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Plano de Desenvolvimento Institucional da
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará
(2018-2022)

I - Histórico da Instituição no Contexto Regional

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) é órgão do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e foi criada pela Lei Estadual nº 11.203, de 17 de junho de
1986. Possui sede própria, localizada na Rua Ramires Maranhão do Vale nº 70 – Água Fria, CEP
60.811-670.
O atual Regimento Interno foi elaborado e aprovado por unanimidade pelo Tribunal Pleno
em sessão de 8 de junho de 2018, sendo publicado no Diário de Justiça na mesma data.
Posteriormente, foi aprovado o Assentamento Regimental nº 1, de 17 de agosto de 2018 que alterou o
Regimento Interno, modificando o art. 28, caput, que trata da Biblioteca da Escola.
Com a recente reforma administrativa realizada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará pela entrada em vigor da Lei nº 16.208, de 6 de abril de 2017, a Esmec permanece como
órgão de atuação desconcentrada, ao qual incumbe também promover a execução da política de
treinamento, de capacitação e aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo e de apoio às
atividades dos servidores da Justiça, sem prejuízo das suas atividades tradicionais de formação inicial e
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continuada de magistrados. Na nova legislação, restaram ainda mais claros os termos em que se
efetiva a autonomia administrativa da Escola:
Art. 49. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC,
criada pela Lei nº 11.203, de 17 de julho de 1986, é órgão de atuação
desconcentrada do Poder Judiciário, ao qual incumbe planejar, executar e
desenvolver política de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos
para a magistratura, bem como, em articulação com a Secretaria de Gestão de
Pessoas, promover a execução da política de treinamento de capacitação e
aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo e de apoio às atividades dos
servidores da Justiça.
§1º A ESMEC terá autonomia administrativa relativa, expressa da seguinte
forma:
I – em poder obter recursos externos de assistência técnica e financeira para
desenvolver sua programação;
II – em poder estabelecer taxas de inscrição e custeio de cursos, seminários,
simpósios, fóruns de debates, concursos e outros eventos que promova,
diretamente ou mediante convênio com outras instituições, cujos recursos
serão arrecadados pelo FERMOJU, de acordo com o que estabelece a Lei nº
11.891, de 20 de dezembro de 1991;
III – adquirir e custear com recursos do FERMOJU, ou de outras fontes,
material permanente e de custeio, bem como contratar os serviços eventuais
de instrutores e conferencistas com o objetivo de cumprir suas finalidades.

As receitas da Esmec decorrem, portanto, de duas fontes legais, ou seja, parte delas é
oriunda do Tesouro Estadual e outra, provém do Fermoju, que é o Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Judiciário, instituído pela Lei Estadual nº 11.891/1991 e regulamentado pela
Instrução Normativa nº 01/1997. Na Lei Estadual nº 11.891/1991, que instituiu o Fundo, já havia
expressa previsão autorizando a Esmec a cobrar “taxas por realização de cursos, seminários,
conferências e outros eventos promovidos” (art. 3º, IV).
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O Fermoju (Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do
Estado do Ceará) é um órgão do Poder Judiciário criado por Lei. Suas ações são amparadas pela
legislação e por normas administrativas.
Através do recolhimento das taxas, o Fermoju promove a modernização e o
reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará, permitindo, assim, à sociedade o acesso
mais justo e democrático a este Poder. O Fermoju é também o fundo para o qual são recolhidas todas
as taxas de inscrição, matrículas e mensalidades nos cursos pagos ofertados pela Esmec, nos termos
do que dispõe o art. 7º, III, alínea a da referida instrução normativa:
Art. 7º. As receitas do FERMOJU serão recolhidas observando as disposições
seguintes:
(...)
III – Compete à Secretaria de Administração e Finanças deste Tribunal, por
suas unidades administrativas, observadas as normas regimentais específicas
emanadas do Tribunal de Justiça, dispor sobre:
(…)
a) recolhimento das taxas por realização de cursos, seminários, conferências
e outros eventos promovidos pela Escola Superior da Magistratura.

A Esmec é dirigida por um desembargador em atividade, na forma prevista no §2º do art.
49 da mencionada Lei Estadual nº 16.208, de 6 de abril de 2017. O diretor é de livre indicação pela
Presidência do Tribunal de Justiça, limitado o exercício a um período de 2 (dois) anos, sendo permitida
uma recondução.
A Esmec também conta com Coordenador Geral, função exercida por magistrado de
carreira (Juiz de Direito), indicado pelo Diretor e que, tradicionalmente, fica afastado das funções
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judicantes enquanto exerce tal múnus, período durante o qual resta inteiramente dedicado às atividades
acadêmicas e pedagógicas de formação desenvolvidas pela Esmec. Exatamente devido a natureza das
atribuições a serem exercidas, a escolha do Juiz Coordenador tem, costumeiramente, recaído sobre
magistrados com alguma experiência acadêmica na pesquisa, na pós-graduação ou no magistério
superior. Assim, quase todos os magistrados que exerceram a função de Juiz Coordenador da Esmec
têm pós-graduação concluída. Dos ex-coordenadores da Esmec, três são doutores (Francisco Luciano
Lima Rodrigues, UFPE; Marcelo Roseno de Oliveira, Unifor e Mantovanni Colares Cavalcante, PUCSP), sete são mestres (Francisco de Assis Filgueira Mendes, UFC; Washington Luís Bezerra Araújo,
Unifor; Sérgia Maria Mendonça Miranda, UFC; Durval Aires Filho, Uece; Emílio de Medeiros Viana,
UFC; Antonio Carlos Pinheiro Klein Filho, UFC e Aluisio Gurgel do Amaral Júnior, UFC) e dois deles
são especialistas (Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Unifor e Cézar Belmino Barbosa Evangelista
Júnior, Esmec).

A Escola da Magistratura conta, ainda, com polos regionais de aprendizagem, situados no
interior do Estado (Sobral, Iguatu, Crato e Crateús). São eles os grandes responsáveis pela estratégia
de inserção regional e interiorização das ações educacionais da Esmec. Em cada polo regional de
aprendizagem, atua um magistrado coordenador, por nomeação e delegação do Diretor da Esmec,
escolhido entre juízes com perfil de liderança, interesse acadêmico e perfil de gestor educacional.

Referidos núcleos regionais têm desenvolvido várias atividades presenciais, tais como
seminários, cursos, ciclos de palestras e lançamentos de obras voltados à comunidade acadêmica e
jurídica do interior do Estado do Ceará, tudo em ativa parceria com instituições e universidades locais,
como é o caso do polo de Crato, atuando em parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca) e
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o polo de Iguatu, em parceria com o Campus Multi-institucional de Iguatu (Humberto Teixeira), campus
este no qual funcionam cursos de graduação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), do Instituto
Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Para seu regular funcionamento e democratização da gestão, a Esmec conta também com
órgãos colegiados, a saber: o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), a Comissão
Permanente de Avaliação Institucional (CPAI) e a Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados
(CPAM). O CEPE, órgão auxiliar do Diretor, de caráter deliberativo em matérias e assuntos
relacionados com a gestão acadêmica e pedagógica, é composto, preferencialmente, por excoordenadores e ex-diretores que exercem um mandato de dois anos, recaindo as indicações
geralmente sobre magistrados que já exerceram cargo administrativo na Esmec e docentes com efetiva
atuação nos cursos ministrados pela Esmec, os quais também integram os quadros de carreira do
Tribunal de Justiça do Ceará, quer como magistrados, quer como servidores.

Conforme dispõe o art. 14 do Regulamento de Pós-Graduação Lato Sensu da Esmec, as
ações educacionais desenvolvidas pela Esmec deverão seguir, além das normas Regulamento, os
projetos pedagógicos de cada curso, devidamente aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Cepe) da instituição.

Há ainda, como órgão consultivo do Juiz Coordenador nas questões relacionadas à gestão
acadêmica, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), espaço prioritário de discussão pedagógica,
composto pelo Juiz Coordenador Geral da Esmec, dois (2) representantes da magistratura que atuem
como docentes formadores, um (1) representante dos servidores que atue como docente formador, um
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(1) representante dos professores que atue como docente credenciado externo e um (1) representante
do corpo discente dos cursos de especialização.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), assim composto pela representação docente e
discente, é nomeado pelo Juiz Coordenador Geral da Esmec, que presidirá o colegiado, o qual se
reunirá sempre que convocado por este para exercer as seguintes atribuições: a) contribuir para a
consolidação do perfil profissional do egresso dos cursos de especialização ofertados; b) zelar pela
integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes do currículo;
c) colaborar na atualização e execução do Projeto Político-Pedagógico da Esmec.

Para a oferta dos primeiros cursos de pós-graduação, a Esmec firmou parceiras e
estabeleceu convênios com outras instituições de ensino superior do Ceará, como a Universidade
Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Os primeiros cursos foram ofertados ainda em 2006. Na mesma gestão, foi instituído o
Conselho de Ex-Diretores da Esmec e criada a Medalha Des. Júlio Carlos de Miranda Bezerra,
destinada a premiar personalidades e instituições que tenham colaborado para o crescimento e
desenvolvimento das atividades da Esmec. A primeira solenidade de entrega desta honraria ocorreu
naquela mesma gestão. Em cada edição da honraria, além de personalidades externas, sempre são
agraciados um professor, um servidor e um aluno da própria Esmec que tenham se destacado por suas
atividades. Com a extinção do Conselho de Ex-Diretores pelo atual Regimento Interno da Esmec, a
atribuição para opinar sobre os agraciados com a Medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda
Bezerra passou a ser exercida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Escola, nos
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termos do que dispõe o art. 24, VII do atual Regimento.

A conquista da autonomia acadêmica, com a possibilidade de expedição dos certificados
com chancela própria, foi obtida na gestão 2008/2009. A partir de então, a Esmec foi autorizada a
ofertar seus próprios cursos de especialização, outorgando o certificado de especialista aos concluintes,
nos termos do Parecer 0560/2008, de 12/11/2008, do Conselho de Educação do Ceará, exarado
com olhos postos nas premissas fixadas no art. 10, IV da Lei Federal nº 9.394, de 26/12/1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação).

A ousadia da Esmec e a visão prospectiva do Conselho de Educação do Ceará à época do
primeiro credenciamento, tornaram-na referência para as demais escolas de magistratura do país.
Diversas escolas judiciais, inspirando-se na novidade da conquista da Esmec, estruturaram-se e
buscaram, junto aos respectivos conselhos estaduais, o credenciamento necessário para a oferta dos
próprios cursos de especialização. Serve de exemplo desta repercussão positiva o credenciamento
obtido no ano de 2011 pela Escola Superior da Magistratura de Tocantins (Esmat), uma das mais
jovens e, no entanto, uma das mais bem estruturadas escolas judiciais do país.

Foi também nessa mesma gestão que foi criado e instalado o Cepe (Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão) da Esmec, sendo recomposto na gestão 2010/2013 e nas gestões
subsequentes. Dele, podem participar magistrados e servidores que ministram aulas nos cursos da
Esmec e com efetiva atuação acadêmica na Esmec e/ou em outras instituições de ensino superior.
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Ainda na mesma gestão (2008/2009), foi firmado convênio de cooperação com a
Universidade de Samford (EUA). Este convênio já permitiu a vários magistrados cursar pós-graduação

stricto sensu (mestrado) nos Estados Unidos da América (EUA), na Samford University, localizada em
Birmingham, maior cidade do Estado americano do Alabama. O curso objeto do referido convênio é o
Mestrado em Direito Comparado (MCL) da Cumberland School of Law e alguns dos egressos deste
curso já lecionam atualmente na Esmec como professores formadores.

Na gestão posterior, ocorreu uma reestruturação interna da Secretaria da Esmec, com a
criação da Ouvidoria da Instituição e duas importantes comissões: a Comissão Permanente de
Avaliação dos Magistrados (CPAM) e a Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI).
Nesta mesma gestão, a Esmec realizou várias reuniões de trabalho com magistrados, destinadas à
discussão de temas específicos da área jurídica, além de um concurso nacional de monografias e uma
campanha de doação de livros e valorização do acervo de sua biblioteca. A referida biblioteca, aliás,
recebeu nesta gestão o nome do Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho, ex-coordenador da Esmec,
prematuramente falecido em acidente automobilístico. A solenidade contou com a participação de
familiares, amigos do magistrado falecido e várias personalidades do judiciário brasileiro, latinoamericano e ibero-americano.

Os primeiros certificados de conclusão de curso chancelados pela própria Esmec foram
entregues em 2010. Na mesma época, foi criada e lançada a primeira revista eletrônica da instituição,
a Revista Díke, por sugestão do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Atualmente, a
Escola mantém apenas a Revista Themis.
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Desde 1997, já havia sido lançada a primeira edição da Revista Themis, periódico que
continua sendo publicado até os dias de hoje, em edições semestrais, atualmente publicadas tanto no
formato impresso quanto eletrônico. A revista Themis recebeu o seu ISSN ( International Standard

Serial Number) e foi indexada ao Latindex, que é um sistema de informação sobre as revistas de
investigação científica, técnico-profissional e de divulgação científica e cultural que se editam nos
países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, sistema criado em 1995 na Universidade
Nacional Autônoma do México (Unam). Atualmente, este periódico especializado já lançou 16
(dezesseis) volumes, todos eles disponíveis na íntegra na rede mundial de computadores
(http://esmec.tjce.jus.br/revista-themis/), na plataforma do SEER (Sistema de Editoração Eletrônico
de Revistas), tendo sua versão eletrônica alcançado, na CAPES (Coordeção Aperfeiçoamento de
Pessoal de Ensino Superior), avaliação Qualis B4 na área de Administração Pública e de Empresas,
Ciência Contábeis e Turismo e Qualis B5 na área de Direito. Atualmente, a revista também é indexada
no Google Scholar e no Diadorim.

Na gestão 2011/2013, também foram ofertados os primeiros cursos de aperfeiçoamento na
modalidade EaD para magistrados, em parceria com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e com a
Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). Para a disponibilização de
tais cursos, foi utilizada a estrutura de suporte tecnológico do TJCE. De frisar que a modalidade EaD é
utilizada apenas para os cursos de curta duração já mencionados (aqueles credenciados pela Enfam,
isto é, os cursos de formação continuada ou de aperfeiçoamento para fins de movimentação na
carreira). As especializações, assim como os cursos de formação inicial de magistrados, são cursos
ofertados exclusivamente na modalidade presencial, em estrita observância às regras do
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credenciamento obtido e a legislação federal que regula a matéria, bem como às normas da Enfam
(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) e do Ministério da Educação.

