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Projeto estratégico
A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), sob orientação técnica da
Secretaria de Planejamento do TJCE, deu início em 2017 ao seu projeto estratégico de
Aprimoramento Administrativo e Pedagógico, tendo concluído a execução dos seguintes
instrumentos de gestão e orientação pedagógica: definição de cargos e suas respectivas
atribuições. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Político Pedagógico (PPP).
Estão em fase de elaboração os seguintes outros instrumentos: Regimento Interno da instituição,
manualização e (re)desenho de processos (estabelecendo-se rotinas e facilitando sua gestão) e
atualização do Planejamento Estratégico.

Modernização e gestão de tecnologia da informação
A Esmec, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça
(Setin-TJCE), adquiriu 12 computadores para a instalação de seu Laboratório de Informática,
uma antiga necessidade da Escola e também uma exigência do Conselho de Educação do
Estado.
Em parceria também com a Setin, a Escola adquiriu mais Switches (aparelhos que permitem a
conexão de computadores em rede), para atender à demanda dos novos pontos de internet.
A Esmec também solicitou a substituição e modernização do sistema de áudio e vídeo de seu
auditório, serviço já licitado pelo TJCE que será executado pela Wave Tecnologias em Sistemas
Audiovisuais Ltda.

Otimização de procedimentos
Sesmec - Após alguns problemas técnicos, que estão sendo resolvidos em parceria com a SetinTJCE, o sistema de gestão acadêmica da Esmec (Sesmec) está em fase de implementação de
todas as suas funcionalidades. Este sistema foi criado para virtualizar todos os procedimentos da
Esmec, tais como: matrículas em cursos, histórico escolar, solicitação de declaração,
agendamento de aulas etc.

Disponibilização de informações no Back-up Esmec - Pastas com informações acadêmicas
atualizadas (cursos em oferta, inscrições, monografias agendadas etc.) estão acessíveis a todos
os servidores e estagiários da Escola, através do Back-up Esmec, permitindo que qualquer um
possa tomar conhecimento de dados importantes e prestar informações imediatas sobre
inscrições, cursos realizados, corpo docente etc. Além disso, a marcação de número de ofício,
que antes era feita de forma manual (riscado o número em um papel no flanelógrafo), agora é
realizada através de um arquivo no Back-up, portanto, de forma on line.
Seleção de docentes externos – Foi editada a Portaria nº 05/2017, que aprimorou os critérios de
pontuação para credenciamento de docentes.
Reforma administrativa - Com a Lei nº 16.208/2017, os cargos de confiança da Esmec foram
reestruturados, ganhando otimização e funcionalidade. O Regimento Interno da Escola, em
elaboração, irá definir as atribuições de cada cargo, o que não existia na estrutura anterior.

Infraestrutura e segurança
A fachada da Escola (composta de vidro fumê e esquadrias de alumínio) foi totalmente mudada,
trazendo não só uma nova estética, mas também segurança para os servidores e frequentadores
da Esmec.
Foram disponibilizadas uma sala específica para o Laboratório de Informática e outra para a área
de comunicação.

Comunicação
Principais ações nesta área:
- Otimização do site da Esmec, a partir de uma maior interação com os internautas (além do Fale
Conosco, eles puderam participar de duas enquetes, que tiveram mais de mil votantes e versaram
sobre a preferência do público em relação a cursos de Especialização e aperfeiçoamento), do
incremento no número de notícias e da inserção de ícones que remetem às mídias sociais da
Escola (canal no youtube e o facebook Esmec Cursos). Isso redundou no expressivo número de

visualizações no Portal: 123 mil, de janeiro a 11/12 deste ano;
- Criação do Canal Esmec no Youtube, que até o momento (12/11) tem 59 vídeos
disponibilizados somente este ano, e possui 70 internautas inscritos (que recebem informação
automática logo que um vídeo é inserido);
- Criação da página Esmec Cursos no Facebook, para transmissão ao vivo de palestras e
divulgação de cursos e outros eventos da Escola;
- Adoção de um sistema de envio de informações para magistrados, sobre cursos e eventos
realizados na Escola, através do aplicativo Whatsapp;
- Criação de um boletim (Esmec Notícias) de uma página só, no formato JPG, sobre atividades
desenvolvidas pela Escola, enviados para os e-mails institucionais de magistrados e servidores e
pelo whatsapp para públicos específicos;
- Ampliação da parceria com a Assessoria de Comunicação do TJCE e com instituições externas,
que atuam em conjunto com a Esmec na oferta de cursos e eventos (como, por exemplo, na
interação com a área de comunicação da Tdh no evento da Kay Pranis);
- Entrevistas concedidas por dirigentes da Esmec aos programas Judiciário em Evidência
(transmitido pelas TVs Assembleia, O Povo, Fortaleza e TVC), Questão de Ordem (TV
Assembleia) e Mundo Jurídico (TVs Fortaleza, O Povo e União); além de entrevistas para rádios
(Universitária e O Povo).

