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Relatório de Gestão da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
(Biênio 2017-2018)

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) no decorrer no biênio 2017/2018,
sob direção do Desembargador Heráclito de Sousa Vieira Neto e do Coordenador Geral, Juiz Ângelo
Bianco Vettorazzi, realizaram os seguintes projetos e ações:

1. Projetos e ações na área de gestão de pessoas
•

Curso de Formação Inicial

Curso realizado após a finalização do concurso público e dirigido aos magistrados recém-empossados.
No período de 06 de março a 13 de maio de 2017, ocorreu a II Turma do V Curso de Formação Inicial
de Magistrados. O curso totalizou 521 horas/aula e formou trinta magistrados, convocados pelo Edital
nº 01/2017.

Curso

•

Data de
realização

V Curso de Formação Inicial de

06/03 a

Magistrados

13/05

C/H

Quantidade de magistrados

521

formados
30

Curso de Formação Continuada

Os cursos de Formação Continuada proporcionam ao magistrado a oportunidade de desenvolver
competências profissionais necessárias ao aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional.
A escola ofertou no biênio de 2017/2018 sessenta e cinco cursos de Formação Continuada,
totalizando 1.569 h/a. Com a expedição de 815 certificados para magistrados.
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 Cursos de Formação Continuada realizados no biênio (2017/2018):
Ano de

Quantidade de cursos

realização

(credenciado na Enfam)

2017

21

594

388

2018

44

975

427

TOTAL

65

1569

815

C/H

Quantidade de certificados expedidos
(magistrados)

 Cursos realizados nos Polos de Aprendizagem da Esmec (Sobral, Iguatu e Crato):
Ano de

Quantidade de cursos

realização

(credenciado na Enfam)

2017

5

130

54

2018

10

200

65

TOTAL

15

330

119

•

C/H

Quantidade de certificados expedidos
(magistrados)

Ensino à Distância (EaD)

A escola ofertou nove cursos na modalidade de ensino a distância no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Moodle da Esmec/Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Tjce). Desses, oito foram
compartilhados e credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam).
Ano de

Quantidade de cursos

realização

(credenciado na Enfam)

2017

4

170

114

2018

4

150

34

TOTAL

8

320

148

C/H

Quantidade de certificados expedidos
(magistrados)

Rua Ramires Maranhão do Vale, 70 - Água Fria – CEP 60.811-670 – Fortaleza – Ceará. (85) 3218-6164. esmec@tjce.jus.br / esmec.tjce.jus.br

•

Curso de Formação de Formadores (FOFO)

Os cursos de formação de formadores têm por objetivo desenvolver, continuamente, competências
profissionais referentes à docência e à organização do trabalho pedagógico de formação de
magistrados.
A escola realizou três cursos de Formação de Formadores, com carga horária total de 60 h/a e
capacitação de setenta professores.
Hoje, a escola conta com 40 professores externos credenciados por meio de Edital e 31 formadores,
professores capacitados nos cursos de Formação de Formadores, credenciados pela Enfam. Além de
vinte tutores em EaD, também com credenciamento na Enfam.
•

Curso de Pós-graduação lato sensu em Processo Civil

Em 2017, foram finalizadas três turmas de especialização: a de Direito e Processo Constitucional, com
31 concludentes; a de Processo Penal, com dezenove concludentes e a de Direito Processual Civil e
Gestão do Processo, com 35 concludentes.
Em março de 2018, foi iniciado o curso de pós-graduação lato sensu em Processo Civil. Totalizando
360 h/a e reunindo 46 alunos devidamente matriculados, o curso tem seu término previsto para
março de 2020.
•

Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas

A turma ofertada na Esmec do Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas
(Mpppp) é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará (Tjce) e a Universidade
Estadual do Ceará (Uece).
O prazo final para defesa de dissertação se encerrou em agosto de 2018. Dos quarenta alunos
matriculados, 38 concluíram com êxito, obtendo o título de mestre.
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Em dezembro de 2018, a Chamada Pública nº 79/2018 abriu a seleção de discentes para a nova
turma do curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, ofertada para a Rede
Estadual de Escolas de Governo, cujas aulas ocorrerão na sede da Esmec a partir de 2019.1. O
público-alvo é composto por servidores públicos (efetivos, temporários/contratados ou comissionados)
e Agentes Políticos graduados nas diversas profissões que reflitam a multiprofissionalidade do campo
dos saberes e práticas.
•