Na gestão 2014/2015, foi instalada e teve ampla atuação a Comissão Permanente de
Avaliação Institucional (CPAI), que passou a realizar reuniões e elaborar relatórios de importância
crucial para o desenvolvimento institucional e a melhoria das condições gerais da escola. A CPAI teve
papel importante na transição para a gestão seguinte, passando a elaborar relatórios, consolidando os
dados das avaliações diagnósticas e de reação aplicada nos cursos. Foi criada e constituída também,
nesta mesma gestão, a CPAM (Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados).

A partir da gestão 2015/2016, a Revista Themis, editada pela Escola, passou a ser
publicada nas versões impressa e eletrônica, utilizando-se do Sistema de Editoração Eletrônica de
Revistas (SEER) disponível na plataforma Open Jornal System (OJS), assumindo uma linha editorial
definida, tornando-se apta a alcançar uma grande quantidade de leitores pela sua disponibilidade na
rede mundial de computadores, o que a deixou mais apta a receber artigos de todos os estados do
Brasil e mesmo do exterior. Nesta gestão, também foi realizado o primeiro planejamento estratégico da
Escola, documento validado e divulgado como anexo ao relatório daquela gestão. Nesta mesma gestão
foi ofertada a primeira turma de mestrado profissional, em parceria com o Programa de Pós-Graduação
em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece), cujo curso de pósgraduação stricto sensu era avaliado, à época, com nota máxima (5) pela Coordenação e
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), maior nota atribuída no Brasil para cursos
de mestrados profissionais.
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A partir de 2010, a Esmec passou a integrar a Rede Estadual de Escolas de Governo,
junto a outras escolas públicas de governo. A Rede Estadual de Escolas de Governo é uma estratégia
de articulação, troca de experiências, debates coletivos e construção de conhecimento, visando a
implantação e aprimoramento das políticas de formação e educação permanente para os trabalhadores
do serviço público. Formada, inicialmente por (09) nove escolas, vem difundindo metodologias
destinadas à melhoria das atividades de ensino, criando mecanismos de divulgação das boas práticas
educacionais, através do site institucional (http://www.redeescolas.tce.ce.gov.br/), de seminários,
simpósios e outros eventos da mesma natureza, oportunizando a participação dos trabalhadores do
serviço público em cursos e outras ações pedagógicas realizadas em conjunto, ou por disponibilidade
de vagas em atividades educacionais da programação das Escolas que compõem a Rede ou
articuladas pelas mesmas. Atualmente, a Rede Estadual de Escolas de Governo conta com a
participação de 12 (doze) escolas de governo, quais sejam: Instituto Escola Superior de Contas e
Gestão Pública Ministro Plácido Castelo – IPC, Escola Superior do Parlamento Cearense /
Universidade do Parlamento Cearense – UNIPACE, Escola de Gestão Pública do Ceará – EGP, Escola
Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC; Escola de Saúde Pública – ESP, Escola
Superior do Ministério Público do Estado – ESMP, Escola de Gestão Penitenciária e Ressocialização –
EGPR, Academia Estadual de Segurança Pública – AESP, Instituto Municipal de Pesquisa,
Administração e Recursos Humanos de Fortaleza – IMPARH, Escola Superior da Defensoria Pública do
Ceará – ESDEP, Escola de Justiça Eleitoral do Ceará – EJE e Escola de Administração Fazendária ESAF.
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A Esmec é signatária do Termo de Cooperação que instituiu a Rede de Escolas e já
exerceu, no período de 12 de agosto de 2015 a 27 de abril de 2016, a Coordenação Geral da Rede
Estadual de Escolas de Governo, período no qual foi elaborado e concluído o primeiro planejamento
estratégico da Rede, para o período 2015/2016. Atualmente, a Escola ainda participa ativamente das
reuniões e atividades da Rede Estadual de Escolas de Governo, franqueando acesso a seus eventos e
divulgando-os no site da Rede (http://www.redeescolas.tce.ce.gov.br/), bem como participando e
colaborando com os eventos promovidos pela própria Rede de Escolas. Recentemente, foi lançado
Edital de Seleção para o Programa de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas –
MPPPP da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para as escolas integrantes da Rede, parceria
capitaneada pela Esmec que já ofertou também a primeira turma em suas instalações e aguarda o
processo seletivo em curso para ofertar a segunda turma nas mesmas condições.

Na gestão atual, a Esmec tem intensificado e diversificado a oferta de cursos de
aperfeiçoamento e outras oportunidades de aprendizagem, tanto na capital quanto no interior do
Estado, democratizando o acesso para alcançar os magistrados e servidores das comarcas mais
distantes do Estado do Ceará, por meio da utilização das modernas tecnologias da informação e da
comunicação (TIC's), inclusive valendo-se das redes sociais, tais como Facebook e de aplicativos
como Youtube, que permitem transmitir palestras ao vivo, com direito a perguntas aos palestrantes,
formuladas a distância pela assistência e respondidas em tempo real pelos professores/palestrantes.
Ressalte-se que, nas pós-graduações (especializações), as disciplinas são sempre ofertadas
exclusivamente na modalidade presencial, cumprindo assim a legislação vigente, já que para fazê-lo a
distância, seria necessária a autorização específica do MEC.
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Ainda na gestão atual, foram firmadas parcerias e estreitadas as relações com a Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), permitindo a oferta de cursos EaD
desenvolvidos por aquela Escola, que tem sede em Brasília-DF ou por outras escolas de magistratura
dos estados da federação. A Esmec tem compartilhado com magistrados de outros estados as
oportunidades de aprendizagem, os quais têm acorrido à Esmec para realizar estes cursos de
aperfeiçoamento.

A Esmec também atualizou, na gestão em curso, seu Planejamento Estratégico (2018/2020),
aprovado por unanimidade pelo Órgão Especial por meio da Resolução nº 05/2018, de 16 de março
de 2018, além de outros importantes documentos institucionais, todos eles também unanimemente
aprovados nos colegiados competentes, como este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
aprovado na 4ª reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), realizada em 28 de
setembro de 2017 e o Projeto Político Pedagógico (PPP), aprovado na 5ª reunião do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), realizada em 8 de novembro de 2017. Várias normas foram
criadas e outras tantas alteradas para atualizá-las, adequando o ordenamento jurídico da Esmec a
nova realidade institucional que o próprio desenvolvimento da Escola exigia, como é o caso do
Regimento Interno, aprovado por unanimidade na sessão do Tribunal Pleno de 08/06/2018 e
publicado no Diário da Justiça nesta mesma data.

Atualmente, desempenhando atribuições como dirigentes maiores da instituição, a Esmec
conta com os seguintes magistrados:
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Direção Atual
Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto

Coordenação-Geral
Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi

Já exerceram estas mesmas atribuições, em gestões anteriores, os seguintes magistrados,
cada um dos quais tendo deixado a sua contribuição para o desenvolvimento institucional e o
crescimento acadêmico e administrativo da Esmec:

Ex-Diretores
Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, Me. (2015 - 2016)
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Esp. (2013 - 2014)
Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, Esp. (2011 - 2012)
Des. Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira, Esp. (2009 - 2010)
Des. João Byron de Figueiredo Frota, Esp. (2007 – 2008)
Des. Ademar Mendes Bezerra, Esp. (2005 - 2006)
Des. Francisco Hugo Alencar Furtado, Esp. (2005)
Des. José Cláudio Nogueira Carneiro, Esp. (2003 - 2004)
Desa. Gizela Nunes da Costa, Esp. (2001 - 2002)
Des. Raimundo Bastos de Oliveira, Esp. (1999 - 2000)
Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, Me. (1997 - 1998)
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Des. Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque, Me. (1995 - 1996)
Des. José Maria de Melo, Esp. (1993 - 1994)
Des. Ernani Barreira Porto, Esp. (1991 - 1992)
Des. Julio Carlos de Miranda Bezerra, Esp. (1987 - 1990)

Ex-Coordenadores
Juiz Marcelo Roseno de Oliveira (2016 – 2017)
Juiz César Belmino Barbosa Evangelista Júnior, Esp. (2016)
Juiz Aluísio Gurgel do Amaral Júnior, Me. (2015 – 2016)
Juiz Antônio Carlos Pinheiro Klein Filho, Me. (2013 – 2014)
Juiz Emílio de Mendes Viana, Me. (2011 – 2012)
Juiz Durval Aires Filho, Me. (2009 – 2010)
Juíza Sérgia Maria Mendonça Miranda, Ma. (2009)
Juiz Washington Luís Bezerra de Araújo, Me. (2007 – 2008)
Juiz Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Esp. (2007)
Juiz Marcelo Roseno de Oliveira, Dr. (2006 – 2007)
Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho, Me. (2005)
Juiz Mantovanni Colares Cavalcante, Dr. (2003 – 2004)
Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, Dr. (2001 – 2002)
Juiz Francisco de Assis Filgueira Mendes, Me. (1988 – 2000)
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II – Missão da Instituição
Constitui missão da Esmec, definida no último planejamento estratégico da instituição (março de 2018
a dezembro de 2020), “capacitar os integrantes do Poder Judiciário do Estado do Ceará para
aprimorar a prestação jurisdicional e disseminar conhecimento”.

III – Objetivos e Quantificação de Metas
Para atingir seu desiderato, a Esmec atua tanto ofertando cursos de formação inicial e
continuada de magistrados, quanto cursos de MBA (Master in Business Administration), em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado) em
parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), além de cursos próprios de pós-graduação

lato sensu (especializações).

A Esmec também oferta, sem prejuízo de suas demais atividades educacionais, cursos de
aperfeiçoamento credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), voltados a realidade específica do contexto da magistratura e cujo público-alvo preferencial
são os juízes e suas equipes de servidores.

Os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) submetem-se às regras do
Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho de Educação do Ceará (CEC) e,
consequentemente, à legislação e às normas gerais do Ministério da Educação que regem a matéria,
Especificamente, os cursos de especialização ministrados na Esmec são disciplinados pelo
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Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) da Esmec, aprovado na sessão do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará de 07/06/2018 e publicado no Diário da Justiça
como Resolução nº 21/2018 do TJCE.

Os cursos ofertados em parceria, tanto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) quanto com
a Universidade Estadual do Ceará (Uece), submetem-se às regras específicas das instituições
parceiras e a legislação educacional em vigor.

Os cursos de formação inicial e continuada de juízes são destinados apenas a magistrados
e seguem as normas e diretrizes pedagógicas estabelecidas pela Enfam (Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), órgão criado pela Emenda Constitucional nº 45, ao qual
estão submetidas todas as escolas judiciais, notadamente quanto ao credenciamento e fiscalização dos
cursos de formação de novos juízes e dos cursos de aperfeiçoamento e atualização ofertados
permanentemente aos juízes em atividade e estabelecidos como condição para as movimentações na
carreira (promoções e remoções), bem como para acesso ao Tribunal.

Para incrementar a persecução de seus objetivos institucionais, realizando atividades de
atualização, aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação lato sensu e stricto sensu que propiciem a
formação continuada de magistrados e servidores, colaborando ainda, de forma subsidiária, para a
qualificação do público externo, a Esmec estabeleceu as seguintes metas, para os próximos cinco
anos (2018-2022), atualizando aquelas já definidas em seu planejamento estratégico:

1) Ofertar turma de Doutorado em Planejamento e Políticas Públicas, em parceria com a Universidade
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Estadual do Ceará (Uece) até 2022;

2) Ofertar duas (2) outras turmas de Mestrado em Planejamento e Políticas Públicas, em parceria com
a Universidade Estadual do Ceará (Uece), nos anos de 2019 e 2021 (meta 50% alcançada);

3) Ofertar 4 (quatro) novas turmas de especialização, sendo 2 (duas) no período 2018/2019 e
outras 2 (duas) turmas no período 2020/2021, contemplando diferentes áreas do conhecimento
jurídico, inclusive com disciplinas voltadas a metodologias da educação superior e metodologias de
pesquisa, contemplando ainda novos direitos e mudanças legislativas;

4) Ofertar em 2018 o Curso de MBA ( Master Business Administration) em Gestão, em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Dom Cabral (FDC) ou instituição equivalente em nível de
excelência (meta já alcançada);

5) Ofertar o VI Curso de Formação Inicial de Magistrados, tão logo seja concluído o próximo concurso
para o cargo de juiz substituto ou como uma etapa deste, conforme determinam as normas da Enfam;

6) Ofertar 100 (cem) cursos de formação continuada, numa média de 20 (vinte) por ano, sendo dois
deles a cada semestre, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas-aula e credenciados pela
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), todos eles válidos como
cursos de aperfeiçoamento;
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7) Ofertar, em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas e através da Coordenadoria de
Educação Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará uma média de 50 (cinquenta) cursos
e eventos de curta duração, como treinamento ou capacitação para magistrados e/ou servidores.

8) Realizar 60 (sessenta) eventos (palestras, mesas redondas, seminários etc) sob a forma de Ciclo
de Palestras de Atualização Jurídica e áreas afins.

QUADRO DE QUANTIFICAÇÃO DAS METAS
Metas / Ano
Curso

de

Mestrado

Profissional

2018

2019

2020

2021

2022

0

1

0

1

0

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

20

20

20

20

20

12

12

12

12

12

em

Planejamento e Políticas Públicas (pósgraduação stricto sensu em parceria com a
Uece)
Cursos de Especialização próprios (pósgraduação lato sensu em parceria com a Uece)
Curso de MBA em Direito: Gestão Pública
(pós-graduação lato sensu em parceria com a
Fundação Getúlio Vargas-FGV)
Curso

de

Formação

Inicial

de

Juízes

Substitutos
Cursos de Aperfeiçoamento – Programa de
Formação Continuada de Magistrados
Ciclo de Palestras de Atualização Jurídica e
áreas afins
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Curso de Doutorado em Planejamento e
Políticas

Públicas

(pós-graduação

stricto

0

0

0

0

1

10

10

10

10

10

sensu em parceria com a Uece)
Cursos de Treinamento e Capacitação de
curta duração, em articulação com a Secretaria
de Gestão de Pessoas (SGP) do Tribunal de
Justiça

Além destas metas pedagógicas a Esmec possui metas administrativas, definidas em seu
planejamento estratégico, que são as seguintes:
1) Quantidade de cursos ofertados na modalidade EAD: ofertar 16 cursos EAD até 2020, sendo
produzidos pela Esmec 4 em 2018, 6 em 2019 e 8 em 2020;
2) Quantidade de cursos presenciais ofertados na sede: ofertar 24 cursos presenciais na sede em
2020;
3) Quantidade de cursos presenciais ofertados nos polos: ofertar 15 cursos presenciais nos polos em
2020;
4) Índice de satisfação com os cursos: obter 90% de satisfação a cada ano;
5) Quantidade de eventos abertos ao público externo: realizar 24 eventos abertos por ano;
6) Quantidade de eventos/aulas disponibilizados na web: disponibilizar, no mínimo, 20 eventos/aulas
na web por ano;
7) Índice de incremento de visualização da revista Themis na plataforma SEER: metas a definir;
8) Índice de incremento de visualização ao site da Esmec: elevar em 50% o número de visualizações
até 2020;
9) Quantidade de produções acadêmicas publicadas: publicar, no mínimo, 5 produções acadêmicas
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por ano;
10) Índice de otimização e manualização de processos: executar 100% das otimizações e/ou
manualizações previstas no ano;
11) Quantidade de reuniões de análise da estratégia realizada: realizar 20 reuniões de análise da
estratégia por ano;
12) Índice de execução da estratégia: executar 100% da estratégia em 2020;
13) Quantidade de reuniões da CPAI: realizar, no mínimo, 4 reuniões por ano;
14) Índice de atendimento aos critérios técnicos da Resolução nº 459/2017 do Conselho Estadual de
Educação: atender 88% dos critérios estipulados no normativo do Conselho Estadual (Resolução nº
459/2017).
15) Índice de quantidade adequada de servidores: alcançar 86% da quantidade de servidores
adequadas até 2020;
16) Índice de servidores capacitados nas competências profissionais: capacitar 100% dos servidores a
cada ano;
17) Quantidade de eventos motivacionais e/ou voltados à saúde e qualidade de vida: realizar 3
eventos por ano até 2020;
18) Índice de clima organizacional: alcançar 90% de satisfação em 2020;
19) Índice de execução do orçamento: executar 100% do orçamento planejado em 2020.

