RELATÓRIO DE GESTÃO 2011-2013

Escola Superior da
Magistratura do Ceará

o momento em que a Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará
(Esmec) chega a um quarto de século, a
instituição vem passando por grandes
transformações,
tanto
no
tocante
ao
aperfeiçoamento de sua missão acadêmica, como
na modernização de sua estrutura física e no
aprimoramento de seu corpo funcional.

N

Na administração do desembargador Francisco
Lincoln Araújo e Silva como diretor da Esmec,
período iniciado em fevereiro de 2011, muitos
foram os momentos em que a comunidade
jurídica reafirmou a excelência da Escola na
formação e no aperfeiçoamento intelectual da
magistratura cearense, dos servidores do Tribunal
de Justiça do Ceará (TJCE) e dos demais
operadores do Direito.
No campo acadêmico, deu-se a abertura de cinco
novas turmas nos cursos de pós-graduação lato
sensu na área do Direito – proeza que, nos
concorridos dias de hoje, nem mesmo faculdades
renomadas conseguem protagonizar – e a oferta
de inúmeros cursos de curta duração (com
destaque para o preparatório para o Mestrado em
Direito da UFC, no qual a Esmec conseguiu,
através de seus alunos, conquistar 17 das 25
vagas ofertadas para 2012, obtendo 68% de
aprovação), palestras, seminários, congressos,
lançamento de livros e outros eventos, primando
sempre pela excelência de seus instrutores
conferencistas.
Em termos de produção científica, houve uma
retomada do incentivo à defesa de trabalhos
monográficos por parte dos alunos dos cursos de
Especialização, esforço que resultou em 35
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monografias defendidas no período; a criação de
uma revista científica eletrônica (Díke); a edição
de novos números da revista impressa Themis, e
a produção de três livros temáticos – nas áreas do
Direito Constitucional, Processual Penal e
Processual Civil –, com artigos de alunos e
professores dos cursos de Especialização. Foram
desenvolvidas novas ações voltadas para
concretização do Núcleo de Educação a Distância
da Esmec, como a participação de servidores da
Escola em cursos de Tutoria e Moodle, além da
participação em eventos externos nessa área.
Ressalte-se também um incremento no acervo da
Biblioteca Juiz Roberto Jorge e iniciativas
objetivando uma maior integração com as
bibliotecas do TJCE e Fórum.
Cabe ainda destacar que o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Esmec (Cepe) foi
renovado na atual Gestão da Escola Superior da
Magistratura. Em reunião ocorrida dia 16/01/12,
presidida pelo Des. Francisco Lincoln Araújo e
Silva, foram empossados seu novo Presidente, o
juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, e os
seguintes membros: juízes Mantovanni Colares
Cavalcante, Mário Parente Teófilo Neto e
Marcelo Roseno de Oliveira, e servidores Edílson
Baltazar Barreira Júnior e Flávio José Moreira
Gonçalves, todos professores da Esmec.
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Visando ampliar a oferta de cursos e
treinamentos diversos para Magistrados e
servidores do Judiciário, a Esmec, no período,
ampliou significativamente suas parcerias, como,
por exemplo, com a Rede Estadual de Escolas de
Governo com destaque para a Escola de Gestão
Pública (EGP) e a Escola Superior do Ministério
Público (ESMP); com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com destaque para os cursos (presenciais e a
distância) de Administração Judiciária e
Mediação; com a Universidade de Samford
(Estados Unidos); e com a Escuela Judicial de
América Latina (Ejal), dentre outras instituições.
Além disso, a Esmec teve participação efetiva em
todas as discussões promovidas pelo Colégio
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura (Copedem), realizadas em oito
estados da Federação.
A Escola, que vinha se ressentindo de melhorias
em sua infraestrutura e na aquisição de novos e
modernos equipamentos e mobiliário, está sendo
palco, na atual Gestão, de uma ampla reforma
estrutural, a partir da troca de piso, telhado e
portas; melhorias no sistema elétrico e ampliação
dos pontos de rede informacional (inclusive com
a implantação, em breve, do sistema wireless
(internet sem fio), há muito reclamada por
professores e alunos da pós-graduação); obras de
alvenaria e gesso etc. Além disso, foram
incorporados à Secretaria da Esmec novos
computadores, aparelhos de ar-condicionado,
equipamentos de som/imagem, sofás etc.
A Esmec tem, portanto, muito a comemorar
nesses seus 25 anos de existência. A atual Gestão
se orgulha de ter participado desse momento tão
significativo para a Instituição. A administração
do Des. Lincoln Araújo buscou, diuturnamente,
trazer melhorias crescentes para a Escola, quer
seja na modernização de suas instalações ou na
oferta de cursos e eventos de qualidade, com a
preocupação constante de levar um ensino de
excelência para Magistrados, servidores do
Judiciário e operadores do Direito em geral,
tornando a Escola um centro de produção

