leitores pela sua
disponibilidade na rede mundial de computadores, o que a torna qualificada para receber
artigos de todos os estados do Brasil e mesmo do exterior. Tais iniciativas credenciam a Themis
para a obtenção do Qualis, o selo de qualidade da Capes.

14.5.4 Publicações apenas on-line

No Portal Esmec, podem ser encontrados relatórios de gestão e informativos
(jornais/revistas) no formato PDF. No atual biênio, devido a restrições orçamentárias, que
levaram o Parque Gráfico do Tribunal a limitar suas impressões, a Esmec disponibilizou em seu
Portal o seu Jornal nº 4 e o Relatório de Gestão do Des. Paulo Ponte apenas na versão on-line.

14.5.5 Consulta

Numa iniciativa inédita, a Esmec, por meio de um link específico em sua página na
internet, procurou ouvir magistrados e servidores do Judiciário sobre os cursos de suas
preferências. Entre 31 de março e 30 de abril de 2015, estes públicos puderam escolher os
cursos que gostariam de ver ofertados pela Escola, além de terem respondido a outros
questionamentos.
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14.6 Infraestrutura e segurança

14.6.1 Melhorias na infraestrutura da Escola

Aquisição de novo mobiliário para a Assessoria Pedagógica; reestruturação do
layout da sala da Biblioteca, com a implantação de três pontos de internet e três cabines para
leitura dos alunos, além da aquisição de 1.146 obras (livros e periódicos) no período de 6 de
fevereiro de 2015 a 16 de novembro de 2016.

14.6.2 Segurança

A Esmec passou a dispor de dois policiais no período da manhã, mantendo-se um
segurança à noite. Além disso, sempre que ocorrem grandes eventos na Escola, a Secretaria
Executiva solicita ao TJCE reforço policial.

14.7 Comunicação

Durante o biênio, foram intensificados e otimizados os canais de comunicação já
existentes, com o objetivo de melhorar e ampliar a divulgação das atividades da Escola.
Exemplos:
i.

Dinamização e maior interação do Portal Esmec, que vem obtendo grande
aceitação dos internautas, tanto nos comentários enviados para o link Fale
Conosco, como na Enquete disponibilizada na página principal do Portal, que
chegou em novembro de 2016 com mais de 800 votos computados, obtendo-se
86% de aprovação dos participantes (conceitos muito bom e bom);

ii.

Novo layout do Portal, elaborado pela equipe da Setin e Ascom/TJCE, com
objetivo de padronizar o endereço eletrônico da Esmec, tornando-o semelhante
aos portais do TJCE e da Corregedoria. O novo desenho foi finalizado em
novembro de 2016;

iii.

Maior utilização do sistema de envio de informações (por meio do sistema
SMS) para magistrados, fruto da parceria com a Associação Cearense de
Magistrados (ACM);
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iv.

Disseminação de informações para e-mail de magistrados, imprensa e outros
públicos, com o objetivo de divulgar para o maior número possível de pessoas
as ações da Escola e dar total transparência às atividades desenvolvidas;

v.

Envio constante de informações e fotos para a Assessoria de Comunicação do
TJCE, além de banner para intranet do Tribunal, objetivando a divulgação de
eventos da Escola.

14.8 Ações e projetos setoriais

14.8.1

Cursos

14.8.1.1 Mestrado

Fruto de uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará, e total apoio do
TJCE, a Esmec lançou seu primeiro curso de pós-graduação strictu sensu: Mestrado
Profissional em Planejamento e Políticas Públicas (MPPPP), com 40 vagas destinadas a
magistrados e outros profissionais do Direito. As aulas foram iniciadas em 7 de março de 2016.
Por meio deste curso de excelência, que goza de conceito 5 na Capes/MEC (nota máxima para
programas de mestrado), nossos mestrandos têm a oportunidade de aprofundar seus
conhecimentos em planejamento e políticas públicas, os quais levarão para o seu cotidiano de
trabalho, redundando em benefícios inestimáveis à Justiça do Ceará.