Muitas destas metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da Esmec já foram alcançadas
em 2018 e outras permanecerão sendo monitoradas a fim de que possam ser atingidas.

A Esmec está alinhada ao planejamento estratégico do próprio Tribunal de Justiça, razão pela
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qual precisa cumprir as metas setoriais estabelecidas para a Escola e publicadas no Diário da Justiça.

IV – Contribuição para a Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico e Social da Região

Sempre preocupada em oferecer à comunidade atividades diversificadas, para além da
mera difusão de conhecimentos técnico-jurídicos, a Esmec já desenvolveu e desenvolve inúmeras
ações com o objetivo de ampliar a inclusão social, favorecendo o desenvolvimento humano. Tais
atividades, aliadas as de outras instituições parceiras e organizações não-governamentais,
potencializam o desenvolvimento social e econômico da região na qual a Escola se insere.

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) está inserida no bairro
Água Fria, guardando proximidade física muito grande com a Comunidade do Dendê, notoriamente
carente. Situa-se vizinho a uma escola pública, no caso, o Colégio Estadual Dom Lustosa, no qual são
ministradas aulas de ensino fundamental e médio. Guarda muita proximidade ainda com a Creche
Escola Florisbela Benvinda Magalhães, que recebe crianças filhas de servidores do Poder Judiciário. A
partir deste olhar, sensível aos problemas sociais e consciente do lugar que ocupa e pode ocupar no
desenvolvimento regional, a partir da sua própria realidade local, a Esmec já desenvolve uma série de
ações na perspectiva da sustentabilidade, ações que a permitem “pensar globalmente e agir
localmente”, compreendendo a ligação entre as dimensões global e local, como ressalta a Carta da
Terra.

Percebendo-se desta forma e visando uma aproximação capaz de realizar princípios de
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responsabilidade social e ambiental, a Esmec chegou a oferecer bolsas integrais de estudos em seus
antigos cursos de línguas (inglês, francês, e espanhol) a estudantes do Colégio Estadual Dom Lustosa,
escola pública da vizinhança e a jovens da Comunidade do Dendê. A Escola também já promoveu uma
campanha de plantio de árvores nativas na Praça da Justiça e em seu entorno, em parceria com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Semace) e a associação de moradores do bairro.

Sempre que possível, a Escola promove palestras abertas ao público em geral sobre temas
da atualidade e convida a associação comunitária local para expor seus produtos artesanais,
colocando-os à venda no átrio da Escola. Ademais, seu auditório sempre é cedido para realização de
reuniões do Conselho de Defesa Comunitária, já tendo sido palco, recentemente, de importantes
eventos com grande número de público, como a Conferência Nacional do Educação, promovida pelo
Ministério da Educação (MEC) e a Conferência Estadual de Educação, promovida pelo Fórum Estadual
de Educação.

Ademais, foi desenvolvida uma programação especial, em homenagem ao Dia do
Professor, com diversas atividades culturais voltadas à qualidade de vida dos docentes (massagem
terapêutica, orientações quanto ao uso da voz, palestra e lançamento de livro sobre os direitos dos
professores), para a qual foram convidados diretamente os professores da Esmec, da Creche
Florisbela Benvinda Guimarães e do Colégio Estadual Dom Lustosa, que também fica situado no
entorno da Praça da Justiça.
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Os professores e jovens do Colégio Estadual Dom Lustosa e os docentes da Creche
Florisbela Benvinda Guimarães também têm acesso franqueado a todos os eventos gratuitos
promovidos pela ESMEC (palestras, exposições, debates, mesas redondas, seminários, exposições de
artes plásticas, de fotografia etc.) dos quais podem participar como ouvintes e receber certificado,
aprimorando o seu currículo. Costumeiramente, ocorrem visitas guiadas da comunidade às
dependências da Esmec, na qual são realizadas exposições de artes plásticas e de peças históricas,
como no caso, do Arquivo Nirez.

A exposição Arquivo Nirez, por exemplo, permaneceu aberta ao público de 1º de setembro
a 31 de outubro de 2017 e pode ser visitada na sede da Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, nº
70, bairro Água Fria) no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nirez é jornalista,
historiógrafo, memorialista e colecionador. Possui uma das mais importantes discotecas especializadas
do País e uma vasta coleção de fotos antigas da Capital cearense. Colaborou com os jornais Tribuna
do Ceará (1954), Correio do Ceará (1969) e O Povo (1975 a 1991). Desde 1963 mantém um
programa intitulado Arquivo de Cera, que vai ao ar aos domingos na Rádio Universitária. Em 1991,
tornou-se membro do Instituto do Ceará. Entre 2009 e 2015 foi diretor do Museu da Imagem e do
Som (MIS-CE). Atualmente, supervisiona o setor de digitalização dos arquivos no Instituto Moreira
Sales do Rio de Janeiro, coordenando a organização das gravações. O rico arquivo de fotos de Nirez
pode

ser

acessado

no

Facebook

do

pesquisador,

no

link:

https://www.facebook.com/miguelnirez.azevedo. Também foi realizada uma reportagem sobre o
lançamento da exposição na Esmec, ocorrida em 01/09/17, a qual se encontra disponível no link
https://www.youtube.com/watch?v=v_2lUDtFyR4.
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Duas outras exposições, abertas ao público, ocorreram na Esmec, em parceria com o
Museu da Fotografia: a exposição fotográfica “Imagens que Ardem”, retratando a Ditadura Militar e o
período da redemocratização do País e a exposição fotográfica “Na Linha de Frente”, com registros de
guerra de renomados fotojornalistas brasileiros. São fotos do front de batalha (como a Primavera
Árabe, guerra civil da Líbia etc) e cenas de vítimas de conflitos internacionais, como o drama dos
refugiados.
Este ano de 2018, a Esmec lançou o projeto cultural denominado “Esmec Artes”, com
ampla programação que abrangeu, além de exposição fotográfica, palestras internacionais com
docentes da Universidad de Malaga (Espanha) e a Universidad de Florencia (Italia), exibição do filme
“O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”, dirigido pelo cineasta cearense Rosemberg Cariri, seguida de
debate, apresentação da peça teatral “João Botão”, do grupo cearense Teatro Máquina e apresentação
musical com o violonista cearense Manassés de Sousa, instrumentista de renome internacional.

A Esmec possui quatro polos regionais no interior do Estado (Sobral, Iguatu, Crato e
Crateús), além da sede na capital do Estado, nos quais são ofertados cursos de aperfeiçoamento na
modalidade presencial e realizados eventos de formação. Os polos funcionam em parceria com
universidades públicas que mantenham cursos na comarca onde funcionam, colaborando para
democratizar e ampliar o acesso ao conhecimento, inclusive promovendo palestras abertas ao público,
das quais participam estudantes de graduação e pós-graduação de faculdades e universidades locais.
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Até agosto de 2015, os referidos polos regionais ainda possuíam atuação incipiente. Nada
obstante, foram desenvolvidas parcerias com universidades visando a realização de cursos de curta
duração, cursos de atualização e extensão online (modalidade EaD) para diversas comarcas do interior
do Estado, destinados a juízes e servidores, bem como ao público externo (advogados, promotores,
defensores, bacharéis em Direito e áreas afins), dinamizando assim a atividade nos polos de
aprendizagem da Escola.
No Polo de Aprendizagem de Crato, à época sob a coordenação do Juiz Ângelo Bianco
Vettorazzi, hoje Juiz Coordenador Geral da Esmec e um dos coordenadores da Escola Nacional da
Magistratura (ENM), foi realizado, no período de 7 de agosto a 27 de novembro de 2015, em alusão
ao bicentenário da comarca, um grande Ciclo de Palestras, abordando variados temas jurídicos e de
áreas afins, tais como: novo Código de Processo Civil (análise comparativa do procedimento ordinário,
decisão e coisa julgada, normas fundamentais e seus reflexos na condução do processo pelo juiz de
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primeiro grau, precedentes judiciais), processo penal (tribunal de júri, princípio acusatório, composição
penal e reflexos processuais, teleologia jurídica do direito penal, perícia criminal: local do crime,
isolamento e preservação) e outros temas diversos (controle judicial de políticas públicas, lei de
improbidade administrativa na visão do STJ, bem de família à luz da jurisprudência dos tribunais
superiores, direito do consumidor, mapas mentais, juizado especial cível, juizado especial criminal,
filiação sócioafetiva e corrupção).

No Polo de Aprendizagem de Iguatu, na gestão do Juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa,
atual Presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), já houve palestras sobre temas
como novo Código de Processo Civil, ministrada pelo juiz Welithon Alves Mesquita, hoje atuando como
um dos coordenadores da Escola Nacional da Magistratura (ENM) e ainda palestra sobre Gestão de
Conflitos, ministrada pelos magistrados Larissa Braga Costa de Oliveira e Josué de Sousa Lima Costa,
além de lançamento da obra “Teoria e Filosofia do Direito: estudos em homenagem ao Prof. Raimundo
Bezerra Falcão”, obra coletânea organizada pelo servidor e professor Flávio José Moreira Gonçalves.

No último biênio, a interiorização das ações educacionais da Esmec se expandiu, com a
oferta de 15 (quinze) cursos de aperfeiçoamento, todos eles credenciados pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magisrados (Enfam), totalizando 330 horas-aula que permitiram a
capacitação de 119 (cento e dezenove) magistrados do interior,
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CURSOS REALIZADOS NOS POLOS DE APRENDIZAGEM DA ESMEC NO INTERIOR
(Sobral, Iguatu e Crato)
Ano de

Quantidade de cursos

Carga

Quantidade de

realização

(credenciados na Enfam)

Horária

certificados expedidos (magistrados)

2017

5

130

54

2018

10

200

65

TOTAL

15

330

119

Portanto, não somente na capital, mas também no interior do Estado, a Esmec desenvolve
ações voltadas para a educação continuada de servidores, magistrados, demais operadores do Direito
e áreas afins, destacando-se que o atual Juiz Coordenador da Esmec coordenava o Polo de
Aprendizagem do Crato, onde foi responsável pela construção de parcerias que ampliaram
consideravelmente a oferta de eventos e cursos, os quais dinamizaram extraordinariamente a educação
judicial no interior do Estado.

Já foram ofertados ainda, no interior do Estado, alguns cursos de aperfeiçoamento, de curta
duração e credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
e os magistrados coordenadores dos polos de aprendizagem tiveram oportunidade de participar de
Curso de Formação de Formadores, tanto em Brasília quanto em Fortaleza, em turmas ofertadas pela
Enfam, o que tem colaborado para o aumento da eficiência e qualidade das ações pedagógicas
desenvolvidas pela Esmec.

A Esmec já realizou 3 (três) cursos de formação docente, perfazendo 60 h/a de
capacitação. Cerca de 70 (setenta) professores da Esmec já foram capacitados nestes cursos de
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formação de formadores e outros ainda serão capacitados. Hoje, a Escola conta com 40 (quarenta)
professores externos credenciados por meio de Edital e 31 (trinta e um) formadores, professores
capacitados nos cursos de Formação de Formadores credenciados pelo Enfam, além de 20 (vinte)
tutores em EaD, também com credenciamento na Enfam.

Na perspectiva da informatização e da interiorização das oportunidades de conhecimento,
perseguindo tais metas, também já foram ofertados cursos na modalidade de Ensino a Distancia
(EaD), em articulação com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), através da Coordenadoria de
Educação Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e também em parceria com
a Escola de Gestão Pública (EGP), vinculada ao Governo do Estado. Tais cursos beneficiam,
principalmente, magistrados e servidores do interior do Estado, que muitas vezes têm dificuldade de se
deslocar até Fortaleza para aulas presenciais.

Os cursos de línguas, já realizados pela Esmec e temporariamente suspensos, constituíam
também importante atividade de extensão, sem prejuízo do desenvolvimento de cursos de atualização
jurídica, destinados à comunidade de operadores do Direito.

Há o propósito de retomar os cursos de língua estrangeiras, em parceria, possivelmente,
com as Casas de Cultura Estrangeira da UFC, maior projeto de extensão universitária em ensino de
línguas estrangeiras da América Latina, visando estimular o acesso de magistrados e servidores a
novos idiomas, habilitando-os sobretudo, para os testes de proficiência em seleções para programas de
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).
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Outros parceiros externos na iniciativa privada, que oferecem cursos de idiomas, estão em
vias de celebrar convênio com o Tribunal de Justiça, por intermédio da Secretaria de Gestão de
Pessoas/Coordenadoria de Educação Corporativa, oferecerão descontos especiais aos magistrados,
servidores e a seus dependentes, propiciando ao corpo de docentes internos da Esmec acesso
diferenciado a cursos de língua espanhola, inglesa e a outros idiomas exigidos na pós-graduação,
como italiano, francês e alemão.