científica e discussão permanente dos grandes
temas do Direito e dos problemas e desafios
enfrentados pela Justiça Estadual.

Cursos
Cinco novas turmas de pós-graduação lato sensu
foram iniciadas na atual administração da Esmec:
Especialização em Direito Constitucional (Turma
VII), Especialização em Direito e Processo
Eleitoral (Turma IV), Especialização em
Processo Civil e Gestão do Processo (Turma III),
Especialização em Direito Público (Turma II) e
Especialização em Direito Processual Penal
(Turma II). As turmas totalizam mais de 200
alunos que, no momento, estão finalizando suas
aulas teóricas, devendo apresentar seus trabalhos
de conclusão de curso até agosto de 2013.
No tocante aos cursos de curta duração, a Escola
deu especial atenção aos de Administração
Judiciária para Magistrados (em parceria com
TJCE, Enfam, CNJ e EGP), os quais se inserem
no esforço que a atual Gestão vem empreendendo
no sentido de cumprir a Meta 08/2010 do CNJ,
que recomenda a capacitação de pelo menos 50%
dos magistrados nessa área, em cursos com no
mínimo 40 horas/aula.
Outro curso importante ofertado pela Esmec na
atual Gestão, que obteve grande repercussão no
meio acadêmico, foi a preparação para o
Mestrado em Direito da UFC. Das 25 vagas
ofertadas para 2012 pela Universidade, um total
de 17 foram ocupadas por alunos que
frequentaram o curso realizado pela Esmec em
parceria com a FortLivros, um êxito devido em
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grande parte à excelência do corpo docente que o
ministrou. Outras duas turmas do preparatório
foram formadas em 2012.

Penais Contemporâneas, com o juiz Federal
Danilo Fontenelle; e A Fazenda Pública em
Juízo, com Fredie Didier, Cassio Scarpinella
Bueno, Daniel Francisco Mitidiero, dentre outros.