14.8.1.2 Especialização

Depois de cinco anos, a Esmec voltou a ofertar cursos de pós-graduação lato sensu
em 2015. Foram abertas 180 vagas para os cursos de Especialização em Direito e Processo
Constitucional (turma VIII), Processo Civil e Gestão do Processo (turma IV) e Processo Penal
(turma III). A aula magna foi proferida pelo ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no dia 4 de setembro de 2015, que falou sobre “A Responsabilidade Civil do
Estado na Jurisprudência do STJ”. Neste mesmo dia, foi lançado o I Fórum Cultural da Esmec,
com a apresentação da Camerata da Unifor e exposição de obras de consagrados artistas
cearenses, tais como Aldemir Martins, Antonio Bandeira, Barrica e Sérvulo Esmeraldo.
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14.8.1.3 Formação inicial de Magistrados

O V Curso de Formação Inicial de Magistrados, destinado aos juízes aprovados no
último concurso do TJCE, constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento. Foi
credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (PortariaEnfam nº 48/2016) e possui carga horária total de 521 h/a. O Curso teve início com o Módulo
Nacional (41 h/a), ministrado por professores da Enfam, entre 11 e 15 de abril de 2016, na
Esmec. O Módulo Local (480 h/a), devido ao grande número de magistrados, está sendo
ofertado para duas turmas: a primeira formada por 29 juízes, que tiveram aulas (com ênfase
para a prática judicante) na Esmec de 7 de outubro a 16 de dezembro de 2016; a segunda será
composta por 40 juízes, que terão aulas no período de 1° de fevereiro a 12 de abril de 2017. A
Esmec dispõe de 25 magistrados formadores, que foram capacitados pela Enfam para ministrar
aulas no curso de Formação Inicial.

14.8.1.4 Aperfeiçoamento

Foram realizados os seguintes cursos na Esmec, promovidos pela Escola ou em
parceria, a maior parte dos quais credenciados pela Enfam: Direito da Infância e Juventude (30
h/a), Lei Maria da Penha e a Violência Doméstica contra a Mulher (30 h/a), Direitos Humanos
(25 h/a), O Novo Processo Civil Brasileiro (50 h/a), Técnica de Interrogatório (15 h/a), Teoria
do Direito - Preparatório Mestrado e Doutorado em Direito da UFC (60 h/a), Fase Postulatória
e Intervenção de Terceiros no Novo CPC (30 h/a), Direito Registral Imobiliário e Notarial (40
h/a), Preparação à Seleção do Mestrado e Doutorado em Direito da UFC (48 h/a), Mapas
Mentais (8 h/a), Direito Tributário (15 h/a), Básico de Justiça Juvenil Restaurativa (30 h/a),
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz (60 h/a), Ações Eleitorais
Cíveis e Inelegibilidades (40 h/a), Os Juízes Eleitorais e a Legitimidade das Eleições (30 h/a),
Facilitadores da Oficina da Parentalidade (21 h/a), Curso Básico de Direito à Saúde (20 h/a),
Curso de Finanças Públicas e Orçamento (15 h/a), Curso de Metodologia Jurídica da Decisão
(15 h/a), Curso “O Judiciário como Ator Político e a Democracia” (20 h/a), Mediação e
Conciliação do Nupemec – aulas presenciais (várias turmas no biênio), Formação de Instrutores
em Mediação Judicial – CNJ (40 h/a), Capacitação de Juízes Leigos (30 h/a), Programa de
Desenvolvimento de Gestores (da SGP-TJCE, várias turmas) e cursos a distância
(Administração Judiciária, Tutela do Direito de Resposta, Fundamentos das Decisões Judiciais
e Formação de Formadores).
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14.8.2

Palestras, seminários e encontros
Eventos realizados pela Esmec ou por parceiros, no auditório da Escola ou em salas

de aula:
i.