V – Políticas de Ensino (Aperfeiçoamento e Pós-Graduação)
A Esmec, como resultado do credenciamento inicial obtido para esse fim junto ao Conselho
de Educação do Estado do Ceará (CEC) através do Parecer nº 560/2008, de 12 de novembro de
2008, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de dezembro de 2008 e do recredenciamento
objeto do Parecer nº 1678/2013, publicado na edição do Diário Oficial do Estado de 27 de agosto de
2013, prorrogado até 31 de dezembro de 2018 pelo Parecer 502/2018, de 4 de junho de 2018, já
desenvolveu e vem desenvolvendo cursos de pós-graduação lato sensu nas seguintes áreas do
conhecimento jurídico:

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)
OFERTADOS PELA ESMEC ENTRE 2008 E 2018 COM BASE NO CREDENCIAMENTO DO
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ
CURSO

Quantidade de Turmas

Especialização em Direito Constitucional

8 turmas

Especialização em Direito Processual Civil

2 turmas
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Especialização em Direito e Processo Eleitoral

4 turmas

Especialização em Administração Judiciária

3 turmas

Especialização em Processo Civil e Gestão do Processo

2 turmas

Especialização em Direito e Processo Penal

3 turmas

Especialização em Direito Público

3 turmas

Especialização em Processo Civil

1 turma

TOTAL

25 turmas

Antes da obtenção do credenciamento junto ao Conselho de Educação para a oferta de
cursos de pós-graduação lato sensu (especializações) de forma autônoma, a Esmec havia ofertado
vários cursos desta natureza em parceria com a UFC (Universidade Federal do Ceará) e a UVA
(Universidade Estadual Vale do Acaraú), as quais cabia a certificação pela conclusão do curso.

Com a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Esmec já ofertou em parceria os cursos de
especialização em Processo Civil, em Processo Penal e curso de Aperfeiçoamento de Magistrados,
todos eles aprovados pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) da instituição
conveniada.

Com a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), foram realizados os seguintes
cursos/turmas, todos eles também aprovados pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão)
da instituição conveniada:
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CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)
OFERTADOS MEDIANTE CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES
Curso

Instituição
Certificadora

Turma

Período de Oferta

Administração Judiciária

UVA

I

2006/2008

Administração Judiciária

UVA

II

2006/2008

Administração Judiciária

UVA

III

2006/2008

Direito e Processo Eleitoral

UVA

I

2006/2008

Direito e Processo Eleitoral

UVA

II

2008/2010

Direito Constitucional

UVA

I

2006/2008

Direito Constitucional

UVA

II

2006/2008

Direito Constitucional

UVA

III

2007/2009

Direito Constitucional

UVA

IV

2007/2009

TOTAL DE TURMAS

9

A partir do credenciamento próprio, já foram desenvolvidos os seguintes cursos/turmas,
todos eles com projetos e estrutura curricular devidamente aprovados pelo Cepe (Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão) da própria Esmec. A oferta de tais cursos é o fruto do credenciamento obtido
junto ao Conselho de Educação do Ceará, através de Parecer nº 560/2008, de 12 de novembro de
2008, cujo extrato foi publicado à pág. 17 do Diário Oficial do Estado, de 31 de dezembro de 2008 e,
posteriormente, do Parecer nº 1678/2013, publicado na edição do Diário Oficial do Estado de 27 de
agosto de 2013. Tais cursos obedeceram a seguinte carga horária e alcançaram os seguintes números
de alunos ingressantes e concluintes:
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CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
(Turma e Período de Oferta)

Carga

Número de

Número de

Horária Ingressantes Concluintes

Direito e Processo Eleitoral (Turma II: 2008/2010)

390

26

3

Direito e Processo Eleitoral (Turma III: 2010/2012)

390

31

5

Direito e Processo Eleitoral (Turma IV: 2013/2015)

390

31

10

Direito Constitucional (Turma V: 2009/2011)

390

97

48

Direito Constitucional (Turma VI: 2010/2012)

390

75

26

Direito Constitucional (Turma VII: 2012/2014)

390

64

12

Direito Constitucional (Turma VIII: 2015/2017)

420

66

30

Processo Civil e Gestão do Processo (Turma I: 2009/2011)

390

35

10

Processo Civil e Gestão do Processo (Turma II: 2010/2012)

390

52

21

Processo Civil e Gestão do Processo (Turma III: 2012/2014)

390

47

10

Processo Civil e Gestão do Processo (Turma IV: 2015/2017)

420

57

33

Processo Penal (Turma I: 2010/2012)

390

26

18

Processo Penal (Turma II: 2012/2014)

390

33

10

Processo Penal (Turma III: 2015/2017)

420

30

17

Direito Público (Turma I: 2010/2012)

390

25

9

Direito Público (Turma II: 2012/2014)

390

27

13

TOTAL

6330

722

275

A Esmec, em sua política de pós-graduação, cumpre com muita seriedade as determinações
legais, exigindo de seus alunos, além da frequência e aproveitamento satisfatório em todas as
disciplinas dos cursos de especialização, a apresentação em sessão pública, defesa e aprovação de
trabalho de conclusão de curso (monografia) perante banca examinadora, bancas nas quais sempre
tem contado com a participação de um avaliador externo, de outra instituição, garantindo assim uma
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exogenia maior no processo de avaliação dos trabalhos acadêmicos.

Até o momento, somando todos os cursos ofertados pela Escola desde o seu primeiro
credenciamento para a oferta de especialização de forma autônoma, a Esmec concedeu certificado de
especialista a 275 (duzentos e setenta e cinco) alunos que concluíram seus cursos de pós-graduação

lato sensu, cumprindo todas as exigências da legislação em vigor, inclusive a elaboração e
apresentação de trabalho de conclusão de curso.

Entretanto, para aperfeiçoar ainda mais suas atividades e garantir um atendimento adequado a
seu público-alvo, a Esmec passou recentemente por uma reestruturação administrativa e pedagógica,
redefiniu as denominações e especificou as atribuições dos cargos para atender ao parecer anterior
deste douto Conselho de Educação e já conta, atualmente, com profissional da área de pedagogia,
com especialização em orientação vocacional e psicopedagogia, o que poderá colaborar sensivelmente
para reverter este quadro nas turmas em andamento e nas futuras, promovendo a orientação
adequada, a fim de aumentar a taxa de conclusão nos cursos, sem prejuízo da qualidade do egresso.
A Escola conta ainda, atualmente, com Diretor Pedagógico com doutorado em Educação, além dois
outros servidores do quadro com doutorado em História e Direito.

Em seu espaço físico, a Esmec promove, além dos cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) e stricto sensu (mestrado, em parceria com a Uece), cursos de curta duração
(aperfeiçoamento/atualização), de formação inicial de juízes substitutos e seminários.

A Escola já teve oportunidade de receber ainda palestrantes de renome nacional e
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internacional, oriundos de diversas instituições, de vários estados da federação e mesmo do exterior,
eventos dos quais a Escola guarda memória iconográfica em seus registros fotográficos e audiovisuais,
especialmente

no

Canal

Esmec,

disponível

em

(https://www.youtube.com/channel/UcflZf-IwUxaCfiCnfsDf-ig).
transmitidos

ao

vivo

´por

meio

da

página

endereço

Muitos

Esmec

eventos
Cursos,

do

Youtube

são
no

também
Facebook

(https://www.facebook.com/Esmec-Cursos-1062115727254707/).

Apenas para exemplificar e citar alguns nomes, que já proferiram palestra, aula magna ou
conferência na Esmec, listamos as personalidades na tabela a seguir, muitas das quais com expressivo
reconhecimento na comunidade jurídica, cultural acadêmica nacional e internacional:

PERSONALIDADES QUE ATUARAM COMO CONFERENCISTAS
OU MINISTRARAM AULA MAGNA NO AUDITÓRIO DA ESMEC
PALESTRANTE OU CONFERENCIASTA (Titulação)

Instituição

País de Origem

Alexandre de Moraes (Doutor)

USP

Brasil

Ana Paula de Barcellos (Doutora)

UERJ

Brasil

Ariano Suassuna (Doutor)

UFPE

Brasl

Arnaldo Vasconcelos (Doutor)

UFC

Brasil

Augusto Cury (Doutor)

PUC-SP

Brasil

Université
Christune da Luz (Especialista)

Panthéon- Assas

França

Paris II
Conrado Hübner Mendes (Doutor)

USP

Brasil

Cyro Marcos da Silva (Doutor)

UFMG

Brasil

Daniel Amorim Assumpção Neves (Doutor)

USP

Brasil

Daniel Francisco Mitidiero (Doutor)

UFRS

Brasil
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Edson de Resende Castro (Especialista)
Filip de Fruit (Doutor)
Flávio Dino de Castro e Silva (Mestre)
Friedrich Müller (Doutor)

UFMG

Brasil

Universidade de

Bélgica

Gent
UFMA
Universidade de
Heidelberg

Brasil
Alemanha

Guillaume Cabanes (Especialista)

IRIDICE

França

Gilmar Gferreira Mendes (Doutor)

PUC-RS

Brasil

Ingo Wolfgang Sarlet (Doutor)

UFRS

Brasil

Univeridade
Jean-Marie Pontier (Doutor)

Panthéon-

França

Sorbonne
João Baptista Herkenhoff (Doutor)
Jorge Miranda (Doutor)
José Alugusto Lidgren Alves (Doutor)
José Calvo González (Doutor)
Leonardo Avritzer (Doutor)

UFES
Universidade de
Coimbra
IPPDH
Universidad de
Málaga

Brasil
Portugal
Brasil
Espanha

UFMG

Brasil

UFPE

Brasil

Lídia Reis de Almeida Prado (Doutora)

USP

Brasil

Luís Roberto Barroso (Doutor)

UERJ

Brasil

Luís Moreira Gomes Júnior (Doutor)

Faculdade de

Brasil

Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo Carneiro da Cunha
(Doutor)

Contagem
Maria Cristina Zucchi (Doutora)
Maria Pina Fersini (Doutora)

USP

Universitá di
Firenze
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Brasil
Itália

Nelson Saldanha

UFPE

Brasil

Odone Sanguiné (Doutor)

UFRS

Brasil

Oliver John (Doutor)

Universidade de
Berkeley

EUA

Paulo Bonavides

UFC

Brasil

Petrônio Calmon Filho (Doutor)

PUC-SP

Brasil

A. J. Reuben
Randell Wilkson (Bacharel)

Clarrk Law

EUA

Society
Renato Flávio Marcão (Mestre)

CERS

Brasil

Alexandre de Moraes

USP

Brasil

Até o presente momento, a Esmec promoveu 99 (noventa e nove) cursos de curta/média
duração (aperfeiçoamento), totalizando 3.413 (três mil quatrocentos e treze) horas-aulas, todos os
cursos com elaboração de projeto pedagógico prévio e devidamente credenciados pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), para fins de serem considerados nos
processos de movimentação (promoções pro merecimento e remoções) na carreira dos magistrados.

Anote-se que alguns dos referidos cursos foram ofertados em mais de uma edição, como é
o caso do Curso de Administração Judiciária – modalidade EaD, do qual foram ofertadas três turmas e
do Curso de Administração Judiciária – modalidade presencial, do qual duas turmas foram ofertadas.

Ademais, a Esmec sempre oferta o Curso de Formação Inicial de Magistrados, requisito
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obrigatório para o vitaliciamento na carreira de juiz. Neste sentido, já foram ofertadas cinco turmas,
cujos projetos foram aprovados e credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM).

Segue a relação completa dos cursos de aperfeiçoamento ofertados, todos eles
credenciados por portaria da Enfam:

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CREDENCIADOS NA ENFAM E
OFERTADOS PELA ESMEC DE 2013 A 2018
CURSO
Direito Constitucional – Modalidade EaD
Administração Judiciária
O Novo Processo Civil

ATO DE

CARGA

CREDENCIAMENTO

HORÁRIA

Portaria nº 297, de
18 de agosto de 2013
Portaria nº 253, de
09 de julho de 2013
Portaria nº 236, de 4
de agosto de 2013

40 h/a
40 h/a
20 h/a

Portaria nº 379, de
Mandado De Segurança

01 de outubro de

15 h/a

2013
Direito da Infância e Juventude
Improbidade Administrativa
Administração Judiciária – Modalidade EaD
Gestão De Pessoas: Meio de Alcance ao Princípio da
Razoável Duração do Processo

Portaria nº 391, de 1
de outubro de 2013
Portaria nº 96 de 28
de abril de 2013
Portaria nº 206, de 5
de julho de 2013
Portaria nº 49 de 26
de março de 2013
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20 h/a
12 h/a
40 h/a
30 h/a

Portaria nº 444, de
Deontologia e Formação Ética do Magistrado

17 de novembro de

15 h/a

2013
Técnicas de Tratamento Adequado de Conflitos

Impactos Sociais, Econômicos e Ambientais
das Decisões Judiciais

IV Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos

Portaria nº 219, de 4
de agosto de 2013

Portaria nº 191, de 28

15 h/a

15 h/a

de maio de 2013

Portaria nº 92 de 05
de abril de 2013

480 h/a

Portaria nº 484, de
Lógica e Argumentação Jurídica

03 dezembro de

15 h/a

2013
Portaria nº 468, de
Psicologia Jurídica e Judiciária

03 de dezembro de

15 h/a

2013
Sociologia do Direito e Antropologia Jurídica
Administração Judiciária (EaD)
Informática Aplicada à Jurisdição (EaD)

Portaria nº 467, de
dezembro de 2013
Portaria nº 206, de 5
de julho de 2013
Portaria nº 451, de

15 h/a

40 h/a
20 h/a

17 de novembro de
2013
Portaria nº 444, de
Deontologia e Formação Ética do Magistrado

17 de novembro de
2013
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15 h/a

Portaria nº 379, de
Mandado de Segurança

01 de outubro de

15 h/a

2013
Relações Pessoais e Interinstitucionais
Filosofia do Direito
Técnicas de Tratamento Adequado de Conflitos
Direito Registral Imobiliário e Notarial
Dosimetria da Pena e Alternativas Penais
Técnicas de Interrogatório
Fase Postulatória e Intervenção de Terceiros no Novo CPC
Ações Eleitorais Cíveis e Inelegibilidades
O Novo Processo Civil
Instrução Processual no Novo Código de Processo Civil
Direito da Infância e Juventude
Lei Maria Da Penha E A Violência Doméstica
Contra A Mulher
Os Juízes Eleitorais e a Legitimidade das Eleições
Justiça Juvenil Restaurativa

Portaria nº 466, de 3
de dezembro de 2013
Portaria nº 192, de
28 de maio de 2013
Portaria nº 219, de 4
de agosto de 2013
Portaria nº 23, de 29
de abril de 2014
Portaria nº 46, de 26
de maio de 2014
Portaria nº 33, de 08
de maio de 2014
Portaria nº 130, de
30 de junho de 2014
Portaria nº 154 de 15
de junho de 2015
Portaria nº 236, de 4
de agosto de 2013
Portaria nº 216 de 17
de outubro de 2014
Portaria nº 391, de 1
de outubro de 2013
Portaria nº 258 de 16

