Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados (CPAM)

PORTARIA Nº 12/2010 da Esmec – DJ de 09/02/2010
O Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC),
Desembargador RAIMUNDO EYMARD RIBEIRO DE AMOREIRA, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista a necessidade de garantir a contínua melhoria dos
serviços administrativos e de apoio ofertados pela Escola, bem como a busca da
excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros e critérios didáticos e
acadêmico-pedagógicos seguros de avaliação institucional, compatíveis com o alto
nível dos cursos já ofertados pela ESMEC;
CONSIDERANDO, outrossim, ser exigência básica dos órgãos de credenciamento e
fiscalização educacionais a existência de comissões próprias de avaliação institucional;
CONSIDERANDO ainda ser imperioso evitar que haja solução de continuidade nas
atividades de avaliação institucional e de magistrados desenvolvidas na ESMEC, estas
últimas necessárias para fins de promoção por merecimento ou vitaliciamento.
RESOLVE:
Art. 1º Fica criada a Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI) da Escola
Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC).
Parágrafo Único. A referida comissão será composta, obrigatoriamente, por servidores
efetivos do Tribunal de Justiça, preferencialmente lotados na ESMEC ou que nela
desenvolvam alguma atividade de ensino, pesquisa ou extensão, portadores do título de
especialista, mestre ou doutor.
Art. 2º Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados
(CPAM) da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC).
Parágrafo Único. A comissão a que se refere o caput deste artigo será composta,
obrigatoriamente, por magistrados vitalícios do Tribunal de Justiça que tenham algum
vínculo com a ESMEC e nela desenvolvam ou tenham desenvolvido alguma atividade
de ensino, pesquisa ou extensão, além de portadores do título de especialista, mestre ou
doutor.
Art. 3º São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI),
além de outras compatíveis com as comissões desta natureza existentes em instituições
de ensino superior:
a) construir os instrumentos de avaliação de juízes (questionários, sondagens, pesquisas,
entrevistas, elaboração de peças processuais, estudos de caso etc), valendo-se de
metodologia cientificamente adequada;
b) executar a avaliação do corpo docente, discente e funcional, dando a esta a
publicidade necessária, visando a melhoria da qualidade dos serviços ofertados;
c) executar a avaliação do corpo diretivo da instituição e das condições de oferta dos
cursos e atividades, dando a esta a publicidade necessária, visando a melhoria da
qualidade da gestão administrativa e dos cursos;

d) garantir que o maior número possível de alunos, professores, magistrados e
servidores frequentem os cursos e atividades da ESMEC e possam participar da
avaliação institucional, emitindo suas críticas e sugestões
Art. 4º São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados (CPAM),
além de outras compatíveis com as comissões desta natureza existentes em instituições
de ensino superior:
a) propor os instrumentos de avaliação de magistrados e formas de avaliação
compatíveis com as tarefas jurisdicionais e administrativas que estes exercem, valendose de metodologia cientificamente adequada;
b) executar a avaliação dos trabalhos apresentados por magistrados em cursos de
aperfeiçoamento para fins de promoção por merecimento, cursos de formação inicial
etc;
c) executar a avaliação de relatórios de participação em eventos e cursos presenciais ou
à distância apresentados pelos juízes participantes;
d) garantir que o maior número possível de magistrados frequentem os cursos e
atividades da ESMEC participando ativamente das mesmas, emitindo suas críticas e
sugestões
Art. 5º São integrantes da Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI) os
servidores Flávio José Moreira Gonçalves (Presidente, Analista Judiciário, Mestre em
Direito e Filosofia), Maria de Fátima Neves da Silva (Secretária, Analista Judiciária,
Especialista em Psicopedagogia), Edilson Baltazar Barreira Júnior (Analista Judiciário,
Doutor em Sociologia), José de Anchieta Silveira (Analista Judiciário, Mestre em
Administração)
Art. 6º São integrantes da Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados (CPAM)
os magistrados Durval Aires Filho (Presidente, Especialista), Sérgia Maria Mendonça
Miranda (Mestra em Direito), Marcelo Roseno de Oliveira (Mestre em Direito),
Francisco Luciano Lima Rodrigues (Doutor em Direito), Washington Luís Bezerra de
Araújo (Mestre em Direito) e Mário Parente Teófilo Neto (Mestre em Direito)
Art. 7º As referidas comissões terão caráter permanente e a sua composição pode ser
alterada por decisão administrativa do Desembargador Diretor da ESMEC, respeitados
os critérios estabelecidos nos arts. 1º e 2º desta Portaria.
Art. 8º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza (CE), 2 de fevereiro de 2010
RAIMUNDO EYMARD RIBEIRO DE AMOREIRA - Desembargador Diretor da
ESMEC