Ciclos de Palestras sobre o novo CPC - Uma realização conjunta da Justiça
Federal no Ceará, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Esmec e
Escola Superior do Ministério Público (ESMP). O primeiro ciclo, realizado
na Esmec, no dia 27 de março de 2015, teve mais de 1.500 pessoas inscritas.
No III Ciclo, também na Esmec (dia 27 de agosto de 2015), foi lançado o
concurso de artigos jurídicos Prêmio Professor Miramar da Ponte, que
recebeu trabalhos científicos relacionados com novo CPC (Lei Federal n°
13.105/2015). Os autores dos melhores trabalhos receberam certificados e
tiveram seus artigos jurídicos publicados na Revista Themis, volume 13;

ii.

Entrega da Medalha Des. Júlio Carlos - Em solenidade conduzida pela
desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, Presidente do Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), sete personalidades foram agraciadas com a
Medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra, na noite de 18 de
maio de 2016, no auditório da Esmec. Receberam a comenda, em razão de
sua contribuição para o desenvolvimento e o aprimoramento das atividades
administrativas, culturais, de ensino, pesquisa e extensão da Esmec, por
categorias, as seguintes personalidades: jurista Paulo Bonavides (categoria
Corpo Docente), desembargador Roberto Portugal Bacellar (Professor
Visitante), servidora Euwláudia de Figueiredo Fontenele Sampaio Cunha
(Corpo Funcional) e aluna Leila Maria Bezerra D´Almeida Dumont (Corpo
Discente); além dos seguintes Colaboradores: Napoleão Nunes Maia Filho
(Ministro do STJ), Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães (Juiz do TJMG,
que falou em nome dos agraciados) e Jackson Coelho Sampaio (Reitor da
Uece);

iii.

IX

Seminário

Internacional

Diálogo Ambiental,

Constitucional

e

Internacional - com a temática “A justiça social ambiental em um contexto
de crise global”, realizado nos dias 8 e 9 de novembro de 2016, com a
presença de renomados palestrantes nacionais e internacionais. Carga
horária de 10 h/a. Durante o evento foram lançados os volumes 5 e 6 do
periódico “Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional”;
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iv.

I Congresso Cearense dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Promoção
OAB-CE, dias 24 e 25 de setembro de 2015;

v.

I Encontro “Diálogos pela Paz, Segurança e Cidadania” – Iniciativa do
Fórum de Reconstrução Social, realizado nos dias 26, 27 e 28 de novembro
de 2015;

vi.

Autonomia Financeira do Poder Judiciário – Palestra, promovida pela ACM,
no dia 11 de setembro de 2015, e ministrada pelo professor José Maurício
Conti (USP);

vii.

Reunião com ex-diretores e ex-coordenadores da Esmec – promovida pelo
Des. Paulo Ponte, dia 11 de março de 2015, para trocar experiências e ouvir
sugestões para o aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos da Escola;

viii.

I Conferência sobre Trabalho Infantil do Município de Fortaleza - realizada
dia 23 de maio de 2016 e organizada pelo procurador Antonio de Oliveira
Lima, do Ministério Público do Trabalho (MPT);

ix.

Sucessão de cônjuge e do companheiro: principais polêmicas e aspectos
processuais frente ao novo Código de Processo Civil, palestra do professor
Rodrigo Toscano de Brito, promovida pelo IBDFAM-CE, em 12 de agosto
de 2016;

x.

Encontro Cearense de Justiça Restaurativa - promovido em parceria com a
TDH e TJCE, dia 3 de junho de 2015;

xi.

Estado de Direito versus Governo dos Juízes – palestra do Prof. Dr.
Leonardo Avritzer, dia 15 de julho de 2016, promoção do Mestrado em
Políticas Públicas (Esmec/Uece);

xii.

Abrindo a Caixa Preta: Por que a Justiça não funciona no Brasil? - Palestra
do juiz federal Nagibe de Melo Jorge Neto, em 7 de outubro de 2016;

xiii.

Lançamento da 18ª edição da Revista Latino-Americana de Estudos
Constitucionais - dia 28 de setembro de 2016, com a presença do editor do
periódico, o jurista Paulo Bonavides;

xiv.

