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1. INTRODUÇÃO
A atual administração da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) teve início
no dia 5 de fevereiro de 2013, quando o desembargador Haroldo Correira de Oliveira Máximo
tomou posse como Diretor da Instituição. Para Coordenador, foi escolhido o juiz Antonio Carlos
Pinheiro Klein Filho.
Nos onze primeiros meses da gestão do desembargador Haroldo Máximo, a Esmec passou por
momentos da mais alta relevância para sua história, tanto do ponto de vista normativo como no
aspecto acadêmico-cultural.
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 31/12/2017, bem como
emitir certificados de Especialista, conforme Parecer nº 1678/2013, publicado no DOE de
27/08/2013. Outra grande iniciativa da atual Diretoria está sendo a atualização do Regimento
Interno da Escola, cuja proposta encontra-se tramitando desde julho de 2013 na Comissão de
Regimento Interno e Assessoria Legislativa do TJCE.
Outro importante marco legal, a autonomia financeiro-orçamentária da Esmec, que vem sendo
discutida deste 2011, materializou-se este ano com a publicação, pela Presidência do TJCE, da
Portaria nº 261/2013, publicada no DJ de 12/03/2013.
Em termos de ações acadêmico-pedagógicas e culturais, a Esmec está realizando o IV Curso de
Formação Inicial de Juízes Substitutos, para 45 magistrados em processo de vitaliciamento.
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.
A Esmec foi palco de grandes encontros neste ano de 2013, como a palestra do jurista português
Jorge Miranda (maio/2013), a aula-espetáculo do escritor Ariano Suassuna (agosto/2013), o II
Seminário Internacional de Direitos da Mulher (setembro/2013) e o IV Encontro da Magistratura
Cearense (outubro/2013).
Por fim, cumpre ressaltar que muitos cursos de curta duração, defesa de monografias, lançamento
de livros e outros eventos importantes marcaram o início da atual administração da Esmec. Outra
iniciativa importante da atual gestão: as atividades de inclusão social junto à comunidade do Dendê,
que fica no entorno do prédio da Esmec.

2. DESCRIÇÃO E COMPETÊNCIAS
A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) foi criada pela Lei nº 11.203,
de 17 de junho de 1986, e localiza-se no edifício Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra,
situado na Rua Ramires Maranhão do Vale, nº 70, Água Fria, CEP 60.811-670, Fortaleza/CE.
Seu Regimento Interno foi elaborado pelo Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra e
aprovado pelo Tribunal Pleno em sessão de 16/06/1988. A proposta de atualização do
Regimento encontra-se em tramitação na Comissão de Regimento Interno e Assessoria
Legislativa do TJCE, desde julho de 2013.
O Regimento define como fins da Escola:
I - proporcionar meios para especialização, aperfeiçoamento e atualização de Magistrados, nos
assuntos que interessam ao exercício do poder e função jurisdicionais;
II - preparar intelectual, doutrinária e tecnicamente os inscritos em concursos seletivos para
ingresso na Magistratura;
III - dar aos funcionários e servidores do Poder Judiciário oportunidade de aprimoramento
funcional e intelectual, nas áreas e diversos ramos do saber, para melhoria dos seus desempenhos
e maior contribuição aos serviços de apoio à atividade jurisdicional;
IV - concorrer para o aprimoramento cultural dos Bacharéis em Direito e para a difusão dos
preceitos e garantias formais relativos à tutela do respeito à pessoa humana, ás instituições
democráticas, aos ideais de Justiça, Equidade e Paz Social; e
V - incentivar a pesquisa e o debate jurídico de temas relevantes e colaborar para o constante
desenvolvimento da Ciência do Direito, especialmente da Hermenêutica Jurídica e processos de
aplicação da Justiça, visando ao fortalecimento do Poder Judiciário.

Conforme a Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994, conhecida como Código de Divisão e
Organização Judiciária do Estado do Ceará, a Esmec é considerada “órgão de atuação
desconcentrada do Tribunal de Justiça e funcionará com estrutura e relativa autonomia
administrativa e financeira que lhe forem estabelecidas na Lei Orgânica da Administração do
Poder Judiciário, sendo o Regimento Interno aprovado pelo Tribunal Pleno” (art. 78).
Esta mesma lei (art. 79) especifica as competências da Escola:
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.