15 h/a

15 h/a

15 h/a

40 h/a

40 h/a

15 h/a

30 h/a

40 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a
30 h/a

de setembro de 2015
Portaria nº 223, de 13
de agosto de 2015
Portaria nº 300 de
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30 h/a
30 h/a

26 de novembro de
2015
Técnicas de Interrogatório
Direito Registral Imobiliário e Notarial

Portaria nº 33, de 08
de maio de 2014
Portaria nº 23, de 29
de abril de 2014

15 h/a

40 h/a

Portaria nº 300 de
Justiça Juvenil Restaurativa

26 de novembro de

30 h/a

2015
V Curso de Formação Inicial de Juizes
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz
Direito da Infância e Juventude
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz
Direito à Saúde

Portaria nº 48 de 22
de março de 2016

521 h/a

Portaria nº 209 de
30 de agosto de

60 h/a

2016
Portaria nº 224 de 13
de agosto de 2015

30 h/a

Portaria nº 209 de
30 de agosto de

60 h/a

2016
Portaria nº 277 de 14
de dezembro de 2016

Tráfico De Pessoas: Aspectos Sociológicos e

Portaria nº 52 de 04

Criminológicos

de dezembro de 2017

20 h/a

20 h/a

Portaria nº 300 de
Justiça Juvenil Restaurativa (polo do Crato)

26 de novembro de

30 h/a

2015
Direito à Saúde
Lei Maria Da Penha e a Violência Doméstica
Contra A Mulher

Portaria nº 277 de 14
de dezembro de 2016
Portaria nº 258 de 16
de setembro de 2015
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20 h/a

30 h/a

Portaria nº 300 de
Justiça Juvenil Restaurativa

26 de novembro de

30 h/a

2015
Improbidade Administrativa
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz
Tribunal do Júri
Gestão de Pessoas
O Juiz e o Serviço Extrajudicial
Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e
Construção de Paz (polo do Crato)

Portaria nº 2 de 28
de junho de 2017

40 h/a

Portaria nº 209 de
30 de agosto de

60 h/a

2016
Portaria nº 3 de 28
de junho de 2017
Portaria nº 1 de 28 de
junho de 2017
Portaria nº 42 de 26
de julho de 2017

30 h/a

40 h/a

60 h/a

Portaria nº 209 de
30 de agosto de

60 h/a

2016
Portaria nº 268 de 17

Ativismo Judicial

de novembro de

20 h/a

2016.
Direito da Infância e Juventude
Cálculo da Pena
Licitações e contratos administrativos
Cálculo da Pena (Polo do Crato)
Cálculo da Pena (Polo de Sobral)

Portaria nº 200 de 14
de setembro de 2017.
Nº 205 de 25 de
setembro de 2017.
Portaria nº 207 de 25
de setembro de 2017.
Portaria nº 205 de 25
de setembro de 2017.
Portaria nº 205 de 25
de setembro de 2017.
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30 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

Prisão Provisória e Liberdade (Polo de Iguatu)

Portaria nº 252 de 30
de outubro de 2017.
Portaria nº 253 de 30

Direito do consumidor

de outubro de 2017.
Portaria nº 252 de 30

Prisão Provisória e Liberdade

de outubro de 2017.
Portaria

Tráfico de Pessoas

nº

52

de

2017.
Portaria nº 205 de 25

Cálculo da Pena (Polo de Iguatu)

de setembro de 2017.
Portaria nº 199 de 13

Filosofia do Direito

de setembro de 2017.

Saúde Mental, Constituição, Leis e Jurisprudência

Portaria nº 52 de 21
de março de 2018.
Nº 207 de 25 de

Licitação e Contratos (Polo do Crato)

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

setembro de 2017.

Lei Maria da Penha e a Violência Doméstica contra a Portaria nº 84 de 20
Mulher

20 h/a

de abril de 2018.

20 h/a

Portaria nº 277 de 14
Saúde Pública

de

dezembro

de

20 h/a

2016.
Portaria nº 252 de 30

Prisão Provisória e Liberdade

de outubro de 2017.

20 h/a

Portaria nº 271 de 14
Estatuto da Pessoa com Deficiência

de

dezembro

de

20 h/a

2017.
Instrutores

em

Círculos

de

Justiça

Restaurativa

Construção de Paz
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar

e Portaria nº 105 de 08
de maio de 2018.
Portaria nº 62 de 02
de abril de 2018.
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50 h/a

20 h/a

Liderança Comportamental
Técnicas de Mediação e Conciliação de Conflitos
Crimes na Internet
Liderança Comportamental (Polo de Iguatu)

Portaria nº 46 de 12
de março de 2018.
Portaria nº 65 de 03
de abril de 2018.
Portaria nº 115 de 11
de maio de 2018.
Portaria nº 46 de 12
março de 2018.

Famílias e Sociedade: Aspectos atuais das Relações Portaria nº 131 de 05
Familiares

de junho de 2018.

Liderança Comportamental (Polo de Sobral)
Prisão Provisória e Liberdade (Polo do Crato)
Responsabilidade Tributária
Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Estruturação e Fundamentação da Sentença no Novo CPC

Portaria nº 46 de 12
de março de 2018.
N° 252 de 30 de

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

outubro de 2017.
Portaria nº 60 de 23
de março de 2018
Portaria nº 152 de 26
de junho de 2018.
Portaria nº 157 de 28
de junho de 2018.

20h/a

20 h/a

20 h/a

Portaria nº 272 de 15
Requisições de Pagamentos à Fazenda Pública

de

dezembro

de

20 h/a

2017.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Polo do Crato)
Teoria e Prática das Audiências de Custódia no Brasil

Portaria nº 152 de 26
de junho de 2018.
Portaria nº 67 de 10

20 h/a
20 h/a

de junho de 2018.
Mídia e Justiça
Tribunal do Juri

Portaria nº 168 de 25
de julho de 2018.
Portaria nº 158 de 29
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20 h/a
20 h/a

de junho de 2018.
Portaria nº 230 de
Processo Disciplinar

29

de

agosto

de

20 h/a

2018.
A Tutela Judicial dos Direitos Sociais
Direito das Sucessões

Portaria nº 252 de 24
de setembro de 2018.
Portaria nº 256 de 25
de setembro de 2018.
Portaria nº 255 de 25

Contratos

de setembro de 2018.

Processo Judicial Tributário e Crimes Contra Ordem Portaria nº 132 de 29
Tributária

de maio de 2018.

Liderança com Inteligência Emocional no Poder Judiciário
Tutela Provisória

Portaria nº 111 de 08
de maio de 2018.
Portaria nº 252 de 24
de setembro de 2018.

Cumprimento de Sentença e Execução
Direito Penal Contemporâneo
Formação de Formadores: Nível I Módulo 3
Falência e Recuperação de Empresas
Gestão de Unidades
CARGA HORÁRIA TOTAL

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a
20 h/a

Portaria nº 216 de 20
de agosto de 2018.
Portaria nº 267 de 28
de setembro de 2018.
Portaria nº 237 de 05
de setembro de 2018.
Portaria nº 247 de 17
de setembro de 2018.
3.413 h/a
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20 h/a

20 h/a

20 h/a

20 h/a

Ressalte-se que a frequência a alguns destes cursos, desde que seu conteúdo fosse
relacionado ao da especialização na qual o aluno se encontrava matriculado, poderia ser aproveitada
como parte da carga horária da disciplina Seminários Especiais ou Atividades Complementares,
conforme previsto no projeto pedagógico de cada curso. O atual Regimento Interno da Esmec prevê a
possibilidade de alguns destes cursos de aperfeiçoamento serem considerados como Atividade
Substitutiva em disciplinas da especialização, a depender da compatibilidade de carga horária e da
pertinência temática, situações nas quais a apreciação se dá caso a caso, oportunizando a alunos que
não obtiveram frequência e/ou nota favorável fazê-los, sem prejuízo da conclusão de seu curso de
especialização no prazo regulamentar.

A Esmec ampliou qualitativamente seu programa de pós-graduação, ao ofertar uma
primeira turma do Mestrado Profissionalizante em Planejamento e Políticas Públicas, em convênio com
a Universidade Estadual do Ceará (UECE). Nesta mesma linha, ampliou em 2018.2 a parceria com a
Uece para oportunizar que a seleção subsequente tivesse como público-alvo servidores públicos
(efetivos, temporários/contratados ou comissionados) e agentes políticos graduados(as) nas diversas
profissões que reflitam a multiprofissionalidade do campo dos saberes e práticas, cujos projetos de
pesquisa fossem do interesse da Rede Estadual de Escolas de Governo, da qual a Esmec participa.
Em relação a esta segunda turma, as aulas também ocorrerão na sede da Esmec e o Edital encontrase aberto, com aulas previstas para iniciar em março de 2019.

Neste mesmo diapasão, a Escola pretende ofertar até 2022, em parceria com programas
consolidados e bem avaliados pela CAPES, outras turmas de pós-graduação stricto sensu, culminando
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com a oferta de turma de Doutorado em Planejamento e Políticas Públicas ou área afim.

A atual turma do Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas é
ofertada na sede da Esmec pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), instituição parceira. As
aulas da referida turma iniciaram-se em 7 de março de 2016 e foram concluídas em 21 de abril de
2017. Até o momento, em relação a esta turma, é possível afirmar que 38 dos 40 alunos já fizeram a
qualificação e defesa de dissertação, obtendo a aprovação.

Como destaca a própria página do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas
Públicas na rede mundial de computadores (https://www.politicasuece.com), o referido programa de
pós-graduação stricto sensu vem dando uma contribuição efetiva ao desenvolvimento sócio-político da
população nordestina e mais especificamente cearense. Originou-se da necessidade de atender a uma
reivindicação do Estado de dotar a região de mecanismos ágeis para promover a recuperação da
enorme disparidade regional na formação de pessoal de alto nível de qualificação e de produção
acadêmica. Hoje, como experiência consolidada, pode dizer que seus objetivos iniciais foram atingidos
e sua trajetória tem sido de consolidação dos espaços ocupados regionalmente.

Considerando o número de alunos e de professores envolvidos no Mestrado Profissional em
Planejamento e Políticas Públicas ofertado pela Uece na Esmec, a situação atual é a seguinte:
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SITUAÇÃO ATUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM PLANEJAMENTO
E POLÍTICAS PÚBLICAS DA UECE – TURMA EM FUNCIONAMENTO NA ESMEC
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

Professores Doutores

20

Alunos Mestrandos

40

TOTAL

60

VI – Políticas de Pesquisa

A Esmec criou e institucionalizou desde 10 de março de 2010, através de reunião do
Cepe, o Grupo de Pesquisa “Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário”. Tal grupo de pesquisa
propunha-se, inicialmente, a desenvolver atividades de investigação científica em áreas temáticas
diferenciadas, como: Filosofia do Direito, Direito Constitucional, Administração Pública, Formação de
Magistrados, Psicologia Jurídica e Sociologia do Direito, todas elas voltadas a melhor compreensão das
problemáticas que envolvem a prestação jurisdicional e o Poder Judiciário.

As linhas de pesquisa inicialmente definidas para o grupo foram as seguintes: Gestão

Pública, Gestão e Inovação no Poder Judiciário, Filosofia do Direito e Justiça, Direitos Humanos,
Educação e Métodos de Avaliação.

Atualmente, com a lotação de outros servidores na Esmec e a reestruturação administrativa
da Escola, o grupo de pesquisa passou por uma remodelagem, tanto para definir melhor as linhas e
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projetos de pesquisa, quanto para abrigar pesquisadores que, na condição de servidores ou
magistrados, estejam envolvidos mais diretamente com as atividades da Esmec, contemplando seus
interesses de pesquisa, na medida em que se alinham com os interesses da própria Escola e do Poder
Judiciário como um todo. O grupo também abriga professores, estudantes e pesquisadores de outros
cursos, programas e instituições de ensino superior que tenham interesse em pesquisas sobre o Poder
Judiciário dentro das linhas definidas e selecionados conforme critérios de avaliação previstos em
Edital.

No momento, para contemplar as diferentes temáticas nas quais desenvolve suas
investigações, optou-se, por delimitar melhor seu objeto, ao nominar as linhas de pesquisa, tudo em
estreita consonância e articulação com a linha editorial da própria Revista Themis, que costuma
publicar artigos selecionados pelo sistema duplo cego nas áreas de “Justiça, Gestão Pública, Direitos
Humanos e Educação”. As linhas de investigação do Grupo de Pesquisa “Dimensões do
Conhecimento do Poder Judiciário” são, atualmente as seguintes:

➢

Linha de Pesquisa 1 – Políticas Públicas, Sociedade e Sistema de Justiça

Objetivo: investigar como as políticas públicas podem contribuir para a transformação social e o
aprimoramento do sistema de justiça, examinando também o papel, os limites e a atuação do Judiciário
no controle de políticas públicas e seus impactos no cotidiano dos cidadãos e da sociedade.
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➢

Linha de Pesquisa 2 – Direitos Humanos

Objetivo: consolidar na prática científica, com implicações jurídico-sociais, o estudo da teoria e prática
dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, bem como da jurisprudência consolidada pelos
Tribunais nacionais e internacionais. Outrossim, buscar a influência desses campos do conhecimento
nas esferas social, econômica e cultural, viabilizando investigações que busquem a compreensão e
transformação das questões sociais.

➢

Linha de Pesquisa 3 – Gestão Pública e Inovação no Poder Judiciário

Objetivo: estudo dos mecanismos de acompanhamento da gestão do Poder Judiciário (Planejamento
Estratégico, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira; Gestão da Tecnologia
da Informação, etc.); Avaliação da aquisição de capacidades inovadoras e da gestão do conhecimento
gerado no Poder Judiciário.

O grupo encontra-se, atualmente, cadastrado no Diretório Geral de Pesquisas (DGP) do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob a liderança do servidor,
pesquisador e professor Dr. Flávio José Moreira Gonçalves, que leciona também na UFC e Unichristus
e tem como vice-líder a servidora, pesquisadora e professora Dra. Mércia Cardoso de Souza. Tanto o
líder do grupo quanto a sua vice-líder são dos quadros do Poder Judiciário Estadual e estão lotados na
Esmec.
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O grupo está estruturado em três distintas linhas de pesquisa, cada uma delas sob a
liderança de um servidor ou magistrado do Poder Judiciário Estadual com o título de doutorado.