MBA em Direito: Gestão Pública

A Esmec, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), iniciou, em julho de 2018, o MBA em
Direito: Gestão Pública (Edital nº 02/2018). O curso totaliza 432 h/a, ministrado por professores da
FGV e realizado na Esmec.
Foram ofertadas quarenta vagas para juízes e desembargadores, além de servidores efetivos
ocupantes de cargo de direção do Poder Judiciário cearense.
Até dezembro de 2018, foram ministradas cinco disciplinas. A previsão de término é para fevereiro de
2020.
•

Encontro Pedagógico

A Esmec idealizou e realizou no ano de 2018, nos dias 17 e 18 de maio, o I Encontro Pedagógico da
Escola. O encontro propôs incentivar os professores da Esmec a refletir sobre sua prática docente
mediante diferentes perspectivas metodológicas. Participaram do evento 34 professores.
2. Projetos e ações na área de gestão financeira e orçamentária
Durante o ano de 2018, a Esmec acompanhou de perto sua execução financeira por meio do indicador
nº 19 do seu plano estratégico, índice de execução do orçamento. Definiu-se como meta para 2018
executar 50% do orçamento disponibilizado para a Esmec. Até novembro deste ano, a escola já
executou 108% do valor orçado, tendo assim que solicitar suplementação para cumprir com as
obrigações nos últimos meses do ano.
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3. Projetos e ações na área de gestão estratégica
3.1 Gestão do indicador do Planejamento Estratégico do Tjce 2016/2020
A Esmec é gestora do indicador do Plano Estratégico Institucional “Índice de aprimoramento de
magistrados”, com meta para 2018 de capacitar 27% dos magistrados em 40 h/a em cursos
credenciados pela Enfam.
Em 2017, foram capacitados 117 magistrados. Já em 2018, com os cursos ocorridos até 07 de
dezembro, a soma chega a 129 magistrados, capacitados em 40 h/a. Meta superada com
cumprimento de 111%.
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3.2 Instituição do Plano Estratégico da Esmec 2018/2020
Documento de gestão que, alinhado aos Planejamentos Estratégicos do Tribunal de Justiça do Ceará e
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, estabeleceu a missão e as metas
da Esmec até 2020. Até novembro de 2018, as metas estipuladas para o corrente ano estão com
cumprimento médio de 88%.
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3.3 Atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018/2022
Documento elaborado para um período de cinco anos que identifica a instituição no que diz respeito à
sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas
ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende
desenvolver, fundamental para o credenciamento oficial da escola no Conselho de Educação do
sistema estadual de ensino, no qual se insere.
Várias das metas estipuladas no PDI 2018/2022 já foram alcançadas, entre as quais se destacam: a
conclusão da primeira turma do Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas
por 38 dos 40 alunos matriculados, desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Ceará
(Uece); a abertura de Edital para a segunda turma do Curso de Mestrado Profissional em
Planejamento e Políticas Públicas, também em parceria com a Uece e, desta feita, voltado à Rede
Estadual de Escolas de Governo, a qual a Esmec faz parte e a oferta da primeira turma do Curso de