Foram realizados também cursos ministrados por
Veja a seguir a relação de todos os cursos
renomados nomes do Direito local e nacional,
tais como: Processos nos Tribunais, com o
realizados no período, promovidos pela Esmec ou
desembargador Alexandre Freitas Câmara
em parceria.
(TJRJ); Crime Organizado e Medidas Processuais
Cursos
Data de realização
Pós-graduação lato sensu (390 horas/aulas) – Turmas:
- Especialização em Direito Constitucional – Turma VII
- Especialização em Direito e Processo Eleitoral – Turma IV
Agosto de 2011
- Especialização em Processo Civil e Gestão do Processo – Turma III
a agosto de 2013
- Especialização em Direito Público – Turma II
- Especialização em Direito Processual Penal – Turma II
Avaliação do Custo do Dinheiro nos Mercados e no Âmbito Forense
26 e 27/04/2011
Iniciação ao Direito, para estudantes da Faculdade de Direito da
07/05/2011
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Repensando Políticas Públicas para a Infância e Juventude no Ceará –
realizado durante o II Encontro da Magistratura, Ministério Público e
18 a 20/08/11
Defensoria Pública da Infância e Juventude do Estado do Ceará
(credenciado pela Enfam)
Preparatório para o Mestrado em Direito da UFC (Turma I)
17/09/11 a 19/11/11
A Fazenda Pública em Juízo (credenciado pela Enfam)
28/09/11 a 01/10/11
Turmas:
- I: de 14/11 a 03/12/11
Administração Judiciária (modalidade EAD) – promovido pela Enfam
(que também o credenciou) e Esmec, que inscreveu vários
- II: de 21/11 a 11/12/11
magistrados
- III: de 28/11 a 18/12/11
- IV: de 14/05 a 30/06/12
Direitos Humanos - A proibição da tortura e de outras formas de maus
tratos - realizado na Defensoria Pública do Ceará, promovido pela
09 e 10/11/2011
Enfam, com apoio da Esmec
Preparatório para a Seleção do Mestrado em Direito da UFC (Turma
31/03/12 a 07/07/12
II)
A Mediação e a Conciliação: Um Novo Paradigma para a Justiça –
curso EAD promovido pela Escola Paulista da Magistratura (EPM).
02/05 a 27/06/12
Esmec teve direito a 10 vagas para juízes cearenses
Formação em Tutoria, promovido pela EGP na modalidade EAD- seis
Março de 2012
funcionários da Esmec foram treinados
Resiliência Emocional na Conciliação
23/04 a 09/05/12
O Poder Judiciário e a Copa do Mundo de 2014- curso EAD
promovido pela Escola Paulista da Magistratura (EPM). Esmec
30/07/12 a 18/03/13
inscreveu juízes.
Processos nos Tribunais (credenciado peal Enfam)
27 e 28/07/12
Aperfeiçoamento em Avaliação pelo Modelo de Excelência em
07 e 08/08/12
Gestão Pública (MEGP)
Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro – na sede da Justiça Federal. Esmec teve direito a 10 vagas
18 a 20/07/12
para magistrados
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Cursos
Aperfeiçoamento em Administração Judiciária – curso presencial, em
parceria com EGP e TJCE (credenciado pela Enfam)
Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
parceria com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos e Cidadania (NPMCSC-TJCE)
Aperfeiçoamento em Crime Organizado e Medidas Processuais Penais
Contemporâneas (cred. pela Enfam)
Preparatório para o Mestrado em Direito da UFC (Turma III)
Formação de Formadores: Capacitação de Docentes - promovido pela
Enfam, em Brasília, do qual participaram o coordenador geral e o
assessor pedagógico da Esmec
Direito de Família: por uma nova responsabilidade parental (cred. pela
Enfam)
A Nova Teoria do Direito Constitucional e as Novas Perspectivas dos
Direitos Fundamentais – realizado na sede da Justiça Federal no
Ceará. A Esmec teve direito a 15 vagas para magistrados
Aperfeiçoamento em Direito da Infância e Juventude, durante o III
Encontro da Magistratura, realizado na ESMP (cred. pela Enfam)
Curso Jurisdição e Psicanálise, no Gran Marquise
Aperfeiçoamento em Direito da Infância e Juventude, durante o III
Encontro da Magistratura, realizado na ESMP (cred. pela Enfam)
Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
promovido pelo CNJ e NPMCSC/TJCE

Produção Científica
Mesmo já possuindo a Themis – revista
científica que, na atual Gestão, obteve a
indexação internacional Latindex, autorizou a
impressão de algumas edições atrasadas e abriu
edital para seleção de artigos científicos para três
novos volumes –, a Escola da Magistratura
sentiu a necessidade de criar mais um periódico
para dar vazão à produção intelectual de
professores, alunos, magistrados e especialistas
convidados. Assim, foi criada a Revista
Eletrônica Díke, que no primeiro número já
trazia 21 artigos científicos. Ela pode ser
acessada no site <www2.tjce.jus.br:8080/dike>.
A partir da iniciativa de alunos dos cursos de
Especialização da Esmec, que custearam o
projeto, foram produzidos três livros com os
trabalhos de conclusão de curso dos mesmos (na
forma de artigos científicos), e contando com a
colaboração de alguns professores. As obras têm
os seguintes títulos:

Data de realização
13/08 a 03/09/12
11/09/12 a 11/04/13
17 e 18/08/12
24/08 a 11/12
20 a 24/08/12
20 e 21/09/12
22 a 24/10/12
25 e 26/10/12
07 e 09/11/12
25 e 26/10/12
14/12/12

→ A eficácia dos Direitos Humanos e
Fundamentais no Brasil – Estudos em
Homenagem ao Prof. Dr. Arnaldo
Vasconcelos (artigo dos alunos e professores
do Curso de Especialização em Direito
Constitucional);
→ Ensaios sobre Recursos Especiais e
Extraordinários no Novo CPC – Estudos em
Homenagem ao Prof. Dr. José de
Albuquerque Rocha (alunos e professores do
Curso de Especialização em Processo Civil e
Gestão do Processo);
→ Temas de Processo Penal (artigos dos alunos
e professores do Curso de Especialização em
Direito Processual Penal);
Ainda no campo da produção científica, o
professor Flávio José Moreira Gonçalves,
assessor pedagógico da Esmec, está realizando
uma pesquisa junto a magistrados estaduais para
subsidiar sua tese de doutorado em Educação
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), que
terá como título “A Formação e a Avaliação de
Juízes de Carreira no Brasil: estudo comparativo
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a partir da
Magistratura”.

experiência

de

Escolas

da

Por fim, face a sua missão primordial de
produzir trabalhos acadêmicos mais densos no
nível de pós-graduação, a Esmec incentivou seus
alunos de Especialização e deu total apoio aos
mesmos no sentido de produzirem e defenderem
monografias que abordassem as grandes
preocupações do Direito e os desafios do
Judiciário estadual. Fruto desse esforço, em
apenas 17 meses (fevereiro de 2011 a junho de
2012) foram defendidos 35 trabalhos
monográficos.

Congressos,
Seminários, Palestras etc.
Evento dos mais marcantes para a história da
Escola da Magistratura, o I Congresso
Jurisdictio, com o tema A Fazenda Pública em
Juízo, ocorrido entre 28 e 30/09/2011,
comemorou os 25 anos de criação da Esmec.
Nomes consagrados do Direito ministraram
palestras, tais como Fredie Didier Júnior,
Leonardo Cunha Câmara, Cássio Scarpinella
Bueno, Juvêncio Vasconcelos Viana e
Alexandre de Freitas Câmara.
O I Encontro Internacional de Direitos Culturais,
em parceria com a Unifor, trouxe nomes de
expressão mundial, como o Prof. Dr. Jean-Marie
Pontier (da Universidade Paul Cézanne-Aix
Marseille III - França) e a consultora Loreto

Antonia Bravo Fernández (trabalhadora social
da Universidade do Chile e ex-presidente do
Conselho de Administração do Centro Regional
de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da
América Latina), além do renomado professor
de Direito brasileiro Nélson Nogueira Saldanha.
Outra presença internacional aconteceu durante
o seminário “Justiça Juvenil Restaurativa: Outro
Olhar para a Execução das Medidas Alternativas
e Promoção de uma Cultura de Paz”, no caso o
espanhol Victor Herrero, chefe do serviço de
medidas alternativas do Ministério de Justiça e
Interior da Espanha.
Outros eventos importantes foram realizados na
Escola durante a Gestão do Des. Lincoln Araújo,
tais como o seminário “20 Anos da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Criança”, a
palestra “As novas regras de prisão e de
cautelares pessoais no Processo Penal”, o I
Seminário de Estudos Sobre os Meios
Alternativos de Solução de Conflitos, o V
Seminário de Conciliação, o IV Congresso
Cearense de Direito de Família, a palestra do
juiz William Douglas sobre “Produtividade no
Poder Judiciário” etc.
A tabela a seguir apresenta os seminários, as
palestras e outros eventos realizados na Escola
da Magistratura (ou em outras instituições
parceiras, com apoio da Esmec) no biênio.