Ações setoriais
1 - CURSOS
1.1. Pós-graduação
a) Especialização
As aulas dos três cursos de Especialização (Direito e Processo Constitucional – Turma VIII;
Processo Civil e Gestão do Processo – Turma IV; e Direito Processual Penal – Turma III) foram
encerradas no início de abril. De 5 de junho a 18 de novembro foram defendidas e aprovadas 75
monografias, além de duas outras terem sido reprovadas.
Os cursos foram credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), e a metodologia adotada nas aulas buscou priorizar os estudos de caso e
as discussões em grupo, seguindo as diretrizes pedagógicas desta instituição.

Como o atual credenciamento da Esmec, junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE), para
ministrar cursos de pós-graduação lato sensu se encerra no final do ano, a Escola já encaminhou
ao órgão regulamentador o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e outros documentos
necessários ao recredenciamento, para o período 2018-2022.
Diante de uma perceptível necessidade de maior capacitação de magistrados e servidores da
Justiça estadual na área do Processo Civil, e a partir também do que se constatou na enquete
realizada no site da Instituição, a Escola irá ofertar no próximo ano um curso de Especialização
nessa área. O edital está sendo elaborado.
Ainda em termos de pós-graduação lato sensu, a Esmec em conjunto com a Presidência do TJCE
busca viabilizar um MBA em Gestão do Judiciário, que deverá ser ofertado no próximo ano.
b) Mestrado
As aulas do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas (MPPPP), que a Esmec
realiza em parceria com a Uece, foram encerradas em fevereiro. Os alunos estão em fase de
qualificação de suas dissertações, que deverão ser defendidas até abril do próximo ano. A
parceria deve continuar com a Uece, oportunizando a oferta de mais uma turma de Mestrado e,
até mesmo, uma de doutorado, conforme consta no PPP da Escola.

1.2. Formação Inicial
V Curso de Formação Inicial de Magistrados
Este ano o Curso foi ofertado para uma segunda turma de juízes (aprovados no último concurso
do TJCE), no período de 06/03 a 12/05. No dia 01/09, uma solenidade no auditório da Esmec
marcou a entrega de certificado de conclusão da capacitação para os 58 participantes: 28 da
primeira turma e 30 da segunda. O Curso constitui etapa obrigatória para o vitaliciamento, e teve
carga horária total de 521 h/a.
Importante destacar que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam) destacou sua Coordenadora de Credenciamento, professora Ana Lourdes Vilela, para
avaliar o Curso. Ela esteve observando as aulas, acompanhando a Assessoria Pedagógica da
Esmec, realizando reuniões e outras atividades, no período de 27 a 31 de março deste ano e, ao
final, teceu vários elogios ao Curso.

1.3. Formação continuada
a) Cursos presencias (Capital e Interior) – Todos com carga horária mínima de 20 h/a (exceto
o workshop) foram credenciados pela Enfam::




Prisão Provisória e Liberdade: Uma abordagem constitucional (20 h/a), na Esmec, dias
23 e 24/11
Direito do Consumidor (20 h/a), na Esmec, 23 e 24/11
Formação Pedagógica: Planejamento (20 h/a), na Esmec – 16 e 17/11