Comemorações dos dez anos da Lei Maria da Penha - Palestras realizadas
em parceria com o MPPPP, no dia 23 de setembro de 2016, com as
professoras Marinina Gruska (Os desafios para a efetivação dos direitos
humanos das mulheres na sociedade brasileira), Tania Maria Batista de Lima
e Maria Helena de Paula Frota (A importância dos 10 anos da Lei Maria da
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Penha). Neste evento, foi lançado o Volume 13 da Revista Themis, referente
ao ano de 2015;
xv.

O Impacto do novo Código de Processo Civil nos Juizados Especiais palestra do Prof. Daniel Miranda, em 8 de abril de 2016;

xvi.

Encontros dos Juizados Especiais – Foram realizadas na Esmec várias
reuniões da Coordenadoria do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis,
Criminais e da Fazenda Pública do Poder Judiciário Estadual, presidida pelo
desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, em 2015 e 2016,
quando foram discutidos assuntos como Processo Judicial Eletrônico,
padronização de procedimentos nos JECC, novo CPC e Fonaje. Destaque-se
o evento em comemoração aos 20 anos da Lei nº 9.099/1995 (que cria os
Juizados Especiais) no dia 18 de setembro de 2015, e o curso de formação
para 64 Juízes Leigos, de 2 a 23 de outubro de 2015. A Coordenadoria dos
Juizados da Capital, à frente a juíza Ijosiana Serpa, também realizou
reuniões e capacitações na Esmec, sobretudo em torno do PJE;

xvii.

Eventos do TRE/CE – Balanço das eleições municipais de 2016 (dia 16 de
novembro de 2016); reunião multidisciplinar envolvendo juízes e chefes de
cartório de 71 zonas eleitorais da Capital e do Interior do Estado, para
esclarecimentos sobre as eleições (15 de julho de 2016); e VIII Ciclo de
Debates – Eleições 2016 (19 e 20 de maio de 2016);

xviii. Debate com candidatos à presidência da ACM – realizado em 21 de outubro
de 2016, com mediação do juiz Mantovanni Colares Cavalcante;
xix.

Comitê Executivo de Saúde - Reuniões mensais na Esmec, a partir de 23 de
setembro de 2016, organizadas pela juíza Helga Medved, coordenadora do
Comitê;

xx.

Provas de juiz substituto - O concurso, que selecionou 70 novos juízes
substitutos para o TJCE, teve etapas realizadas na Esmec. Um total de 118
participantes fizeram provas psicotécnicas e orais, em maio de 2015.

14.8.3

Outras atividades

14.8.3.1 Lançamento de livros
Foram lançadas as seguintes obras, no auditório da Esmec:
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i.

Vida introspecta: poemas e devaneios, do Des. Francisco Bezerra Cavalcante
(26/3/15);

ii.

Um plano desabusado para o sistema prisional, da juíza Maria Marleide
Maciel Queiróz (6/5/15);

iii.

Teoria geral do direito processual penal: estudo unificado com a doutrina e a
jurisprudência do STF e STJ, do promotor de justiça Ionilton Pereira do Vale
(11/6/15);

iv.

Direito à saúde: ativismo judicial, políticas públicas e reserva do possível, da
Profa. Denise dos Santos Vasconcelos Silva (13/8/15);

v.

Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, do presidente da OAB
nacional, Marcus Vinicius Furtado (26/8/15);

vi.

Geopolítica da violência urbana: diagnóstico multifacetado e propostas
sistêmicas para a segurança pública do Ceará, do advogado Laércio Noronha
Xavier (10/12/15);

vii.

Padre Ibiapina: histórias maravilhosas, do juiz José Flávio Bezerra Morais
(11/3/16);

viii. Impasses da Democracia no Brasil, do prof. Leonardo Avritzer (15/7/16);
ix.

Os direitos humanos das mulheres: transformações institucionais, jurídicas e
normativas no Brasil, da Profa. Marinina Gruska Benevides (23/9/16);

x.