Tema
Seminário “Previdência Complementar: Aspectos Legais, Doutrinários e
Jurisprudenciais”
Seminário “Justiça Juvenil Restaurativa: Outro Olhar para a Execução das
Medidas Alternativas e Promoção de uma Cultura de Paz”
Seminário “Avaliação do Custo do Dinheiro nos Mercados e no Âmbito
Forense”
Seminário “20 Anos da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança: As diretrizes indicativas do Melhor Interesse da Criança no Superior
Tribunal de Justiça (STJ)”
Palestra “As novas regras de prisão e de cautelares pessoais no Processo
Penal”
1o Seminário Internacional de Direitos da Mulher - Enfrentamento à
Violência, realizado em Juazeiro do Norte. O juiz coordenador da Esmec,
Emílio de Medeiros Viana, presidiu a Comissão de Avaliação dos trabalhos
apresentados pelos magistrados
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25/03/2011
29/03/2011
25/04/2011
09/05/2011
27/06/2011

11 e 12/08/2011
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Tema

Data

II Encontro da Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública da
Infância e Juventude do Estado do Ceará, realizado na sede da Defensoria
Pública do Estado, com apoio da Esmec

18 a 20/08/2011

Palestras sobre o funcionamento do Poder Judiciário estadual, para recémingressos do Curso de Direito da Unifor

26/08 e 02/09 de 2011

I Workshop Mecanismos de Gestão e Planejamento das Metas da Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp)

23/09/2011

I Seminário de Capacitação e Sensibilização para a Importância das
Ouvidorias da Justiça Eleitoral, promovido pela TRE

15 e 16/09/2011

I Congresso Jurisdictio - A Fazenda Pública em Juízo. Em comemoração aos
25 anos de criação da Esmec

28 a 30/09/2011

XIV Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade de Fortaleza
(Unifor)

18 a 20/10/2011

I Seminário de Estudos Sobre os Meios Alternativos de Solução de Conflitos

21/10/2011

IV Encontro Nacional de Educação a Distância – tema “EaD como Estratégia
para Democratização do Conhecimento na Administração Pública”, realizado
no Marina Park, promoção da Rede de Escolas de Governo Hotel. A Esmec
marcou presença com a apresentação de um trabalho do Prof. Dr. Edilson
Baltazar Barreira Júnior, intitulado “Democratização, expansão e
Interiorização: a experiência inaugural em educação à distância no Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará”.

16 a 18/11/11

V Seminário de Conciliação - tema “Conciliação e Mediação”
Conferência Estadual sobre o novo Código de Processo Civil (CPC) audiência pública no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec),
com apoio da Esmec
V Encontro dos Servidores dos Cartórios Eleitorais do Interior do Estado,
promoção do TRE
Seminário “Novo Código de Processo Civil: Aspectos Relevantes na Lei do
Inquilinato”, realizado no Hotel Gran Marquise
Reunião na Esmec de membros da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Seminário “O Direito à Convivência Familiar”
Palestra “Prisão e Liberdade”, no auditório da Faculdade 7 de setembro. O
coordenador da Esmec, Juiz Emílio de Medeiros Viana, foi um dos
debatedores.