Prisão Provisória e Liberdade: Uma abordagem constitucional (20 h/a), no Polo de
Iguatu, 09 e 10/11
Cálculo da Pena (20 h/a), no Polo de Sobral, 26 e 27/10
Cálculo da Pena (20 h/a), no Polo do Crato, 20 e 27/10
Licitações e contratos administrativos: uma visão jurisprudencial (20 h/a), na Esmec, 19
e 20/10
Juizado Especial Cível: teoria e prática (8 h/a), no Polo de Sobral, 18/10
Cálculo da Pena (20 h/a), na Esmec, 28 e 29/09
Workshop Internacional “Círculos em Movimento: construindo uma comunidade
escolar restaurativa” (40 h/a), na Esmec dias 21 e 22/09 e na ESMP dias 25 e 26/09
Ativismo Judicial: Limites e Possibilidades (20 h/a), ofertado pela Escola Nacional da
Magistratura (ENM) para 35 magistrados das escolas judiciais do País. Realizado na
Esmec dias 14 e 15/09
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz (40 h/a), no Polo
do Crato, dias 14, 15, 21 e 22 de setembro
Direito da Infância e Juventude (30 h/a), na Esmec, dias 29 de setembro e 5 e 6/10
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz (40 h/a), na
Esmec, dias 03, 04, 10 e 11/08
Introdução à Justiça Juvenil Restaurativa (30 h/a), na Esmec, 22, 23 e 30 de junho
Resiliência Emocional (15 h/a), na Esmec, 8 e 9 de junho
Lei Maria da Penha e a Violência Doméstica contra a Mulher (30 h/a), na Esmec, dias
01, 02 e 09/06
Direito à Saúde (20 h/a), na Esmec, 08 e 09 de maio
Introdução à Justiça Juvenil Restaurativa (30 h/a), no Polo do Crato, dias 04, 05 e 12 de
maio
Tráfico de Pessoas: Aspectos Sociológicos e Criminológicos (20 h/a), na Esmec, 27 e
28 de abril
Oficina de Mediação e Conciliação (8 h/a), no Polo do Crato – 10 de março



















b) Cursos a distância – Este ano a Enfam passou a compartilhar seus cursos EaD com as
escolas judiciais. A Esmec foi a primeira do País a ofertar cursos compartilhados.






O juiz e o serviço extrajudicial (60 h/a), realizado de 02/10 a 22 /11
Gestão de Pessoas (40 h/a), de 21/08 a 29/09
Tribunal do Júri (40 h/a), de 21/08 a 19/09
Improbidade Administrativa (40 h/a), de 19/06 a 08/07
Gestão por Competências (15 h/a), de 2 a 19 de junho – único não compartilhado

2. SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS ETC.
Boa parte das palestras foi transmitida ao vivo pela página da Esmec no Facebook

.



Diálogos entre o Direito Brasileiro e o Direito Francês – com a desembargadora francesa
Christine da Luz e o juiz Jorge Di Ciero, dia 24/11
Ciclo de Estudos sobre Processo Civil – Palestras versaram sobre os seguintes temas:
Tutela Provisória (22/09), Fundamentação das Decisões Judiciais (06/10), Cumprimento
de Sentença (27/10), Sistema de Precedentes (27/10), Fazenda Pública em Juízo (17/11)
e Negócios Jurídicos Processuais (01/12).
Encontro Pedagógico - O I Encontro aconteceu em 02/06 e contou com uma palestra da
pedagoga Flora Maria Carneiro Teles, Diretora de Formação e Aperfeiçoamento do
Imparh. O II Encontro aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro, e atuou como
facilitadora Liliane Campos Machado, instrutora credenciada da Enfam.
Posse de 40 juízes leigos, no auditório da Esmec em 06/11, solenidade presidida pelo
desembargador Mário Parente. Os candidatos fizeram capacitação (de 40 h/a) nos dias
01, 02, 15, 16 e 29 de setembro.
Palestra “Justiça Restaurativa e os Círculos de Construção de Paz”, no auditório da
Esmec, em 22/09, ministrado pela ativista norte-americana Kay Pranis.
Palestra “Mediação: uma comparação dos desafios e benefícios nos EUA e no Brasil”,
ministrada no auditório da Esmec, dia 31/08, pelo juiz norte-americano Randell Lee
Wilkinson.
Seminário em homenagem ao professor Arnaldo Vasconcelos (falecido em maio deste
ano), organizado pelo juiz Antonio Carlos Klein, realizado nos dias18 e 19 de agosto, no
auditório Esmec.
Palestra “Violência de gênero no contexto da Lei Maria da Penha”. Dia 04/08 no Polo do
Crato
II Encontro de Direito Eleitoral e Ciência Política – realizado no auditório da Escola, nos
dias 25 e 26 de maio, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/CE) em parceria
com a Esmec.
VI Congresso Cearense de Direito de Família e Sucessões, dias 18 e 19 de maio, evento
promovido em parceria com o (IBDFAM-CE).
Lançamento do livro “A família no direito: novas tendências”, dia 18/05, durante o VI
Congresso Cearense de Direito de Família. Organizadoras: Roberta Vasques, Bleine
Queiroz Caúla e Olívia Marcelo Pinto de Oliveira.
Palestra “Do depoimento sem dano à oitiva especial: a busca de qualificação na escuta de
crianças no meio jurídico”, ministrada pela psicóloga Beatrice Marinho Paulo, perita do
Ministério Público do Rio de Janeiro. Dia 18/05, em duas salas de aula da Esmec.
Mesa redonda “Meio Ambiente em Foco”, realizada no auditório da Esmec, dia 20/04
Palestra “Abrindo a Caixa Preta: por que a Justiça não funciona no Brasil?”, ministrada
pelo juiz federal Nagibe de Melo Jorge Neto no auditório da Esmec, dia 10/03.

