Abrindo a Caixa Preta: Por que a Justiça não funciona no Brasil?, do juiz
federal Nagibe de Melo Jorge Neto (7/10/16);

xi.

A guerra ao crime e os crimes da guerra: uma crítica descolonial às políticas
beligerantes no Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, do Prof. Rosivaldo
Toscano dos Santos Júnior.

14.8.3.2 Grupo de pesquisa
O Grupo de Pesquisa “Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário”,
organizado pela Esmec, realizou 12 encontros em 2016, nos quais discutiu temas de grande
relevância para a Justiça Estadual. Professores convidados apresentaram e debateram os
resultados das pesquisas e dos projetos concluídos, além de abrirem espaço para a discussão de
novos problemas de pesquisa, questões metodológicas e epistemológicas. O Grupo está sendo
cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
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encontrando-se atualmente sob a liderança do Prof. Dr. José Joaquim Neto Cisne, Secretário de
Planejamento do TJCE. Nos encontros, foram debatidos os seguintes temas:
i.

Caminhos para a Institucionalização da Pesquisa numa Instituição de Ensino Prof. Me. Raphael de Jesus Campos de Andrade/UFC (19/2/2016);

ii.

Pesquisa Fenomenológica em Escolas de Magistratura - Prof. Dr. Raimundo
Hélio Leite/UFC (4/3/2016);

iii. A Ausência do Poder Judiciário como Objeto de Pesquisa da Administração Prof. Dr. Leonel Gois Oliveira/Esmec (18/3/2016);
iv. Dimensões do Conhecimento no Poder Judiciário - Prof. Dr. Francisco Josênio
Camelo Parente/Uece, que discutiu o texto de Boaventura de Sousa Santos
“Brasil: a democracia à beira do caos e os perigos da desordem jurídica”
(1°/4/2016);
v.

Inovações do Poder Judiciário Cearense na Atual Gestão - Prof. Dr. José
Joaquim Neto Cisne/Esmec (8/4/2016);

vi. Formação e Avaliação de Juízes no Poder Judiciário Estadual do Ceará - Prof.
Dr. Flávio José Moreira Gonçalves/Esmec (6/5/2016);
vii. Judiciário e Complexidade - Profa. Dra. Germana Belchior/FA7 (13/5/2016);
viii. Dez anos de CNJ: reflexões do envolvimento com a melhoria da eficiência do
Judiciário brasileiro - Prof. Dr. Leonel Gois Oliveira/Esmec (20/5/2016);
ix. Pensamento Constitucional Brasileiro - Prof. Dr. Martônio Mont'Alverne
Barreto Lima/Unifor (3/6/2016);
x.

Cultura Organizacional e Gestão por Processos: reflexões acerca da
virtualização do judiciário cearense - Prof. Dr. João Paulo Braga/Esmec
(10/6/2016);

xi. Medição da eficiência de magistrados e de unidades judiciárias no Ceará: o
sistema Eficiência.jus – Prof. Me. Sérgio Mendes de Oliveira Filho/Esmec
(17/6/16);
xii. Análise de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas - Profa. Dra. Mércia
Cardoso de Souza/Esmec (24/6/2016).
14.8.3.3 Polos de Aprendizagem
A Esmec reuniu, dia 10 de abril de 2015, os juízes coordenadores dos polos de
Crato, Sobral e Iguatu, para o planejamento de cursos e eventos nessas cidades, bem como a
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realização de pesquisa sobre a necessidade de cursos para magistrados e servidores nos Polos.
Foram desenvolvidas as seguintes ações no biênio:
i.

Polo do Crato - Coordenado pelo juiz Ângelo Bianco Vettorazzi, o Polo
promoveu uma série de atividades em 2015 e 2016, integrando-se às
comemorações do bicentenário da Comarca de Crato, e em comemoração aos
dois anos de criação do Polo (que aconteceu em 17 de outubro de 2016).
Foram realizados o Ciclo de palestras sobre o novo CPC (entre agosto e
novembro de 2015); a palestra “Ferramentas de gestão aplicadas ao Judiciário”
(1° de abril de 2016), o Ciclo de Palestras de Direito Eleitoral (entre julho e
agosto de 2016); e o Ciclo de Palestras sobre Direito Processual Civil (de 26
de agosto a 4 de novembro de 2016);

ii.