MBA em Direito: Gestão Pública, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
3.4 Atualização do Projeto Político Pedagógico (PPP)
Documento essencial que indica a diretriz para gestores e professores e também para funcionários e
alunos, plano completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre os principais aspectos do
planejamento e execução das ações pedagógicas, mas flexível o bastante para se adaptar às
necessidades de aprendizagem dos alunos e às necessidades de evolução e transformação
institucionais.
3.5 Instituição das Reuniões de Acompanhamento da Estratégia (RAE) e Gerencial (RG)
As RAEs são reuniões onde os servidores da Esmec acompanham os resultados das metas do Plano
Estratégico da escola. Realizadas desde abril de 2018, acontecem sempre na primeira quarta-feira de
cada mês.
As RGs aconteceram em sete reuniões nas quais os servidores da Esmec apresentam os projetos e
ações em desenvolvimento em sua área de atuação. Essas reuniões acontecem sempre na última
quarta-feira de cada mês. Até hoje foram realizadas sete reuniões.
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4. Projetos e ações na área de modernização e gestão de tecnologia da informação
4.1 Desenvolvimento do sistema Minha Esmec
Está em fase de desenvolvimento o software “Minha Esmec”, sistema de relacionamento entre os
discentes, docentes com a Esmec. O Minha Esmec funcionará por meio do browser como também por
meio de aplicativos nos celulares e possibilitará que os participantes se inscrevam nos cursos e
eventos promovidos pela Esmec e também possa acompanhar seus históricos de participação e
expedição de certificados.
5. Projetos e ações na área de otimização de procedimentos
5.1 Mapeamento de processos
Em 2018, foi realizado o mapeamento e a otimização de dois grandes processos da escola: o
processo que envolve procedimentos de ofertar e realizar o curso de especialização e o de curso de
formação continuada. Ao todo, são quinze processos mapeados e otimizados.
Essa ação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Esmec, indicador nº 11, índice de otimização
e manualização de processos.
6. Projetos e ações na área de comunicação
6.1 Criação de redes sociais da Esmec
6.1.1 Canal no YouTube
Em 16 de fevereiro de 2017 foi criado o “Canal ESMEC”, no YouTube, no qual foram publicizados 133
vídeos de cursos, eventos e outras atividades da escola. Em 2017, o canal contava com setenta
inscritos, e em fins de 2018 já soma 175 inscritos e 7.832 visualizações. O vídeo mais assistido no
canal da Esmec é a “Palestra Antígona” do Professor Arnaldo Vasconcelos com 440 visualizações.
6.1.2 Página do Facebook
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Em 31 de maio de 2017 foi criada a página “Esmec Cursos” para a divulgação das atividades
pedagógicas, assim como para a realização de transmissões ao vivo de palestras, e outros eventos da
escola. A página possui 647 seguidores e conta com mais de 590 curtidas. Até o dia 12/12/2018 a
página contava com 7.581 visualizações. O vídeo mais popular foi a mesa-redonda “Marx 200 anos –
A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel” com 1.420 visualizações.
6.1.3 Conta do WhatsApp
A Esmec passou a utilizar um smartphone para a ampliação dos meios de divulgação, via WhatsApp,
de suas atividades junto aos magistrados. Os participantes de eventos também puderam realizar
perguntas por esse meio.
6.2 Transmissão ao vivo dos eventos
Foram realizadas 47 (quarenta e sete) transmissões ao vivo pela rede social Facebook de eventos que
aconteceram na Esmec. Dentre esses, está incluindo a apresentação musical do violonista Manassés
de Sousa que fez parte do projeto Esmec Artes.
6.3 Visualizações no Site da Esmec
O site da Esmec (esmec.tjce.jus.br), no biênio 2017-2018 teve mais de 284 mil visualizações.
Comparando o ano de 2017 com o de 2018, tivemos um crescimento de 37% no total de
visualizações.
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7. Outras ações e projetos
7.1 Eventos externos
No biênio 2017/2018 foram realizados diversos eventos abertos ao público externo. Ao todo, o
número de participantes nesses eventos somam mais de 4.813 pessoas.
2017
Eventos

2018

Quantidade

Nº de participantes

Palestras

12

933

Seminários

1

Workshops
Oficinas

Eventos

Quantidade Nº de participantes

Palestras

22

1.043

37

Seminários

2

152

1

20

Mesas redondas

3

120

1

24

Capacitação

2

101

1

36

Exposição

2

1506*

Encontros

2

117

--

--

--

Exposição

1

724*

--

--

--

Total

19

1167

31

1416

Mesas
redondas

*Valores estimados com base na quantidade de pessoas que participaram dos eventos que ocorrem no
período da exposição.
7.2 Projeto Esmec Artes
Em novembro de 2018, foi realizada a primeira edição do “Esmec Artes”. Evento aberto à comunidade
jurídica e à população em geral, ocorrido na sede da Escola, constou de exposição fotográfica,
palestras sobre literatura e cinema, exibição de filme, peça teatral e apresentação musical.
Para palestrar sobre literatura, a Esmec recebeu o jurista José Calvo González da Universidad de
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Málaga (Espanha) com a palestra “Institución literaria y arte jurídico: la escritura de la ley” e a
professora Maria Pina Fersini da Università degli Studi di Firenzeda (Itália) com a palestra “La palabra

jurídica en exílio em la obra de Alejo”.
No tocante ao cinema, foi exibido o filme “O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, dirigido pelo
cineasta Rosemberg Cariry. Como teatro, houve a apresentação da peça infantil “João Botão”, do grupo
cearense de Teatro Máquina. A peça foi apresentada para as crianças da Creche Florisbela Benvinda
Guimarães do Poder Judiciário cearense. Quanto a música, tivemos a apresentação do violonista
Manassés de Sousa, instrumentalista de renome internacional com 38 anos de carreira.

