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Desembargador Haroldo Máximo destaca ações
acadêmicas, pedagógicas e culturais da Esmec

N

o primeiro ano da gestão do desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo na direção
da Escola Superior da Magistratura do Ceará
(Esmec), iniciada no dia 5 de fevereiro de 2013, a instituição
investiu nas atividades de formação de juízes e de cursos,
seminários e palestras voltados para o aperfeiçoamento de
magistrados e servidores.
Em termos de normatização, a Escola foi
recredenciada junto ao Conselho Estadual de Educação
(CEE), estando apta a ministrar cursos de pós-graduação
lato sensu até 2017, bem como emitir certificados de
Especialista, conforme Parecer nº 1678/2013, publicado no
Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de agosto de 2013.
Outra iniciativa da atual direção, que tem como
coordenador o juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho,
está sendo a atualização do Regimento Interno. A proposta
encontra-se na Comissão de Regimento Interno e Assessoria
Legislativa do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).
Outro importante marco legal, na opinião
do desembargador Haroldo Máximo, foi a autonomia
financeiro-orçamentária da Esmec, conforme Portaria nº
261/2013, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)

de 12 de março de 2013.
Quanto às ações acadêmico-pedagógicas e culturais,
a Esmec está promovendo o IV Curso de Formação Inicial
de Juízes Substitutos para 45 magistrados em processo de
vitaliciamento, com 480 h/a e término previsto em abril de
2014. O desembargador considera importante ressaltar que,
nesta edição do curso, estão sendo valorizadas as disciplinas
práticas e teóricas, a partir de estudos de caso, bem como as
atividades de residência judicial.
ENCONTROS
A Esmec foi palco de grandes encontros em 2013,
como a palestra do jurista português Jorge Miranda (maio),
a aula-espetáculo do escritor Ariano Suassuna (agosto), o II
Seminário Internacional de Direitos da Mulher (setembro) e
o IV Encontro da Magistratura Cearense (outubro).
O desembargador Haroldo Máximo ressalta que
cursos de curta duração, defesa de monografias, lançamento
de livros e outros eventos importantes marcaram o início
da atual administração da Escola. Ele destacou também as
atividades de inclusão social junto à comunidade do Dendê,
que fica no entorno do prédio da Instituição.
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Em termos de normatização, a Escola foi recredenciada junto
ao Conselho Estadual de Educação (CEE), estando apta a
ministrar cursos de pós-graduação lato sensu até 2017

O diretor da Esmec participou das reuniões do
Colégio Permanente de Diretores das Escolas Estaduais de
Magistrados (Copedem), realizadas em Recife (16 a 18 de
maio), Foz do Iguaçu (22 a 24 de agosto) e Natal (28 a 30 de
novembro).
O magistrado representou o TJCE no V Encontro
Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), em Florianópolis (24 a
27 de outubro). Esteve no Encontro Nacional de Diretores
de Escolas da Magistratura, em Vitória-ES (8 de novembro).
A Escola também marcou presença na reunião
de coordenadores pedagógicos de escolas da magistratura,
realizada em Brasília, promovida pela Enfam (29 a 31 de
julho), e do I Encontro de Direito da Escola da Magistratura
do Rio Grande do Norte (Esmarn), em Natal (28 a 30 de
novembro).
Houve o lançamento dos livros “Temas de Processo
Penal”, com artigos de professores e alunos do curso de
Especialização em Direito Processual Penal” (26/04) e
“Recursos Especial e Extraordinário no novo Código de
Processo Civil: estudos em homenagem ao Professor José
de Albuquerque Rocha” (03/10).
A Revista Themis, volume 9, referente a 2011, foi
lançada em 5 de novembro e no dia 22 foi publicado edital,
no Diário da Justiça, para recebimento de artigos destinados
ao volume 10.
A Escola Superior da Magistratura do Ceará foi
criada pela Lei nº 11.203, de 17 de junho de 1986. A missão
é desenvolver a formação continuada de magistrados,
servidores do Poder Judiciário e demais operadores do Direito,
propiciando uma visão atualizada e crítica da ciência jurídica
e de áreas afins. Localiza-se no edifício Desembargador Júlio
Carlos de Miranda Bezerra, na rua Ramires Maranhão do
Vale, nº 70, Água Fria, Fortaleza.

Em 2013, a Esmec ofertou os seguintes cursos: “IV
Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados”
– setembro/2013, Latim Jurídico (4 a 7 de março/2013),
“Mediação e Conciliação”, em parceria com o Núcleo
Permamente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos e Cidadania (Nupemec) e a Corregedoria Geral da
Justiça (fevereiro a outubro).
Ofertou, ainda, cursos sobre “Preparação para a
seleção do Mestrado em Direito da UFC e Unifor” (março
a junho), “Improbidade Administrativa”, em parceria com
Jurisdictio (14 e 15 de junho) e “Improbidade Administrativa
a Distância (EaD)”, promovido pela Enfam (12/08 a
06/09), com a participação de juízes vitaliciandos do Ceará.
A instituição promoveu cursos sobre “Administração
Judiciária” (7 a 28 de julho) para magistrados, “Como
fazer um LLM nos EUA” (dia 21 de junho), “Gestão de
Pessoas: meio de alcance ao princípio da duração razoável
do processo” (9 a 31 de agosto) e sediou o curso “Media
Trainning para Magistrados”, promovido pela ACM (3 e 4
de agosto).
As capacitações de responsabilidade do Fórum
Clóvis Beviláqua realizadas na Esmec foram: “Oficina
de Gestão Pública” (5 a 10 de agosto), “Capacitação em
liderança e gestão para diretores de Secretaria” (maio a
agosto), “Capacitação de Servidores do Centro de Solução
de Conflitos” (10 a 19 de setembro), “Simplificação de
Processos” (7 a 11 de outubro) e “Gestão de Projetos para
gestores do Fórum” (21 a 23 de outubro).
Também foram oferecidos “Curso de Capacitação
para a Copa das Confederações” (7 de maio), “Capacitação
de Agentes de Proteção da Infância e Juventude (14 de maio),
Curso “O Novo Processo Civil” (7 a 9 de novembro) e “Curso
Direito da Infância e Juventude” (12 e 13 de dezembro).
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