A Esmec é dirigida por um Desembargador do TJCE, indicado por seu Presidente, sendo seu
nome ratificado pelo Tribunal Pleno. A Escola é coordenada por um Juiz, nomeado pelo
Desembargador Diretor da Escola. São órgãos colegiados da Esmec: o Conselho de ExDiretores e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), este último composto por
docentes que atuem nos cursos ministrados na instituição.
A missão da Esmec, definida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), consiste em
“desenvolver a formação continuada de juízes, servidores do Poder Judiciário e demais
operadores do Direito, propiciando uma visão atualizada e crítica da ciência jurídica e de
áreas afins, dando-lhes ainda uma consciência dos problemas locais, nacionais e
internacionais através de abordagens transdisciplinares, sem olvidar a competência técnicojúrídica e administrativa necessária para a busca de soluções comprometidas com a Justiça
Social, através da efetivação dos direitos humanos e fundamentais”.

3. ORGANOGRAMA

4. PROJETOS E AÇÕES
I) PRINCIPAIS AÇÕES:
CURSOS OFERTADOS
- IV Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos – setembro/2013 a
abril/2014
- Latim Jurídico, com o prof. Carlos Campolina, de 4 a 7 de março/2013.
- Mediação e Conciliação – Através da iniciativa do Nupemec, e também em
parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, foram realizados vários cursos com
este tema para servidores, assessores, dirigentes de cartórios extrajudiciais e
magistrados, de fevereiro a outubro de 2013.
- Preparação para a seleção do Mestrado em Direito da UFC e Unifor – março a
junho de 2013
- Curso Improbidade Administrativa – parceria com Jurisdictio – dias 14 e 15 de
junho/2013
- Improbidade Administrativa a distância (EaD) – promovido pela Enfam de
12/08 a 06/09 – com a participação de juízes vitaliciandos do estado do Ceará
- Administração Judiciária presencial – de 7 a 28 de julho, para magistrados
- Como fazer um LLM nos EUA – com Lucas Lima Carvalho, dia 21/06/13
- Curso “Gestão de Pessoas: meio de alcance ao princípio da duração razoável do
processo” - com o juiz Danilo Fontenele, de 9 a 31 de agosto de 2013
- Curso Media Trainning para Magistrados, promovido pela ACM – dias 3 e 4 de
agosto/2013
- Cursos promovidos pelo Fórum Clóvis Beviláqua e realizados na Esmec:
Oficina de Gestão Pública, de 5 a 10 de agosto de 2013; capacitação em liderança
e gestão para diretores de Secretaria, de maio a agosto de 2013; capacitação de
servidores do Centro de Solução de Conflitos (10 a 19/09/13), curso
Simplificação de Processos (7 a 11 de outubro) e curso Gestão de Projetos para
gestores do Fórum (de 21 a 23 de outubro de 2013).
- Curso de Capacitação para a Copa das Confederações – com a presença do Des.
Gerardo Brígido na abertura do curso (07/05/13)
- Capacitação de agentes de proteção da Infância e Juventude – dia 14/05/13

- Curso Direito da Infância e Juventude – dias 12 e 13 de dezembro de 2013
- Curso “O Novo Processo Civil”, com o juiz Mantovanni Colares – de 7 a 9 de
novembro de 2013
SEMINÁRIOS/PALESTRAS/REUNIÕES
- Reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos, promovida por
representantes nacionais do Ministério Público – 13 a 15 de março de 2013
- Exibição do filme “12 homens e uma Sentença”, seguida do debate sobre Teoria
da Argumentação – dia 07/06/13
- Seminário sobre Judicialização do Direito à Saúde – promovido perlo Comitê
Estadual para a Saúde do Ceará, instituído pelo CNJ – dia 28/07/13
- Colóquio “Platão e Aristóteles: influências na Filosofia do Direito e na Filosofia
Política” – realizado em 10/05/2013
- Aula-espetáculo com o escritor Ariano Suassuna – dia 14/08/13
- Reunião da Esmec e Corregedoria Geral de Justiça com novos juízes – dia
03/07/13
- Palestra do jurista português Jorge Miranda e lançamento de livro – dia
18/05/13
- Palestra do Prof. Dr. Juarez de Freitas – 05/11/13
- Lançamentos do livro “Aspectos Polêmicos e Atuais no Direito Eleitoral” - dia
20/09/13
- Lançamento da revista Café com Justiça – dia 05/09/13
- II Seminário Internacional de Direitos da Mulher – dias 26 e 27 de setembro de
2013
- Seminário Literatura e Direito – com os professores Arnaldo Vasconcelos, Cid
Casrvalho e outros – dia 11/10/13
- Mostra “Gláuber ouvindo Villa Lobos”, com paineis de Audifax Rios,
organizada pelo professor Régis Frota, em outubro de 2013
- Solenidade dos 14 anos de criação da 3ª Companhia de Policiamento de Guarda
do TJCE, com a entrega de condecoração a 25 personalidades – dia 27/08/13
- IV Encontro da Magistratura Cearense – com palestras de Augusto Cury, Caco
Barcellos e outros convidados – dias 17 e 18 de outubro de 2013