Figura 1: Palestra “Institución literaria y arte jurídico: la escritura de la
ley” e a Palestra “La palabra jurídica en exílio em la obra de Alejo”

Figura 2: Peça infantil “João Botão”
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Figura 3: Apresentação do violonista Manassés
7.3 Exposições fotográficas
Em 2017, a Esmec recebeu a exposição de fotos e objetos que compõem o arquivo do jornalista
Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2017. Durante a exposição,
os visitantes puderam desfrutar de audição do Programa “Arquivo de Cera”, com músicas
especialmente selecionadas por Nirez para a ocasião.
Já em 2018, a Esmec recebeu duas exposições, resultantes da parceria com o Museu da Fotografia
de Fortaleza: “Imagens que Ardem” e “Na Linha de Frente”. A exposição “Imagens que Ardem”
apresentou fotografias do período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) e ficou disponível na
Escola de 29/06 a 31/08/2018. A exposição “Na Linha de Frente” trouxe registros de guerra de
renomados fotojornalistas brasileiros, com fotos do front de batalha e das cenas de vítimas de conflitos
internacionais.
Exposição

Período

Público *

Arquivo Nirez

01/09 a 31/10/2017

724

Imagens que Ardem

29/06 a 31/08/2018

966

Na Linha de Frente

09/11 a 19/12/2018

540
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*Valores estimados com base na quantidade de pessoas que participaram dos eventos que ocorrem no
período da exposição.
7.4 Credenciamento de cursos na Enfam
A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) finaliza o ano de 2018 com quarenta
cursos credenciados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados (Enfam),
um total de 855 h/a.
7.5 Regulamentação do grupo de pesquisa
Foi regulamentado o grupo de pesquisa “Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário”
devidamente credenciado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
composto, em sua formação inicial, por 21 pesquisadores, dos quais treze doutores, seis mestres e
dois especialistas. O Edital de Seleção está aberto para ingresso de mais quinze estudantes e 36
pesquisadores. Produção acadêmica dos integrantes do grupo de pesquisa (entre janeiro de 2018 e
dezembro de 2018): cinco artigos e um capítulo de livro.
O grupo de pesquisa está organizado em três linhas distintas de pesquisa: Linha 1 – Políticas Públicas,
Sociedade e Sistema de Justiça, coordenada pelo Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves; Linha 2 –
Direitos Humanos, coordenada pela Prof.ª Dra. Mércia Cardoso de Souza; Gestão Pública e Inovação
no Poder Judiciário, coordenada pelo Prof. Dr. Leonel Gois Lima Oliveira.
7.6 Atualização e/ou edição de atos normativos
Todos de grande importância para a Escola, no caso, o seu Regimento Interno, o Regulamento da
Pós-Graduação, o Regulamento da Biblioteca, o Regulamento do Grupo de Pesquisa, o Edital de
Seleção do Grupo de Pesquisa, a Portaria que institui o Índice de Desempenho Docente (IDD), a
nova Portaria de Pagamentos, o novo Edital de Credenciamento Docente e os Regulamentos dos
dois últimos cursos de formação inicial de juízes.
7.7 Ações da Biblioteca
A Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho possui atualmente 11.760 exemplares em
diversas áreas como Direito, Educação, Filosofia, Ciência Política, Psicologia, Ciência da Natureza,
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Matemática e Administração Pública.
Em 2018, a biblioteca da Esmec aderiu ao projeto Justiça Literária, uma iniciativa do Poder Judiciário
estadual, através da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec) que objetiva promover a
cidadania e contribuir com o incentivo à educação e à leitura. Foram realizadas três edições do projeto
que consiste na doação ou troca de livros por parte do público que comparecer aos eventos
promovidos pela escola, Dessa forma, os participantes que tiverem algum livro para doação podem
trazê-lo para a Esmec e, se quiser, trocar por outro. Se não tiver livro para doar pode também ter
acesso as obras do projeto.
7.8 Aquisições
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7.9 Circulação do acervo
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7.10 Doações de obras ao acervo
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7.12 Avaliação de satisfação dos usuários
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7.13 Ações da Revista Themis
A Themis, periódico publicado pela Esmec, passou a ter a periodicidade semestral e ampliou as linhas
editoriais para “Justiça, Gestão Pública, Direitos Humanos, Educação e Políticas Públicas”.
Em 2018, a revista obteve o Qualis B5 (Direito) e B4 (Administração Pública e de Empresas, Ciências
Contábeis e Turismo) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Hoje, o Conselho Editorial é composto por 38 membros, sendo cinco mestres e 33 doutores, dentre os
quais cinco atuam no exterior – Suíça, Holanda, Espanha, Itália e França – em instituições como: Corte
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Internacional de Justiça; Universidade de Estrasburgo; Universidade de Pisa; Comitê para a Eliminação
da Discriminação Racial das Nações Unidas e Universidad Loyola Andalucía. Os professores do Brasil
estão ligados às seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH), Universidade
Federal do Ceará (UFC), Universidade de Fortaleza (Unifor), Faculdade Metropolitana da Grande
Fortaleza (Fametro), Centro Universitário Christus (Unichristus), Faculdade Cearense (FaC),
Universidade Federal do Maranhão (Ufma), Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade
Estadual do Ceará (Uece), Universidade Federal de Minas Gerais (Ufmg), Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP),
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Universidade do Rio dos Sinos
(Unisinos), Centro Universitário Internacional (Uninter), Instituto de Direito Público (IDP), Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) e Universidade Federal de Goiás (UFG).
Volumes publicados no biênio 2017/2018:
•