Cada linha de pesquisa é liderada por um professor doutor e todas elas são coordenadas
por professores doutores que são servidores ou magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.

Da linha de pesquisa Políticas Públicas, Sociedade, e Sistema de Justiça, participa o Prof.
Dr. Francisco Horácio da Silva Frota, que coordena o programa de pós-graduação stricto sensu,
Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, com uma turma concluída na Esmec em
razão de convênio com a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e outra com processo seletivo em
andamento, a funcionar na sede da Esmec, desta feita para a Rede Estadual de Escolas de Governo.

Há docentes de várias instituições de ensino superior integrando o grupo, tais como a
Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual do Ceará (UECE), a Universidade de
Fortaleza (Unifor), o Centro Universitário Christus (Unichristus) e o Centro Universitário Estácio de Sá
(Estácio/FIC).

O quadro a seguir apresenta a composição atual do grupo de pesquisa, com suas
lideranças, as linhas de pesquisa, seus coordenadores e integrantes, suas respectivas titulações e
filiações institucionais:
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GRUPO DE PESQUISA “DIMENSÕES DO CONHECIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO”
Líder do Grupo

Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves

Vice-líder do Grupo

Profa. Dra. Mércia Cardoso de Souza

LINHAS DE PESQUISA

Linha 1

PESQUISADORES PARTICIPANTES

FILIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Prof. Dr. Flávio José Moreira Gonçalves

UFC Unichristus

Prof. Dr. Edilson Baltazar Barreira Júnior

Fametro

Políticas Públicas, Sociedade Prof. Me. Jorge Bheron Rocha
e Sistema de Justiça
Coordenação:
Prof. Dr. Flávio Gonçalves

Unichristus

Prof. Dr. Francisco Horacio da Silva Frota

Uece

Prof. Dr. João Paulo Braga Cavalcante

UNIQ

Prof. Me. Matheus Teodoro Ramsey Santos

Unifor

Profa. Dra. Janaína Soares Noleto Castelo Branco

UFC

Profa. Dra. Mércia Cardoso de Souza

Esmec

Prof. Dr. Braulio de Magalhães Santos

UFJF
Centro

Linha 2

Profa. Dra. Sarah Dayanna Lacerda Martins Lima

Estácio de Sá

Direitos Humanos
Coodenação:
Profa. Dra. Mércia Cardoso

Universitário

Profa. Dra. Gabriela Maciel Lamounier

FADIPEL, FAMIG,

Prof. Esp. Rodrigo Ribeiro de Vasconcelos

Unifor

Profa. Dra. Maria Glaucíria Mota Brasil

Uece

Profa. Esp. Lívia Maria Xerez de Azevedo
Profa. Dra. Arnelle Rolim Peixoto

Linha 3

Coodenação:
Prof. Dr. Leonel Oliveira

Sejus/CE
USAL

Prof. Dr. Leonel Gois Lima Oliveira

Esmec

Prof. Dr. José Joaquim Neto Cisne

Uece, Unifor

Gestão Pública e Inovação no Prof. Me. Roncalli Silva Maranhão
Poder Judiciário

FPL

Profa. Ma. Nicole de Albuquerque Vasconcelos Soares
Prof. Me. Welkey Costa do Carmo
Prof. Me. José Marcelo Maia Nogueira
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TJCE
Unichristus
UnP
FGV/SP

O grupo está com Edital de Seleção aberto para o ingresso de novos pesquisadores e
estudantes para integrar os seus quadros, o que ocorre de acordo com as regras do Regulamento do
Grupo de Pesquisa, divulgado e publicado no Diário da Justiça, tudo em consonância com as normas
do Regimento Interno da Esmec e do Regulamento do próprio grupo, aprovado e publicado no Diário
da Justiça.

A Esmec e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não remuneram os participantes nem
mesmo sua coordenação do grupo de pesquisa em razão das reuniões e atividades de pesquisa
desenvolvidas, estando ressalvada apenas a possibilidade de captação de recursos externos, na forma
da lei, mediante disputa em editais de produtividade e concessão de bolsas pelas universidades,
centros pesquisa e/ou agências de fomento.

A permanência no grupo depende da produção acadêmica dos participantes e da
participação ativa nas reuniões e atividades de pesquisa desenvolvidas. Os integrantes precisam
manter constantemente atualizado o Currículo Lattes, inclusive informando a produção que esteja
vinculada às linhas de pesquisa do grupo da Esmec. As atividades são regidas pelo Regulamento
Geral do Grupo de Pesquisa, aprovado e publicado no Dário da Justiça de 21 de novembro de 2018.

Embora o grupo de pesquisas tenha sido criado pela Esmec e aprovado em reunião do
Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), datada de 10/03/2010, ainda não se encontrava
credenciado e certificado pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) porque a instituição ainda não possuía curso de pósgraduação stricto sensu funcionando em suas dependências e seu programa de pós-graduação lato
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sensu (especializações) ainda não estava suficientemente consolidado. Hoje, o grupo está
devidamente cadastrado no CNPq e certificado pela Esmec.

Já foram debatidos os seguintes assuntos nos encontros realizados: Caminhos para a

Institucionalização da Pesquisa numa Instituição de Ensino (Raphael de Jesus Campos de Andrade);
Pesquisa Fenomenológica em Escolas de Magistratura (Raimundo Hélio Leite); A Ausência do Poder
Judiciário como Objeto de Pesquisa da Administração (Leonel Gois Oliveira); Dimensões do
Conhecimento no Poder Judiciário (Francisco Josênio Camelo Parente); Inovações do Poder Judiciário
Cearense na Atual Gestão (José Joaquim Neto Cisne); Formação e Avaliação de Juízes no Poder
Judiciário Estadual do Ceará (Flávio José Moreira Gonçalves); e Poder Judiciário e Complexidade:
desafios e perspectivas (Germana Parente Neiva Belchior), Pensamento Constitucional Brasileiro (Prof.
Dr. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima/Unifor), Cultura Organizacional e Gestão por Processos:

reflexões acerca da virtualização do judiciário cearense (Prof. Dr. João Paulo Braga), e Análise de
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas (Profa. Ma. Mércia Cardoso de Souza/Esmec).

O Grupo de Pesquisa da Esmec procura articular-se com outros grupos de pesquisa do
país e do exterior que pesquisam temas de interesse do Poder Judiciário, visando subsidiar os juízes
do interior e da capital em suas decisões, através da criação de um banco de soluções para
problemas, além de dados de leis, doutrina e jurisprudência permanentemente atualizado com o auxílio
de professores, magistrados, servidores do Judiciário e pesquisadores das universidades, centros
universitários e faculdades.
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Como produtos das reuniões e atividades de pesquisa do grupo, já resultaram, inclusive,
vários trabalhos acadêmicos (teses de doutorado, monografias de graduação e artigos publicados em
periódicos especializados). Especificamente sobre a Esmec e a formação de magistrados, já foram
produzidos os seguintes trabalhos:

NATUREZA DO

AUTOR(A)

TRABALHO
Tese de
Doutorado
Tese de

Monografia de
Graduação
Artigo
Artigo

Raimundo Hélio Leite

Flávio

Doutorado

TÍTULO (ANO)

José

Gonçalves

O esperado e o obtido na visão dos alunos que
frequentaram os cursos da Escola Superior de
Magistratura do Ceará no período de 1995 a 2002
(2004)

Formação e Avaliação de Juízes Estaduais de
Moreira Carreira: estudo comparativo a partir da experiência
da Escola Superior da Magistratura do Estado do
Ceará nos anos de 2006 a 2014 (2014)

Perspectivas do Processo de Formação de Juízes
Renata de Sousa Parente Brasileiros no Século XXI (2012)
Flávio

José

Gonçalves

Moreira Políticas públicas para a formação e avaliação de
magistrados: a contribuição da educação judicial
através das escolas de magistratura (2015)

Raimundo Hélio Leite

Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento de
Magistrados: suficiências e insuficiências (2014)

Há, por outra parte, a ideia de ampliar o leque, sobretudo de convênios internacionais da
Esmec, para abranger outras grandes universidades, institutos e centros de pesquisa, bem como
renovar convênio com a Universidade Le Havre (França), com a qual a Esmec já firmou convênio de
cooperação e com a Universidade de Sanford (EUA), a fim de aproximar pesquisadores e promover
intercâmbio e troca de experiências.
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Da mesma forma, há convênios de cooperação com a EJAL ( Escuela Judicial

Latinoamericana), com vistas ao desenvolvimento de intercâmbio acadêmico de docentes e
magistrados e com a Terre des Hommes (TdH), organização não-governamental com sede em
Genebra (Suiça), visando desenvolver as metodologias de justiça restaurativa voltada a lidar com
conflitos de uma maneira diferenciada, focando a “cultura de paz” e experiências de jsutiça restaurativa.

Como frutos deste último convênio, celebrado com a organização não-governamental Terre des

Hommes (TdH), a Esmec já promoveu vários workshops, palestras e cursos na área da justiça
restaurativa. Em Fortaleza, já foram realizados o Curso de Introdução à Justiça Restaurativa e o Curso
de Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa. Em Crato, já foi ofertado o Curso de Justiça
Restaurativa. Todas estas iniciativas resultaram da adesão da Esmec, ainda em maio de 2015 ao
Protocolo de Cooperação em Favor da Justiça Restaurativa e, como produtos oriundos deste protocolo,
a Escola já foi palco de uma videoconferência com Howard Zehrn, Professor de Sociologia e Justiça
Restaurativa na Eastern Mennonite University (EUA), bem como recebeu recentemente (2017) a
palestrante internacional Kay Pranis (EUA), em palestra presencial que lotou o seu auditório. Vários
cursos na área foram realizados e uma experiência piloto está sendo implantada em uma das varas da
infância e juventude do Fórum Clóvis Beviláqua, até agora com resultados bastante satisfatórios.

A Revista Themis existe desde 1997. Trata-se de periódico científico da Esmec, quando o
volume 1, nº 1, foi publicado. Inicialmente, tinha periodicidade semestral e era essencialmente
endógena, publicando artigos e decisões de membros da magistratura cearense.
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Sempre procurando atender aos critérios de excelência e qualificação constante, a Revista
Themis recebeu, a partir do volume 4, n. 2, em dezembro de 2006 o International Standard Serial

Number (ISSN) e passou a perseguir critérios de exogenia e ampliação do acesso aos trabalhos nela
publicados, por meio democratização na distribuição da publicação, encaminhada a todas as escolas
da magistratura e tribunais do país, além de universidades e centros de pesquisa do Brasil e do
exterior, mas sempre na versão impressa (ISSN n° 1808-6470).

Posteriormente, o periódico foi indexado ao Latindex, que é um sistema de informação sobre as
revistas de investigação científica, técnico-profissional e de divulgação científica e cultural que se
editam nos países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, sistema criado em 1995 na
Universidade Nacional Autônoma do México (Unam).

A partir de 2015 o periódico passou a ser editado nas versões impressa e eletrônica (ISSN n°
2525-5096), assumindo uma linha editorial definida, qual seja, “Justiça, Gestão Pública, Direitos
Humanos e Educação”.

Em 2016 a Themis, disponível na plataforma Open Journal System (OJS), foi classificada na
categoria B4 do Qualis referente à área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis
e Turismo e B5 na área do Direito. Essa classificação refere-se à versão eletrônica do periódico
(http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/index), que está disponível integralmente na
internet desde 2005, com acesso inteiramente gratuito para qualquer usuário da rede mundial de
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computadores.

A partir de 2017 o periódico passou a ter periodicidade semestral e as normas para publicação
foram aperfeiçoadas, em obediência aos critérios exigidos pela Comissão do Qualis e as
recomendações da coordenação da área do Direito para os cursos de Direito, tudo em sintonia com as
orientações gerais emanadas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Atualmente, a revista está indexada em 3 (três) bases de dados: Latindex (Sistema

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), Google Scholar (Google Acadêmico) e Diadorim (Diretório de Políticas Editoriais das
Revistas Científicas Brasileiras).

O periódico possui um Editor-Chefe (Juiz Marcelo Roseno de Oliveira, Dr.) e uma EditoraAdjunta (Servidora Mércia Cardoso de Souza, Dra.), bem como um Conselho Editorial, que conta com
36 (trinta e seis) conselheiros de diversas instituições de ensino e pesquisa de vários estados do
Brasil e do exterior, dos quais 88,89% são doutores e 11,11% são mestres.

Apenas para que se tenha uma ideia mais clara também da exogenia da publicação, que
perseguirá estratos cada vez mais elevados na rigorosa avaliação do Qualis/CAPES, anexamos uma
tabela de pareceristas e membros do atual Conselho Editorial da Revista Themis, na qual constam
suas titulações e diferentes instituições a que estão vinculados, conforme demonstrado na tabela
adiante:
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PARECERISTAS NA REVISTA THEMIS, DA ESMEC
NOME
Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara
Alexandre Coutinho Pagliarini

Antônio Augusto Cançado Trindade

TITULAÇÃO

INSTITUIÇÃO

Doutor

EMERJ

Doutor

UNINTER/PR
Corte Internacional de

Doutor

Justiça
(Holanda)

Dimas Macedo

Edilson Baltazar Barreira Júnior

Fernando Luiz Ximenes Rocha

Flávio José Moreira Gonçalves
Fredie Didier Júnior

Francisco de Assis Filgueiras Mendes

Mestre

UVA

Doutor

FAMETRO

Mestre

UFC

Doutor

UNICHRISTUS

Doutor

UFBA

Mestre

UFC

Doutor
UNIFOR

Francisco Luciano Lima Rodrigues

Gabriela Maciel Lamounier

Doutora

FPL/MG
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(CIJ)

Gabrielle Bezerra Sales Sarlet

Hugo de Brito Machado

Hugo de Brito Machado Segundo

Ingo Wolfgang Sarlet

Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab

João Paulo Braga Cavalcante

José Augusto Lindgren Alves

José Filomeno de Moraes Filho

José Luiz Quadros de Magalhães

Lenio Luiz Streck

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Doutora

PUC/RS

Doutor

UFC

Doutor

UFC

Doutor

PUC/RS

Doutora

ESUP-GO

Doutor

ESMEC

Doutor

CERD/ONU

Doutor

UNIFOR

Doutor

UFMG

Doutor

UNISINOS

Doutor

PUC/MG
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Leonardo Pasquali

Leonel Gois Lima Oliveira
Luiz Rodrigues Wambier
Marcelo Roseno de Oliveira
Maria Glaucíria Mota Brasil

Mário Lúcio Quintão Soares

Mário Parente Teófilo Neto

Martonio Mont'Alverne Barreto Lima

Mércia Cardoso de Souza

Mônica Teresa Costa Sousa

Paulo Bonavides

Tenile Mascolo Gil

Doutor

Universitá degli Studi
di Pisa (Itália)

Doutor

ESMEC

Doutor

IDP

Doutor

UNIFOR

Doutor

UECE

Doutor

PUC/MG

Mestre

UNIFOR

Doutor

UNIFOR

Doutora

FAC/IESC

Doutora

UFMA

Doutor

Doutora

UFC

Université

de

Strasbourg (França)
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Theresa Rachel Couto Correia

Waldimeiry Corrêa da Silva

Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara
TOTAL

Doutora

Doutora

Doutor

UFC

Universidad

Loyola

Andalucía (Espanha)
EMERJ
37

Todos os textos submetidos à revista passam por rigorosa avaliação por pares antes de ser
publicados, submetendo-se ao sistema do “duplo cego” ( double blinder review). Nem todos os artigos
submetidos são publicados, mas apenas aqueles que são aprovados para publicação pelos
avaliadores, pareceristas indicados conforme a formação, preservando-se a afinidade com os temas
dos artigos avaliados.