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DA ESCOLA
- LIVROS – Foram lançados os livros “ Temas de Processo Penal – com artigos
de professores e alunos do curso de Especialização em Direito Processual Penal”,
dia 26/04/13; e “Recursos Especial e Extraordinário no novo Código de Processo
Civil: estudos em homenagem ao Prof. dr. José de Albuquerque Rocha”, dia
03/10/13.
- REVISTA THEMIS – O volume 9 (referente a 2011) foi lançado em 05/11/13.
No dia 22/11/13 foi publicado edital, no Diário da Justiça, para recebimento de
artigos para o volume 10.
- REVISTA DÍKE - Em março deste ano foi publicado edital para recebimento de
artigos da segunda edição da Díke, revista eletrônica da Esmec, que pode ser
acessada no endereço eletrônico: http://www2.tjce.jus.br:8080/dike.
MONOGRAFIAS DEFENDIDAS
- 11/12 - A execução penal a partir do paradigma do Direito Penal mínimo
- 06/12 - Análise da Lei 12.830/13: repercussões na investigação criminal
- 04/12 - A importância do domicílio na legitimidade do processo eleitoral:
análise, inadequações e possíveis distorções no cadastro eleitoral
- 04/12 - A concessão das liminares no processo eleitoral: o conflito entre o
respeito à fumaça do bom direito e ao perigo da demora e a preservação da
legitimidade das eleições.
- 28/11 - A (des)necessidade da presença do advogado no processo administrativo
disciplinar: aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais
- 25/11 – Financiamento de Campanhas Eleitorais em Face do Princípio da
Igualdade de Oportunidades
- 22/11 – A importância do Domicílio na Legitimidade do Processo Eleitoral:
análise, inadequações e possíveis distorções no cadastro eleitoral
- 20/11 – “A Investigação Criminal e a Nova Lei dos Delegados de Polícia” e
“Tutelas de Urgência: Análise das Tutelas Emergências no Novo Código de
Processo Civil”

- 14/11 – Hierarquia Normativa e o Princípio Tutelar: o critério da favorabilidade
e o controle de constitucionalidade
- 13/11 – O Avanço no Combate à Impunidade Parlamentar no Brasil
- 11/11 – A Constitucionalidade das Cotas Raciais nas Universidades Públicas
Brasileiras: análise do julgado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 186/DF
- 08/11 - Poder de Investigação Direta pelo Ministério Público
- 21/10 - “ Aspectos Importantes do Processo de Desapropriação de Imóveis por
Utilidade Pública Previsto no Decreto Lei nº 3305/1941” e “A Relação entre o
Prequestionamento e os Embargos de Declaração: os Entendimentos dos
Tribunais Superiores
- 30/09 - Ação Civil Pública e o Estudo das Ocupações (ir)regulares na faixa da
Praia do Futuro”
- 17/09 – A Memória Cultural como Direito Fundamental
- 29/07 - O Mandado de Injunção e a Evolução da Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal
- 20/06 - Mediação de Conflitos no Âmbito da Defensoria Pública