Polo de Iguatu - Comandado pelo juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa, o
Polo firmou convênio de cooperação com o campus multi-institucional
(Uece/Uva e Urvca) de Iguatu, no dia 20 de julho de 2015, para realização de
cursos e eventos em parceria. No dia 22 de setembro de 2015, o Polo foi
oficialmente instalado, com a palestra “O Novo Código de Processo Civil” e o
lançamento do livro “Teoria e Filosofia do Direito”. No dia 28 de outubro de
2015, o Polo realizou a palestra “Gestão de Conflitos, Mediação e Conciliação
no Sistema de Justiça”.

14.8.3.4 Responsabilidade socioambiental
i.

Ações sociais em beneficio das comunidades do entorno da Esmec (Édson
Queiroz, Dendê etc.): Casamento coletivo para 17 casais, em 13 de novembro
de 2015; oferta de Língua Portuguesa e Cidadania, Inglês Básico e
maquiagem; Unidade Móvel do TRE/CE, no dia 24 de setembro de 2015,
prestou serviços gratuitos aos eleitores (emissão de títulos ou obtenção da 2ª
via, biometria etc.); palestra “Educação sexual: alertas, cuidados e prevenções”
para alunos do nível médio da escola estadual Dom Antonio de Almeida
Lustosa, dia 28 de setembro de 2015; Audiência pública promovida pelo
vereador Vicente de Paulo Pinto Costa, no auditório da Esmec, na noite de 18
de fevereiro de 2016, debateu assuntos de interesse da comunidade do bairro
Edson Queiroz; e envio de livros, CDs e revistas, frutos de doação, para
montagem da biblioteca comunitária do Dendê;
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ii.

Ações ambientais: Plantio de 150 mudas de árvores nativas, realizado no dia
24 de junho de 2015, por iniciativa da Comissão de Responsabilidade
Socioambiental do TJCE, com a presença do secretário estadual do Meio
Ambiente, Artur Bruno; Doação de jornais, garrafas pet vazias e outros
materiais para as oficinas de reciclagem do Conselho Comunitário Celina
Queiroz e escolas; e implantação do Programa de Sustentabilidade do entorno
da Esmec, que compreende várias ações de responsabilidade ambiental, dentre
as quais a realização de pleitos na Prefeitura para limpeza, iluminação da área
e instalação de equipamentos públicos, como o Ecoponto.

14.8.3.5 Convênios
Foram assinados convênios de cooperação técnica, objetivando sobretudo a oferta
de cursos e eventos diversos, com as seguintes instituições: Justiça Federal, Ministério Público
estadual, Escola Superior do MP, Ordem dos Advogados (OAB/CE), Tribunal Regional
Eleitoral e sua Escola Judiciária (EJE/TRE-CE), Defensoria Pública do Ceará, ViceGovernadoria do Estado, Rede Estadual de Escolas de Governo, Prefeitura de Fortaleza,
Associação Cearense de Magistrados (ACM), Secretaria Estadual de Justiça (Sejus),
Universidades (Unifor e Uece) e a organização Terre des hommes.
14.8.3.6 Rede de Escolas de Governo do Ceará
A Esmec, no biênio, teve participação ativa nos encontros promovidos pela Rede de
Escolas de Governo do Ceará, entidade que congrega 14 instituições, tendo seu diretor, o
desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, sido escolhido Coordenador Geral em 12 de
agosto de 2015, ficando à frente da Rede até 27 de abril de 2016. Neste período, foram
definidos importantes eventos para as escolas, concluída a criação do Portal da Rede e posto em
prática o Plano Estratégico do colegiado.
14.8.3.7 Eventos nacionais
A Direção da Esmec esteve presente nos principais eventos promovidos pela
Enfam, em Brasília, bem como nos encontros do Copedem, nos anos de 2015 e 2016.
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