24/11/2011
02/12/2011
05/12/2011
23/03/2012
22/03/2012
11/05/2012
17/05/2012

IV Café Restaurativo – Diálogos sobre o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase) e o Sistema de Justiça Juvenil

11/06/2012

Audiência pública sobre “Regime semiaberto: visões e perspectivas”

20/06/2012

Oficina “Boas Práticas no Atendimento Socioeducativo”, organizada pelo MP
estadual, Defensoria Pública e Terre des hommes Lausanne no Brasil

20/06/2012

“Seminário Sinase e a Justiça Juvenil Restaurativa: Possibilidades e Desafios
na Atuação do Sistema de Garantia de Direitos”

21/06/2012

Audiência Pública “A Responsabilidade do Estado na Segurança dos
Operadores do Direito”, promovida pela ACM, ACMP e Defensoria Pública
I Encontro Internacional de Direitos Culturais, realizado na Esmec e Unifor
IV Congresso Cearense de Direito de Família, parceria com Ibdfam, OAB-CE
e Revista Leis & Letras
III Encontro da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública
da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará, realizado na Escola do MP,
com apoio da Esmec
Palestra “Produtividade no Poder Judiciário”, com o juiz federal William
Douglas
Palestra “A adoção por casais homoafetivos à luz da hermenêutica jurídica”,
promovida pela Unifor
III Congresso Jurisdictio: paradigmas doutrinários do novo CPC

23/08/2012
14/09/2012
20 e 21/09/12
25 e 26/10/12
25/10/2012
31/10/2012
28 a 30/11/12
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Lançamento de livros

Convênios internacionais

A Esmec vem se constituindo num importante
pólo de lançamento de obras jurídicas, em razão
de sua infra-estrutura (auditório para 300
lugares, espaçoso hall para recepção de
convidados, estacionamento na Praça da Justiça
etc.) e do bom público que costuma prestigiar os
eventos da Escola.

No dia 13/05/11, foi firmado o Acordo de
Cooperação Internacional entre a Esmec e a
Escuela Judicial de América Latina (Ejal), pelos
seguintes signatários: Desembargador Francisco
Lincoln Araújo e Silva, diretor da Esmec;
Desembargador Edgardo Torres López, diretor
acadêmico da Ejal; Emilio de Medeiros Viana,
Juiz Coordenador da Esmec; e Flávio José
Moreira Gonçalves, Assessor Pedagógico da
Esmec.

Biblioteca
Além do incremento de livros, periódicos,
monografias e outras obras em seu acervo, duas
importantes iniciativas marcaram a atual Gestão
da Esmec em relação à Biblioteca Juiz Roberto
Jorge Feitosa de Carvalho: uma reunião com
dirigentes das bibliotecas do Tribunal de Justiça
e Fórum Clóvis Beviláqua, objetivando discutir
propostas sobre como melhorar a integração
entre as mesmas; e o processo de adesão ao
Programa de Comutação Bibliográfica (Comut),
do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciências e Tecnologia (IBICT), que permite,
dentre outros benefícios, a obtenção de cópias de
documentos técnico-científicos disponíveis nos
acervos das principais bibliotecas brasileiras e
em serviços de informação internacionais.
Some-se a essas realizações, a recente requisição
de novos livros jurídicos para a Biblioteca da
Esmec, cuja listagem já foi encaminhada ao
Tribunal de Justiça para os devidos procedimentos licitatórios já foi efetivada.
A tabela a seguir mostra as aquisições e os
empréstimos da Biblioteca da Esmec (no
período de fev/2011 à out/2012)

Obras/empréstimos

Qtde

Livros (doações/aquisições)
Monografias incorporadas ao acervo
Periódicos (doações/aquisições)
Empréstimos realizados