BIBLIOTECA
De fevereiro a outubro de 2013, a Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho, da
Esmec, fez acrescer a seu acervo, entre aquisições próprias ou doações, um total de 578
livros, 7 monografias e 1 periódico. Além disso, no mesmo período foram realizados 135
empréstimos.
Nessa gestão, foi também criada a Rede de Bibliotecas do Judiciário estadual, uma iniciativa
da Esmec, conforme Portaria n º 1116/2013, publicada em 24/09/13 no Diário da Justiça.
AÇÕES SOCIAIS
A atual direção entende que é importante promover ações de responsabilidade social junto à
comunidade de seu entorno. As primeiras iniciativas nessa área datam de junho deste ano,
quando o Des. Haroldo Máximo recebeu representantes da Unifor e da Creche do Poder
Judiciário, para iniciarem uma ação conjunta em benefício da comunidade do Dendê.
A partir daí foram realizadas as seguintes atividades: reunião com representantes do governo
do Estado (Secretarias de Justiça e Trabalho, e Assessoria de Políticas contra as Drogas), no
auditório da Esmec; arrecadação de latas de leite em pó e entrega ao Conselho Comunitário

de Defesa Social do Édson Queiroz (dia 17/09/13); e curso para mulheres (auxiliar de pessoal
e auxiliar administrativo), em parceria com Senac e Instituto Maria da Penha, de outubro a
dezembro de 2013.
REUNIÕES DO CEPE
O Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão da Esmec se reuniu duas vezes na atual gestão da
Esmec. No dia 01/04/13, quando deliberou sobre as novas turmas dos cursos de
Especialização disciplinas para o IV Curso de Formação de Juízes, prazos para defesa de
monografia das atuais turmas, dentre outros temas. A segundo reunião foi no dia 08/11/13,
quando se decidiu sobre a prorrogação do prazo de defesa de monografias das atuais turmas
(para 25/02/14) e outro temas.
CONVÊNIOS/ PARCERIAS
Rede de Escolas de Governo – a Esmec assinou convênio de parceria com outras 11 escolas
de governo do Ceará, dia 26/08/13, e vem tendo ativa atuação nas reuniões promovidas pela
Rede, capitaneadas geralmente pela Escola de Gestão Pública (EGP). Importantes ações são
desenvolvidas nestes encontros, como troca de experiências, criação do Regimento Interno da
Rede e de seu planejamento estratégico, seminários e cursos em parceria etc.
O Diretor da Esmec recebeu visita de dirigentes da Escola nacional de Magistratura
(08/03/13), Unipace (12/03/13), Cetrei-TRE (12/03/13), IPC-TCE (27/02/13) e Imparh
(15/05/13), e discutiu possibilidade de parceria para oferta de cursos, presenciais e a
distância, além de outras ações em conjunto.
Além disso, a Esmec vem renovando a importante parceria com a Associação Cearense de
Magistrados (ACM), realizando ações conjuntas que vão de cursos, seminários e consultas a
magistrados.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS
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), de 24 a 27 de outubro de 2013 (em
Florianópolis) e esteve no Encontro Nacional de Diretores de Escolas da Magistratura, dia 8
de novembro de 2013, em Vitória-ES. A Escola também marcou presença na reunião de
coordenadores pedagógicos de escolas da magistratura, realizada em Brasília, promovido

pela Enfam, de 29 a 31 de julho de 2013.

II) PROJETOS GERENCIADOS PELA ESMEC:
Nome do Projeto: Educação a Distância em Parceria
Objetivos: Ofertar quatro turmas, com vinte vagas cada uma, em seis cursos de
aperfeiçoamento, na modalidade a distância, durante 2013 e 2014, nas áreas do Direito e
correlatas (Administração, Gestão de Pessoas, Psicologia Jurídica) em parcerias diversas.
Entregas Previstas: duas turmas do Curso de Administração Judiciária (23 de setembro a 15
de novembro de 2013) e uma turma do Curso de Informática Aplicada à Jurisdição (início 11
de novembro, término em 13 de dezembro de 2013)
Unidades envolvidas: TJCE, ESMEC e ENFAM
Progressos: 30%
Fase Atual: em andamento
Nome do Projeto: Vídeo Institucional da ESMEC
Objetivos: Mostrar à sociedade a história da Instituição, suas realizações e depoimentos de
pessoas que fizeram e/ou fazem a ESMEC. Divulgar o vídeo no site da Escola e em eventos
internos (auditório e sala de aula) e externos de iniciativa da ESMEC. O vídeo passará a ser
um documento audiovisual a integrar o acervo (memória) da Escola
Entregas Previstas: vídeo institucional
Unidades envolvidas: TJCE, ESMEC
Progressos: 10%
Fase Atual: divisão de material do TJCE, desde 27/09/2013.
Nome do Projeto: Eventos Culturais
Objetivos: Realização de eventos culturais de diversas naturezas (lançamento de livros,
mostras de cinema e artes plásticas, mesas redondas, debates, cafés culturais, esquetes
teatrais, colóquios, seminários, entre outros) durante os anos de 2013 e 2014, com temas de
interesse da comunidade acadêmico-jurídica.