Na tabela abaixo, apenas para se ter uma ideia da criteriosa avaliação pela qual passam os
artigos, segue um quadro demonstrativo da avaliação de textos submetidos aos últimos números da
Revista Themis por articulistas do Brasil e do exterior, observando-se elevado percentual de rejeição
de artigos, o que comprova a seriedade do periódico, de seus editores e de seus avaliadores, pessoas
extremamente responsáveis que desenvolvem o trabalho sem receber qualquer contrapartida financeira:
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SITUAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA THEMIS
Artigos

Artigos

Submetidos

Aprovados

Único

18

11

15

1

16

7

15

2

14

7

16

1

25

8

16

2

17

7

90

40

Volume

Número

14

TOTAL

VII – Políticas de Extensão
A Esmec já chegou a ofertar também em sua sede, em parceria com o Senac (Serviço
Nacional do Comércio), cursos profissionalizantes para as mulheres da Comunidade do Dendê, sem
prejuízo de cursos de alfabetização, língua portuguesa e cidadania para as pessoas carentes da
referida comunidade, otimizando o uso de suas salas de aula em dias e horários diversificados, nos
quais não estavam ocorrendo as aulas regulares dos cursos de especialização, mestrado, formação
inicial ou aperfeiçoamento e, através de tais cursos de extensão, prestou serviços gratuitos a
comunidade.

Já foram promovidas também, no auditório da Esmec e voltadas aos estudantes e pais da
escola pública Dom Lutosa que se situa no bairro, palestras gratuitas sobre combate ao racismo,
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educação sexual e cidadania. Houve também palestra sobre “Políticas Públicas sobre Drogas”,
proferida pela psicanalista e advogada Rossana Brasil Kopf, conselheira do Conselho Estadual do
Ceará de Políticas sobre Drogas e Presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas,
seguida de apresentação de capoeira de grupo da Comunidade do Dendê.

Foram também desenvolvidas atividades de apoio no combate ao uso de drogas (palestras,
reuniões de esclarecimento etc.) e a Esmec planeja realizar atividades de mediação escolar e
comunitária, círculos restaurativos com a participação de servidores, magistrados, professores e dos
próprios alunos do Colégio Estadual Dom Lustosa, visando reduzir os índices de violência e
criminalidade do bairro e contribuir para o desenvolvimento da cidadania. Em algumas ocasiões, são
realizadas sessões de cinema no Auditório Desembargador José Maria de Queirós, da Esmec, com
exibição de filmes e documentários, seguidos de debates sobre temas variados, de interesse geral.

A Esmec também tem apoiado iniciativas da Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão)
do TJCE e da Associação Cearense de Magistrados (ACM), relacionados a visitação de escolas
públicas por magistrados e servidores, com o fito de disseminar conhecimento a respeito do
funcionamento do Judiciário. Em tais oportunidades, são distribuídas as cartilhas “Conhecendo o
Judiciário”, especialmente confeccionadas para tal fim. Referidas cartilhas também são disponibilizadas,
sempre que possível, juntamente com outros materiais de esclarecimento, nos eventos promovidos pela
Esmec.

Ao longo de 2012, a Esmec também se transformou em palco de diálogos com a
comunidade e os agentes públicos a respeito de temas relevantes para sociedade cearense. Nesta
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perspectiva, já foram realizadas duas audiências públicas, uma envolvendo a segurança dos
magistrados, promotores de justiça e defensores públicos, outra com o fito de buscar soluções para as
deficiências estruturais do Ceará, relacionadas com a implementação do regime prisional semiaberto.

Nos eventos da comunidade, inclusive na inauguração do Centro Comunitário Celina
Queiroz, a Esmec sempre é convidada e comparece, incentivando e apoiando as atividades de
extensão desenvolvidas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e mantendo interlocução constante
com as lideranças comunitárias, até mesmo para facilitar a divulgação de seus cursos para os
moradores, utilizando-se da rádio comunitária instalada na região e abrindo espaço em seu átrio para a
realização de feirinhas de artesanato, com a venda de produtos produzidos por idosas da comunidade
próxima.

As palestras realizadas na Esmec são sempre gratuitas e abertas ao público interessado,
solicitando-se, quando muito, a doação de alimentos não-perecíveis, a serem destinados a entidades
da sociedade civil que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade (idosos, crianças, moradores
de rua etc). Entre outras, já foram contempladas com doações oriundas das palestras e eventos
promovidos pela Esmec instituições como a Toca de Assis, o Lar Amigos de Jesus e o Conselho
Comunitário de Defesa Social Celina Queiroz, situado nas proximidades da Escola.

Em novembro de 2011, a Esmec patrocinou e realizou em sua sede, sem quaisquer custos
para os casais da comunidade, valendo-se de parceiros externos, Cerimônia de Casamento Civil
Coletivo, celebrando o casamento de 17 (dezessete) casais, beneficiando 34 (trinta e quatro) pessoas,
que saíram da Escola com a certidão de casamento em mãos, muitos dos quais moradores da
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

Comunidade do Dendê.

Os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dom Antônio de Almeida Lustosa,
situada no bairro Edson Queiroz, participaram, nos dias 14 e 28 de novembro de 2018, de uma oficina
de fotografia ministrada na Esmec por facilitadores do Museu da Fotografia de Fortaleza na Escola
Superior da Magistratura do Ceará.

VIII – Políticas de Apoio e Assistência ao Estudante
O estudante habilitado que frequenta os cursos da Esmec, uma vez atendidas as condições
isonômicas de ingresso, conta com um amplo programa de apoio e assistência.

Já houve turmas ofertadas com descontos de mensalidade que variam entre 20% (vinte por
cento) a 100% (cem por cento), a depender do Edital, para servidores públicos e seus dependentes
nos cursos de especialização da Esmec, cuja receita visa apenas garantir autossustentabilidade de
cada curso, sem qualquer preocupação em obter excedentes financeiros. Há, portanto, uma política de
permanência que inclui a concessão de bolsas parciais e/ou integrais para alunos que se enquadrem
nas condições previamente definidas em portarias publicadas no Diário de Justiça.

Atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através da Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) tem estabelecido como política de capacitação permanente
a concessão de bolsas de 100% nos cursos de especialização aos servidores do Poder Judiciário
Estadual, sob a condição de conclusão do curso no prazo normal estabelecido pelo Regulamento da
Pós-Graduação. Aqueles que não conseguem levar o curso adiante e conclui-lo, perdem a bolsa e, por
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conseguinte, precisam ressarcir o Tribunal de Justiça no montante integral do investimento realizado
para sua capacitação.

A Esmec desenvolve uma política de incentivo à permanência em seus cursos, por meio de
programas e palestras que exploram a integração e motivação dos alunos, inclusive realizando oficinas
de apoio (metodológico) voltadas à orientação na pesquisa para a produção da monografia, trabalho
de conclusão de curso exigido de todos os discentes, atividade feita ao longo do curso por professores
habilitados para tanto.

Sempre é ofertado um Seminário de Integração e Motivação (SIM) no início de cada curso, a
fim de ambientar o cursista, levando-o a conhecer a Escola e suas normas, bem como os serviços que
são oferecidos, dentre os quais se destacam o atendimento pedagógico, os serviços de biblioteca e da
coordenadoria administrativo-financeira.

Além disso, foi instituída a figura do representante discente no Núcleo Docente Estruturante
(NDE), objetivando um feedback maior na avaliação dos programas, eventos e cursos desenvolvidos,
colaborando para o aprimoramento contínuo do Projeto Político Pedagógico.

A Esmec valoriza tanto o seu corpo discente que, ao instituir a Medalha Desembargador Júlio
Carlos de Miranda Bezerra, por meio da Portaria nº 3/2006, publicada no Diário de Justiça de
21/12/2006, concedida anualmente, procura agraciar, ao lado de professores e servidores que
tenham contribuído para engrandecer a instituição, um dos alunos que tenha obtido maior frequência e
aproveitamento no curso realizado, cujo nome é escolhido dentre os mais destacados, pelo Conselho
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de Ex-Diretores da Escola, o que não deixa de ser também valioso apoio e estímulo pelo
reconhecimento do mérito.

IX – Políticas de Qualificação do Corpo Docente e Técnico-administrativo

O Poder Judiciário tem uma política de qualificação permanente de servidores e
magistrados, permitindo inclusive o afastamento remunerado para frequência a cursos de pósgraduação stricto sensu, a qual está consubstanciada, atualmente, pelos seguintes atos normativos:

Resolução do Órgão Especial nº 16/2017, de 24 de agosto de 2017, que estabelece
condições para o afastamento de magistrados do Poder Judiciário do Estado do Ceará para fins de
aperfeiçoamento profissional, a que se refere o artigo 73, inciso I, da Lei Complementar nº 35, de 14
de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em complemento ao disposto na
Resolução nº 64, de 16 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça.

Resolução do Órgão Especial nº 17/2017, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a
concessão de Licença para Estudo em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), fora do
Estado do Ceará, aos servidores do Poder Judiciário Estadual, e dá outras providências.

Além destes normativos, foi aprovada no Órgão Especial do Tribunal de Justiça a
Resolução nº do Órgão Especial nº 07/2018, que regulamenta a utilização de recursos do Fundo de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (Fermoju), regido pela Lei nº 16.505, de 22 de
fevereiro de 2018, que alterou a Lei nº 14.605, de 5 janeiro de 2010, na capacitação dos magistrados
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e servidores por meio de frequência a cursos de pós-graduação Mestrado/Doutorado.

Nos últimos anos, vários magistrados e servidores do Poder Judiciário Estadual, muitos
deles professores lecionando na Esmec, obtiveram, com base em atos normativos anteriores,
especialmente o Provimento 09/1990, autorização para afastar-se de suas funções ou reduzir sua
carga horária, a fim de qualificar-se em cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado.

Outros tantos obtiveram, mais recentemente, o financiamento integral dos cursos de
mestrado ou doutorado em instituições de ensino superior, com recursos do FERMOJU, tudo
fundamentado na Resolução do Órgão Especial nº 07/2018 e em pareceres individuais, caso a caso,
exarados pela Esmec, a qual compete opinar sobre a existência de relação entre a atividade funcional
do magistrado e o projeto inicial de pesquisa, examinando ainda a possibilidade dos resultados da
pesquisa reverterem em proveito do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º da Resolução do Órgão
Especial nº 07/2018.

Ademais, 6 (seis) magistrados foram selecionados pela Esmec para frequentar, com bolsa
de estudos e vencimentos integrais, curso de Mestrado em Direito Comparado na Samford University
(EUA), tendo obtido ainda a liberação pelo Pleno do Tribunal de Justiça.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contratou a Fundação Getúlio
Vargas (FGV) para a oferta pioneira de curso de “ MBA em Direito: Gestão Pública”, com aulas na
sede da Esmec, voltado integralmente a magistrados e servidores que realizam o curso com bolsa
integral, o que tem colaborado não somente para qualificá-los, mas para melhorar a qualidade da
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prestação jurisdicional.

Além disso, vários servidores obtiveram afastamento total ou redução de carga horária para
concluir seus cursos de mestrado e/ou doutorado em várias instituições do Brasil e do exterior.

Iniciativas como esta, de liberação ou redução de carga horária para fins de qualificação ou
custeio com bolsa integral dos cursos de pós-graduação, têm promovido a qualificação dos quadros
próprios do TJCE, ampliando o leque de possibilidades de docentes à disposição da Esmec para
ministrar seus cursos e colaborando para que a Escola forme seu próprio quadro docente, qualificando
servidores e juízes.

Cumpre ressaltar que, no Plano de Cargos e Carreiras vigente, como de resto no anterior, o
servidor que concluir curso de especialização, mestrado ou doutorado obtém percentuais diferenciados,
de acordo com a titulação obtida, incidindo sobre seu vencimento básico. Trata-se de “adicional de
qualificação”, atualmente denominado “adicional de especialização”, o qual constitui mais um estímulo à
formação continuada e a qualificação do corpo docente e técnico-administrativo da Esmec.