Eventos culturais:


Exposição do Arquivo Nirez (de 01/09 a 07/11 de 2017), com parte significativa do
acervo do jornalista Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), constante de 34 objetos
(gramofones, aparelhos telefônicos, rádios, microfones, máquinas fotográficas e de
datilografia, moviola, além de discos de cera) e 60 reproduções de fotos da cidade de
Fortaleza (prédios, praças e outros logradouros) do início do século passado. Os





frequentadores puderam também escutar músicas brasileiras antigas, a partir de
gravações do programa Arquivo de Cera, que Nirez apresentou na Rádio Universitária.
Apresentação (no encerramento do curso Infância e Juventude) de capoeiristas da
comunidade do Dendê e do grupo Kebra Mola, formado por jovens do Vicente Pinzón
e bairros vizinhos, sob a coordenação do músico Júnior Brasil (06/10).
Apresentação musical do quinteto Big Band e exposição/venda de quadros e produtos
artesanais do Centro de Semiliberdade Martir Francisca, durante o VI Congresso
Cearense de Direito de Família e Sucessões (18/05).
Apresentação musical dos Irmãos Cruz, que integram o projeto musical do bairro
Novo Mondubim, na solenidade de início do V Curso de Formação para a segunda
turma de magistrados (06/03).

3 - OUTRAS ATIVIDADES
Polos de Aprendizagem - Foi publicada no dia 15/05 a Portaria do Diretor da Esmec nomeando
os novos juízes coordenadores dos Polos de Aprendizagem: Janayna Marques de Oliveira e Silva
(Sobral), Josué de Sousa Maia Júnior (Crato) e Yanne Maria Bezerra de Alencar (Iguatu). O Polo
de Sobral, que existia apenas formalmente, foi instalado no dia 26/10/17, em concorrida
solenidade no Fórum daquela comarca, reunindo magistrados, membros do MP, defensores
públicos, advogados, servidores do Judiciário estadual e representantes da comunidade
acadêmica da Região Norte. A Esmec tem ainda o Polo de Crateús, que ainda não foi instalado
oficialmente.
Biblioteca Juiz Roberto Jorge - De janeiro a 08/11 deste ano, foram acrescidos ao acervo da
Biblioteca da Esmec (por aquisição ou doação) 125 livros, 18 monografias, 3 obras de referência
e 18 periódicos. Além disso, neste período foram feitos 90 empréstimos, realizadas 62
devoluções e cadastrados 47 usuários. Importante destacar solicitação de licitação (feita à
Presidência do TJCE) para aquisição de 100 novos livros de Ciências Sociais e Políticas para o
Mestrado e 290 novos títulos na área de Ciências Jurídicas, para atualização do acervo.
Reformulação de colegiados - Neste ano, os órgãos colegiados da Esmec iniciaram sua atuação
com novos componentes, nomeados pelo Diretor da Esmec. Foi renovada a composição do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), conforme Portaria nº 07/2016, publicada no
DJ de 11/01/17; e reativados (e nomeados seus novos integrantes) o Conselho Permanente de
Avaliação de Magistrados (CPAM), conforme Portaria nº 08/2017 (DJ de 11/01/17), e o
Conselho Permanente de Avaliação Institucional (CPAI), mediante Portaria nº 08/2017 (DJ de
28/09/17).
Revista Themis - A revista científica da Esmes voltou a ter edições semestrais a partir deste
ano. Também conquistou o selo Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes/MEC), recebendo a classificação B4 para a área de Administração
Pública e B5 referente à área do Direito. Essa classificação refere-se à versão eletrônica do
periódico (http://revistathemis.tjce.jus.br), e não levou em conta a edição do 1º semestre deste
ano, que possui mais de 60% de exogenia. Com esse diferencial e as mudanças que a Escola
vem adotando (como a atualização do Conselho Editorial), com a finalidade de se adequar a
todas as normas do Qualis, na próxima classificação da Capes a Themis deverá obter um