Entregas Previstas: Aula-espetáculo de Ariano Suassuna, em 15 de agosto de 2013 e II
Seminário de Literatura e Direito em 2014.
Unidades envolvidas: TJCE e ESMEC
Progressos: 50%
Fase Atual: em planejamento, o II Seminário de Literatura e Direito
Nome do Projeto: Cursos de Capacitação na Área da Infância e da Adolescência
Objetivos: Ofertar, ao longo de 2013, pelo menos dois cursos de aperfeiçoamento, voltados
especificamente para a área da infância e da adolescência.
Entregas Previstas: Curso Direito da Infância e da Juventude, a ser realizado em 12 e 13 de
dezembro de 2013
Unidades envolvidas: TJCE e ESMEC
Progressos: 30%
Fase Atual: ASSTECSECAD – Assessoria Técnica (SECAD), 07/11/2013
Nome do Projeto: Cursos de Especialização
Objetivos: Garantir prosseguimento de quatro cursos de especialização da ESMEC
Entregas Previstas: quatro cursos de especialização lato sensu
Unidades envolvidas: ESMEC
Progressos: 5%
Fase Atual: aguardando consulta ao MEC sobre a legalidade da oferta de novas turmas
Nome do Projeto: Curso de Formação de Novos Juízes
Objetivos: Assegurar recursos que permitam o cumprimento da obrigação constitucional de
oferecimento de curso de formação inicial para novos juízes
Entregas Previstas: Curso de Formação de Novos Juízes
Unidades envolvidas: CORREGEDORIA, TJCE e ESMEC
Progressos: 40%
Fase Atual: em andamento
Nome do Projeto Estratégico: PJESMEC2013001 – Cursos de Aperfeiçoamento de
Magistrados
Objetivos: Assegurar recursos que permitam o cumprimento da obrigação constitucional de
oferecimento de cursos de formação continuada para juízes (aperfeiçoamento).

Entregas Previstas: Cursos ofertados e a ofertar: Gestão de Pessoas: meio de alcance ao
princípio da razoável duração do processo (9 a 31 de agosto de 2013), O Novo Processo Civil
(7 a 9 de novembro de 2013), Filosofia do Direito (20 e 21 de dezembro de 2013), Para 2014,
sem datas marcadas, Impactos Sociais, Econômicos e Ambientais das Decisões Ambientais,
Direito de Família: por uma maior responsabilidade parental, Hermenêutica Jurídica, Direito
Registral e Imobiliário e Notarial, Dosimetria da Pena e Alternativas Penais
Unidades envolvidas: TJCE, ESMEC
Progressos: 30%
Fase Atual: em planejamento dos cursos de 2014

5. RESULTADOS
Pode-se concluir que, nestes primeiros meses da atual gestão da Esmec, vários êxitos
puderam ser alcançados, como a implementação do IV Curso de Formação de Juízes e a
realização de cursos de curta duração, seminários e palestras voltados para o aperfeiçoamento
de magistrados e servidores do Judiciário estadual.
A Escola também vem sendo atendida pela Presidência do TJCE em termos de necessidades
estruturais (como a colocação de cerca elétrica, e a aquisição de móveis e equipamentos
diversos, estes últimos em fase final do processo de aquisição), e está em processo de
virtualização de suas rotinas administrativas e pedagógicas.
Além disso, vem ampliando suas ações de comunicação (com a edição de informativos, envio
de notícias para a imprensa e sites, registro fotográfico e em vídeos de suas ações etc.),
obtendo, como consequência, uma imagem positiva perante a sociedade e uma excelente
acolhida junto aos formadores de opinião que militam na mídia cearense.
Cabe por fim destacar a crescente interação com a magistratura cearense. A Escola,
individualmente ou através da fundamental parceria com a Associação Cearense de
Magistratura (ACM), tem procurado atender às necessidades de informação e formação
educacional e cultural de juízes e desembargadores estaduais, através da oferta de cursos,
seminários, palestras, lançamentos de livros e revistas, e outras atividades.