202
368
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7
700

O Acordo tem como principais objetivos:
estabelecer
programas
acadêmicos
de
cooperação científica, jurídica e tecnológica;
promover ações de intercâmbio de magistrados,
estudantes, técnicos, mestres, doutores e
profissionais que contribuam com o progresso
científico; realizar pesquisas conjuntas em temas
de interesse comum, que contribuam para o
desenvolvimento pessoal e profissional daqueles
que integram as duas instituições; e utilizar
tecnologias da informação e da comunicação,
como por exemplo, ações conjuntas na área de
Educação a Distância (EaD).
A Esmec também assinou, no dia 26/04/11, a
renovação do convênio com o Mestrado em
Direto Comparado da Universidade de Samford
(Estados Unidos), ato que contou com as
presenças do coordenador do curso, Prof.
Michael Floyd, e da desembargadora do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Cristina
Zucchi.
Mr. Floyd e Desa. Zucchi retornaram à Esmec
em 2012 e, no dia 10/04/12, participaram de um
colóquio no qual vários magistrados cearenses
ficaram conhecendo todos os detalhes sobre o
Mestrado em Direito Comparado de Samford.
No dia 18/04/12, na Esmec, houve uma nova
seleção para juízes interessados em fazer o curso
na Universidade norte-americana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Parcerias diversas
Tribunal de Justiça do Ceará
Além da parceria com diversos órgãos e
Secretarias do Tribunal de Justiça do Ceará –
tais como Núcleo de Mediação, Cejai, Seplag
etc. –, na promoção de cursos, treinamentos,
seminários, palestras e outros eventos, a Esmec
também é palco, todos os anos, da Páscoa dos
Magistrados, que na atual Gestão ocorreu nos
dias 21/05/11 e 26/05/12.
Tribunal Regional Eleitoral
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) é outro
parceiro constante da Esmec, que, sobretudo
neste ano eleitoral de 2012, desenvolveu várias
atividades em salas de aula e no auditório.
Alguns exemplos:
→ 14 e 15/06/12 – Presidente do TRE/CE, Des.
Ademar Mendes Bezerra comanda reuniões
com os juízes eleitorais de todo o Estado;
→ 01/10/12 – Desembargadores Ademar
Mendes Bezerra e Maria Iracema Martins do
Vale (Corregedora Eleitoral) reúnem-se com
os juízes que vão presidir as juntas eleitorais;
→ 22/11/12 – Reunião ampliada com as Zonas
Eleitorais do Interior (avaliação das Eleições
2012).
Associação Cearense dos Magistrados
A atual Gestão da Esmec dá continuidade à
parceria fundamental com a Associação
Cearense de Magistrados (ACM), cedendo seu
espaço para reuniões de trabalho, audiências
públicas e outros eventos promovidos pela
entidade, bem como solenidades de posse, como
a ocorrida em 27/01/2012, quando o juiz
Ricardo de Araújo Barreto assumiu a
presidência da ACM para o biênio 2012-2013. A
ACM tem também apoiado ações de iniciativa
da Escola da Magistratura. Essa parceria tem
sido essencial para viabilizar a realização de
vários eventos realizados na Esmec.