conceito bem mais expressivo. Este ano a Themis também completou 20 anos de criação e, para
tanto, foi realizada uma solenidade dia 01/12, quando também foi lançado o volume 15.2 do
periódico. O volume 15.1 foi lançado em 01/09, durante a solenidade de enceramento do V
Curso de Formação.
Eventos de unidades do TJCE e entidades parceiras - Ao longo do ano, a Esmec abrigou
cursos, reuniões e encontros diversos de órgãos do TJCE e instituições parceiras, tais como:
encontros do Sistema de Juizados Especiais (à frente o desembargador Mário Parente), reuniões
mensais do Comitê Executivo de Saúde (presidido pela juíza Helga Medved), curso da CejuscFortaleza sobre “Teoria e Prática das Oficinas da Parentalidade” (dias 14 e 15 de março),
palestra “Como Adotar um Comportamento Seguro em um Mundo Conectado”, promovida pela
Setin/TJCE (25/08),.aulas do curso de Mediação e Conciliação do Nupemec, comemoração do
Dia do Estudante da Creche do Poder Judiciário do Ceará (11/08) e curso para gestores do TJCE
ofertado pela SGP; além de assembleias/reuniões da Associação Cearense de Magistrados e
eventos do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (com ênfase na posse dos juízes eleitorais
Tiago Asfor e Roberto Dinizs, ocorrida no auditório da Esmec, no dia 16/10, com a presença,
dentre outras autoridades, do governador Camilo Santana).
Participação em cursos/eventos da Enfam e ENM - O Coordenador da Emsec, Ângelo
Vettorazzi, e outros 8 juízes concluíram o último módulo do curso de Formação de Formadores
(Fofo) da Enfam, em Brasília, realizado dias 5 e 6 de setembro. As etapas anteriores do Fofo,
nessa nova formatação, constaram do módulo regional (em Recife, maio) e outra a distância,
num total de 80 h/a. Vettorazzi também participou de reunião da Escola Nacional (ENM), em
Brasília, sobre educação continuada (20/03). O Diretor da Escola, desembargador Heráclito
Vieira, e o juiz coordenador participaram da reunião com diretores de escolas judiciais da
Região Nordeste, na sede do TRF 5ª Região (em Recife), dia 15/05. Além disso, a Esmec
marcou presença na Enfam (Brasília), com suas servidoras da área pedagógica, no IV Encontro
de Diretores e Coordenadores Pedagógicos (6 e 7/12), Encontro Pedagógico de Formadores da
EaD (26/10) e no curso de Desenho Instrucional (8 a 10/08).
Rede de Escolas - A Esmec integra, junto com outras 11 instituições, a Rede de Escolas de
Governo do Estado do Ceará. Em 2017, a Escola continuou mantendo uma participação ativa no
colegiado, fazendo-se presentes em eventos como: reunião na Academia Estadual de Segurança
Pública (29/06), seminário Desenvolvimento e Competências do Servidor Público (11/08),
reunião na Unipace para discutir o plano estratégico da Rede (30/05), reunião na Escola de
Gestão Penitenciária e Ressocialização (25/04) e reunião no Instituto Plácido Castelo (21/02).
Além disso, a Esmec participou da fundação do sistema de bibliotecas da Rede (Redebiblio).

ANEXO
Este levantamento realizado pela Esmec foi confeccionado a partir de modelo disponibilizado
pela Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça (Seplag/TJCE), para servir de subsídio,
juntamente com relatórios de outras unidades do Judiciário cearense, ao balanço do primeiro ano
de gestão do desembargador Gladyson Pontes à frente da justiça estadual.
Dessa forma, o balanço da Esmec foi publicado resumidamente tanto no Relatório de Gestão de
2017 da Presidência do TJCE, como na edição especial de fim de ano do Judiciário em Revista.
As informações sobre a Escola da Magistratura nestas duas publicações podem ser vistas nas
páginas a seguir.