Volume 15, n. 2 – constituído por oito textos, obedeceu rigorosamente à exogenia no tocante à
origem dos artigos: uma doutoranda (Universidad de Sevilla), que é docente no Equador, na
área de doutrina estrangeira; uma mestra (Universidade de Lisboa); três mestres (Ceará); dois
mestrandos (Ceará); três doutores (Ceará, São Paulo, Minas Gerais). Os autores estão
vinculados às seguintes instituições: Universidad Internacional del Ecuador, Uece, UFC,
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie), Universidade de Lisboa, Unichristus,
Universidade Federal de Lavras;

•

Volume 16, n. 1 – constituído por oito textos, obedeceu rigorosamente à exogenia no tocante à
origem dos artigos: um doutor – artigo oriundo do México – Doctor en Derecho Penal por el
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en México y catedrático
del Instituto Nacional de Ciencias Penales en dicho país, atualmente Director de Formación
Profesional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz – doutrina estrangeira;
cinco doutores (Ceará, Minas Gerais); dois mestres (Ceará); um mestrando (Minas Gerais);
um doutorando (Ceará). Os autores estão vinculados às seguintes instituições: Instituto
Nacional de Ciencias Penales (México), Northeastern State University NSU-EUA, Unifor,
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade Federal do Ceará, Centro
Universitário Estácio do Ceará, Centro Universitário Newton Paiva;

•

Volume 16, n 2: constituído por sete textos, obedeceu rigorosamente à exogenia no tocante à
origem dos artigos: sete doutores – dois textos em língua estrangeira (inglês e francês), de dois
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doutores (Holanda e Estados Unidos); um especialista (Esmec); sete doutores (Universidade
Federal de Goiás, GO; Corte Internacional de Justiça e Universidade de Brasília (Holanda);
PUC/Minas (MG) e Northeastern State University NSU (USA); Fletcher School-Tufts University
(MA, USA); Universidade de Fortaleza e Faculdade Ari de Sá, CE; Uninter, PR.
A Revista ampliou sua presença em indexadores internacionais:
•

Latindex – Sistema Regional de Informação em Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal;

•

Google Scholar;

•

Diadorim – Diretório de políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras.

Inclusão na ferramenta do Google Analytics em maio de 2018. Ferramenta gratuita do Google que
permite analisar o comportamento dos usuários de um site ou blog, disponibilizando dados como
número de visitas (por mês, semana, dia, hora), textos mais lidos, origem dos internautas (países,
cidades), páginas mais acessadas, dentre outras estatísticas. Por meio desse sistema eletrônico de
metrificação, a Esmec passa a ter acesso a importantes dados estatísticos sobre a Themis, que em
seus 21 anos de existência já teve 25 edições publicadas.
 Visualizações de página: 18.872 acessos (maio a 04/dezembro/2018).
 Origem dos acessos à revista: Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Peru, Moçambique,
Angola, Equador, Alemanha, Colômbia.
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