Escolas de Governo
A Esmec, desde 2010, integra a Rede Estadual
de Escolas de Governo, com outras nove
instituições. De 2011 a 2012, vários eventos
foram realizados em parceria, objetivando
aumentar ainda mais a interação e troca de
experiências entre estas Escolas. Foi também
gravado um vídeo institucional da Rede, no qual
o Juiz Coordenador da Esmec fala da
importância da Escola da Magistratura e dessa
integração
com
as
demais
escolas
governamentais. A Esmec coordena uma
importante atividade do plano de ação
construído coletivamente e que integra o
planejamento estratégico da Rede: o Programa
de Monitoramento e Avaliação de Resultados.
Eventos da Rede nos quais a Esmec marcou
presença no período:
→ 3/08/2011: discussão do Plano de Ação
2011/12 da Rede;
→ 08/08/12: reunião na Esmec para uma
avaliação das ações da Rede de Escolas e
discussão de outros temas;
→ 29/08/11: reunião na EGP. Esmec apresenta a
proposta de desenvolvimento de um Programa de Monitoramento e Avaliação dos
cursos e outras atividades que venham a ser
desenvolvidas pelas escolas governamentais.
→ 09/02/12: reunião na Academia Estadual de
Segurança Pública (Aesp) debate o monitoramento das ações do planejamento
estratégico conjunto. Esmec apresenta uma
proposta de curso e palestra sobre
Nivelamento em Avaliação Educacional.
→ 14/02/12: seminário no Instituto da Escola de
Contas e Capacitação Ministro Plácido
Castelo (IPC), no qual a Esmec apresentou
algumas ações realizadas em 2011, sua
missão institucional e as principais dificuldades e desafios enfrentados atualmente.
→ 28 a 30/05/12: reunião na EGP, onde a
Esmec e as demais escolas discutiram a
“Formação em Avaliação e Gestão de
Programas Educacionais”.
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2011-2013
Escola Superior do Ministério Público
O Diretor Geral da Escola Superior do
Ministério Público (ESMP), Benedito Augusto
da Silva Neto, Promotor de Justiça, fez uma
visita de cortesia ao Juiz Coordenador da Esmec,
Emilio de Medeiros Viana, dia 13/02/12,
objetivando estreitar os laços. A Esmec já vem
há algum tempo mantendo parcerias com a
ESMP, além de estar sempre divulgando eventos
promovidos por esta instituição.

Participação
em encontros nacionais
Objetivando estreitar o relacionamento com
entidades nacionais que congregam Escolas da
Magistratura (como Enfam, ENM e Copedem) e
com as demais escolas judiciais estaduais,
objetivando
sempre
trazer
subsídios
administrativo-pedagógicos que possam ser úteis
à Esmec, os dirigentes da Escola da Magistratura
do Ceará estiveram presentes aos principais
eventos promovidos por aquelas instituições.
A direção da Esmec participou dos nove
encontros do Copedem, realizados de março de
2011 a novembro de 2012, nos quais foram
debatidos importantes temas (elencados nas
Cartas oficiais dos encontros), tais como:
integração das escolas judiciais, quotas para
negros nessas escolas, instituição de um
programa
nacional
de
aperfeiçoamento
profissionalizante lato e stricto sensu pelas
Escolas de Magistratura, anteprojeto do novo
Código
Penal
Brasileiro,
autonomia
orçamentária e financeira das escolas, incentivo
à pesquisa e aos ensinos profissionalizantes e a
distância (EaD) etc.
A Esmec esteve também presente ao Encontro
de Diretores-Gerais e Coordenadores Pedagógicos das Escolas de Magistratura, em Brasília,
promovido pela Enfam (7 e 8/04/2011);
Encontro Nacional do Judiciário sobre
Capacitação, em Florianópolis (Santa Catarina),
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promovido pelo CNJ (15/04/11); Encontro de
Diretores e Coordenadores Pedagógicos das
Escolas de Magistratura, em Brasília/DF,
promovido pela Enfam (7 e 8/06/2011); e
Encontro Nacional de Diretores de Escolas de
Magistratura, em Foz do Iguaçu (PR),
promovido pela ENM (27 e 28/10/2011).

Reformas físicas e aquisições
Com o objetivo de melhor atender a seu corpo
funcional e demais usuários (professores, alunos,
visitantes etc.), a Esmec realizou uma reforma
profunda em sua estrutura física. Conforme
consta do Edital de Tomada de Preços nº
01/2012, até o final de 2012 a Escola foi
beneficiada com as seguintes ações: substituição
da coberta; impermeabilização; substituição de
forro, portas e revestimento de piso; implementação de pontos avulsos de instalações elétricas,
de cabeamento de rede e telefone; substituição
de luminárias e esquadrias; além de serviços de
alvenaria, serralheria, carpintaria, marcenaria e
pintura em geral.
Na atual administração da Esmec, foram
também incorporados (ou substituídos) alguns
móveis e equipamentos aos já existentes na
Escola, como, por exemplo, sofás, computadores
e aparelhos de ar-condicionado.