Em todos os cursos, ofertados pela Esmec, foi respeitada a Resolução nº 01, da Câmara
de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), que exige um percentual de pelo
menos 75% (setenta e cinco por cento) de mestres e doutores no corpo docente. Compuseram o
corpo docente das especializações ofertadas pela Esmec os seguintes nomes, todos com currículo
inserido na Plataforma Lattes, no CNPq de onde foi possível extrair dados de sua produção científica
nos últimos 3 (três) anos:
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CORPO DOCENTE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO E PROCESSO ELEITORAL
Turma IV
Início: Agosto de 2011
PRODUÇÃO
NOME

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

VINCULAÇÃO

REGIME DE

CIENTÍFICA

INSTITUCIONAL

TRABALHO

NOS ÚLTIMOS
3 ANOS

Marcelo Roseno

Direito

de Oliveira

Constitucional/Di

Mestre

Universidade de

Magistrado

Fortaleza

do TJCE

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

9

reito Eleitoral
Emmanuel Girão Direito
de Castro Pinto

Mestre

Constitucional/Di

2

reito Eleitoral
Durval Aires

Direito

Filho

Constitucional/Di

Mestre

Universidade Estadual Magistrado do
do Ceará

TJCE

-

Prestação de

0

reito
Eleitoral/Política
s Públicas
Márcio de

Mestre

Andrade Torres

0

serviço

Bruno Cunha

Direito

Weyne

Constitucional/Fi

Mestre

-

Prestação de

1

serviço

losofia do Direito
Paulo Antônio de Direito
Menezes

Constitucional/Fi

Albuquerque

losofia do Direito

Ana Stela Vieira

Direito

Mendes Câmara

Constitucional/Fi

Doutor

Mestre

Universidade Federal

Prestação de

do Ceará

serviço

Unichristus

Prestação de

0

2

serviço

losofia do Direito
Alessander

Direito

Wilckson Cabral

Constitucional/Di

Mestre

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço
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0

Sales

reito Ambiental

Regenaldo

Filosofia

Doutor

Rodrigues da

Universidade Federal

Prestação de

do Ceará

serviço

Universidade de

Magistradodo

Fortaleza

TJCE

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

6

Costa
Antônio Carlos

Direito

Pinheiro Klein

Constitucional

Mestre

0

Filho
Martonio

Direito

Mont’Alverne

Constitucional/Di

Barreto Lima

reito Político

Newton de

Direito

Menezes

Constitucional/T

Albuquerque

eoria do Estado

Thiago Mota

Filosofia

Doutor

Doutor

Mestre

Direito

D’Ávila Lopes

Constitucional

Germana Parente Direito
Neiva Belchior

20

Universidade Estadual Prestação de

Fontenele e Silva
Ana Maria

55

Doutora
Mestra

Constitucional/Di

do Ceará

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Centro Universitário

Prestação de

Uni7

serviço

7
33
27

reito Ambiental

CORPO DOCENTE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL
Turma VII
Início: Agosto de 2011
PRODUÇÃO
NOME

FORMAÇÃO

Germana

Direito

Parente Neiva

Constitucional/

Belchior

Direito

TITULAÇÃO

Mestra

VINCULAÇÃO

REGIME DE

CIENTÍFICA NOS

INSTITUCIONAL

TRABALHO

ÚLTIMOS 3 ANOS

Centro

Prestação de

Universitário Uni7 serviço

Ambiental
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Regenaldo

Filosofia

Doutor

Rodrigues da

Universidade

Prestação de

Federal do Ceará

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

-

Prestação de

6

Costa
Jânio Pereira

Direito

da Cunha

Constitucional

Cezário Correa Direito
Filho

Constitucional

Juraci Mourão

Direito

Lopes Filho

Constitucional

Paulo Henrique Direito
Gonçalves

Mestre
Especialista

9
0

serviço
Mestre

Unichristus

Prestação de

8

serviço
Mestre

Unichristus

Estatutário

0

Doutor

Universidade

Prestação de

0

Federal do Ceará

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Unichristus

Prestação de

Constitucional

Portela
Rui Verlaine

Filosofia

Oliveira Moreira
José Filomeno

Direito

Doutor

de Moraes Filho Constitucional
Fayga Silveira

Direito

Bedê

Constitucional/

Doutora

26
3

serviço

Sociologia
Jurídica
Thiago Mota

Filosofia

Mestre

Fontenele e

Universidade

Prestação de

7

Estadual do Ceará serviço

Silva
Gina Vidal

Direito

Marcílio

Constitucional

Doutora

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Universidade

Prestação de

Federal do Ceará

serviço

64

Pompeu
João Luis

Direito

Nogueira

Constitucional/

Matias

Direito

Doutor

Econômico/Dir
eito Empresarial
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Francisco

Direito

Humberto

Constitucional/

Cunha Filho

Direitos

Doutor

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Universidade

Prestação de

Federal do Ceará

serviço

-

Prestação de

29

Culturais
Juliana Cristine Direito
Diniz Campos

Mestra

Constitucional/

11

Filosofia
Fábio Zech

Direito

Mestre

Constitucional
Bruno Cunha

Direito

Weyne

Constitucional/

0

serviço
Mestre

-

Prestação de

1

serviço

Filosofia do
Direito
Marcelo

Direito

Mestre

Roseno de

Constitucional/

Oliveira

Direito Eleitoral

Flávio José

Filosofia/Educa Mestre

Moreira

ção/Direito

Gonçalves

Constitucional

Daniel Quintas

Direito

dos Santos

Tributário

Universidade de

Estatutário

9

Unichristus

Estatutário

4

Universidade de

Prestação de

0

Fortaleza

serviço

Universidade de

Estatutário

Fortaleza

Especialista

Colares
Antônio Carlos

Direito

Pinheiro Klein

Constitucional

Mestre

Fortaleza

Filho
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CORPO DOCENTE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO PENAL
Turma II
Início: Agosto de 2013
PRODUÇÃO
NOME

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

VINCULAÇÃO

REGIME DE

CIENTÍFICA

INSTITUCIONAL

TRABALHO

NOS ÚLTIMOS
3 ANOS

Magno Gomes

Direito

de Oliveira

Constitucional

Daniel Maia

Direito

Mestre

Centro Universitário

Estatutário

0

Uni7
Mestre

Constitucional/Di

Universidade Federal Prestação de

4

do Ceará

serviço

Mestre

-

Estatutário

0

Mestre

Centro Universitário

Prestação de

12

Uni7

serviço

reito Penal
Michel Pinheiro

Direito
Constitucional/Di
reito Penal

Danilo Fontenele Filosofia do
Sampaio Cunha Direito
Raul Carneiro

Direito

Mestre

Universidade Federal Prestação de

Nepomuceno

Constitucional

do Ceará

serviço

Marcus Vinícius

Direito Processual Mestre

Fanor Devry

Prestação de

Amorim de

Penal

2
4

serviço

Oliveira
Carmensita

Educação

Doutora

Passos
Erick de

Direito

Sarriune Cysne

Constitucional

Rafael

Direito

Mestre
Mestre

Gonçalves Mota Constitucional/Di

Universidade Federal Prestação de
do Ceará

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Universidade de

2
14
2

Fortaleza

reito Penal
George

Direito

Marmelstein

Constitucional

Mestre

Centro Universitário

Prestação de

Uni7

serviço
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Lima
André Luis

Direito

Mestre

Tabosa de

Penal/Processo

Oliveira

Penal

Nestor Eduardo

Direito

Araruna

Penal/Direito

Santiago

Tributário

Germana

Direito

Parente Neiva

Constitucional/Di

Belchior

reito Ambiental

Doutor

Mestra

Faculdade Luciano

Prestação de

Feijão

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Centro Universitário

Prestação de

Uni7

serviço

1

41

27

CORPO DOCENTE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO CIVIL
E GESTÃO DO PROCESSO
Turma IV
Início: 18 de setembro de 2015
PRODUÇÃO
NOME

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

VINCULAÇÃO

REGIME DE

CIENTÍFICA

INSTITUCIONAL

TRABALHO

NOS
ÚLTIMOS 3
ANOS

Eduardo Régis

Direito

Girão de Castro

Constitucional

Mestre

Universidade de

Prestação de

12

Fortaleza

serviço

Universidade de

Servidor

Fortaleza

Comissionado

Doutor

-

Estatutário

18

Especialista

-

Magistrado

0

Pinto
Nilsiton

Direito

Rodrigues de

Constitucional

Mestre

3

Andrade Aragão
Leonel Gois Lima Administração
Oliveira
Ricardo
Alexandre da

Direito

vitalício
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Silva Costa
Álisson do Valle

Direito

Mestre

-

Simeão

Magistrado

0

vitalício

Fernanda

Direito

Cláudia Araújo

Constitucional/Di

da Silva

reito Processual

Mestra

Universidade

Prestação de

Federal do Ceará

serviço

-

Prestação de

8

Civil
Adriano Silveira

Administração

Especialista

Machado

0

serviço

Emílio de

Direito

Medeiros Viana

Constitucional

Leonel Gois Lima Administração

Mestre
Doutor

Centro Universitário Magistrado

2

Uni7

vitalício

-

Estatutário

18

Magistrado

0

Oliveira
Matheus Pereira

Especialista

Júnior

vitalício

Pablo Freire

Direito

Romão

Processual Civil

William Paiva

Direito

Marques Júnior

Constitucional

Fernando Veras

Direito

Bezerra

Constitucional

Hamilton Teixeira Psicologia/
dos Santos

Especialista

-

Prestação de

11

serviço
Mestre
Especialista
Mestre

Filosofia

Universidade

Prestação de

Federal do Ceará

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Centro de Ensino

Prestação de

Superior do Ceará

serviço

-

Magistrada

15
0
0

Júnior
Janayna Marques Direito
de Oliveira e

Especialista

0

vitalícia

Silva

Para as próximas turmas de especialização a serem ofertadas pela Esmec, a Escola contará
com um considerável número de servidores e magistrados que possuem título de especialista, mestre e
doutor, além de docentes credenciados externos, que atuarão na condição de prestadores de serviço,
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muitos deles com Curso de Formação de Formadores realizado na Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

São, atualmente, nada menos que 40 (quarenta) docentes externos credenciados, cuja
formação, titulação, vinculação institucional, regime de trabalho e produção científica nos últimos três
anos encontra-se especificada na tabela a seguir:

CORPO DOCENTE CREDENCIADO – DOCENTES EXTERNOS
NOME

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

VINCULAÇÃO

REGIME DE

PRODUÇÃO

TRABALHO

CIENTÍFICA NOS

INSTITUCIONAL
Alexandre

Processo Civil

Doutor

EMERJ

Antônio Franco

ÚLTIMOS 3 ANOS
Prestação de
serviço

48

Freitas Câmara
Álisson José

Direito

Doutor

Uni7/UFC/UNILA Prestação de

Maia Melo

Constitucional,

SSALE/UnB/ES

Direito

MEC

serviço

Administrativo,
Direito Tributário,
Direito
Financeiro,
Direito da
Regulamentação,
Direito
Econômico,
Direito do
Petróleo, Direito
das águas,
Direitos da
personalidade,
Direito das
Famílias, Direito
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79

Empresarial,
Direito da
Concorrência.
Ana Carla

Direito

Coelho Bessa

Constitucional

Ana Maria

Direitos

D’Ávila Lopes

Humanos.

Doutora
Doutora

Faculdade Rainha Prestação de
do Sertão (FRS)

serviço

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Unifor

Prestação de

1
33

Direitos
Fundamentais.
Argumentação
Jurídica. Direito
Constitucional.
Ana Paula Lima Direito Público
de Melo

Mestra

Constitucional.

4

serviço

Direito
Processual
Constitucional.
Ana Vládia

Direito

Doutora

Unifor

Martins Feitosa Processual Civil.

Prestação de

1

serviço

Direito Privado
Civil - Família
Analice Franco

Direito Público

Especialista

Gomes Parente Constitucional.

Faculdade Estácio Prestação de
de Sá

serviço

UFC

Prestação de

9

Processo nos
Tribunais.
Carlos Roberto

Direito Público e

Cals de Melo

Áreas

Neto

Interdisciplinares

Conrado

Direito Público e

Hubner Mendes áreas

Mestre

3

serviço
Doutor

USP

Prestação de
serviço

Interdisciplinares(
filosofia do
direito,
deontologia,
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24

formação ética
do magistrado)
Damião Soares

Direito Público

Mestre

Unichristus

Tenório

Prestação de

-

serviço

David Barbosa

Ética. Teoria do

de Oliveira

direito. Filosofia

Doutor

UECE/UFC

Prestação de

17

serviço

do Direito.
Sociologia do
Direito. Direitos
fundamentais.
Direito do
Trabalho e
Previdenciário
Danilo

Gestão.

Fontenele

Ética Profissional

Doutor

Centro

Prestação de

12

Universitário Uni7 serviço

Sampaio Cunha Crime
Organizado
Novas
criminalidades.
Sociologia
Jurídica
Denise dos

Direito

Santos

Constitucional.

Vasconcelos

Políticas

Silva

Públicas.

Mestra

UERN

Prestação de

3

Serviços

Ativismo judicial.
Direitos
Humanos.
Hermenêutica
Jurídica. Ciência
política.
Erick de

Metodologia

Sarriune Cysne Cientifica,

Mestre

Unifor

Prestação de
Serviços

Processo Civil.
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14

Oratória e
apresentações.
Felipe Dutra

Direito Público.

Asensi

Direito

Doutor

FGV

Prestação de

68

Serviços

Processual.
Gabrielle

Direito Público

Doutora

PUC/RS

Bezerra Sales

Prestação de

3

Serviços

Sarlet
Gazielle de

Estudos de

Albuquerque

Sistema de

Moura Paiva

Justiça.

Mestra

UNICAMP

Prestação de

12

Serviços

Sociologia
Política e
Jurídica. Ciência
Política. Teoria
da Comunicação.
Teoria do
Jornalismo.
Estudos de mídia
ou com interface
na área de
comunicação
Germânia Kelly Educação e EaD Doutora

SEDUC/UECE

Ferreira de

Prestação de

16

Serviços

Medeiros
Irlena Maria

Sociologia/Antro Doutora

Universidade

Prestação de

Malheiros da

pologia:

Federal da Bahia

serviço

Costa

Residência em
Infância e
Juventude.
Impactos
Políticos,
Econômicos,
Sociais e
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11

Ambientais das
Decisões
Judiciais.
Sociologia do
Direito e
Antropologia
Jurídica.
Ingrid Coelho

Psicologia

Borges

Jurídica e

Pragmácio

Judiciária

João Marcelo

Direito Público

Rego

Administrativo:

Magalhães

Licitações,

Mestra

FB, ESMEC

Prestação de

2

serviço
Mestre

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Unifor

Prestação de

2

Servidores,
Resp. do Estado.
Joyceane

Direito de

Bezerra de

Famílias

Doutora

120

serviço

Menezes
Jorge Bheron

Direito Público:

Rocha

Direito Penal.

Doutor

Unichristus

Prestação de

10

serviço

Direito
Processual:
Processo Penal.
Lara Pinheiro

Mediação de

Bezerra

Conflitos. Teoria

Especialista

Unichistus/

Prestação de

Estácio.

serviço

UFC/ESMEC

Prestação de

11

Geral do
Processo Civil.
Juizados
Especiais Cíveis.
Lívia Maria

Direito da

Xerez Azevedo

Infância e

Especialista

12

serviço

Juventude
Luciano Tonet

Direito Público

Mestre

FGF

Prestação de
serviço
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14

Marcos Youji

Processo Civil

Doutor

URCA/ESMEC

Minami

Prestação de

22

serviço

Marcus Pinto

Direitos

Aguiar

Fundamentais,

Doutor

INTA/ESMEC/IB Prestação de
DCULT/UNIFOR

serviço

UNIFOR

Prestação de

14

Direito
Internacional dos
Direitos
Humanos e
Direitos Culturais.
Marcus Vinícius Direito Público
Parente

Doutor

Constitucional.

22

serviço

Rebouças
Maria Zelma de Áreas
Araújo Madeira

Doutora

Interdisciplinares:

Universidade

Prestação de

1

Estadual do Ceará serviço

Combate ao
Racismo.
Formação Inicial
de Magistrados.
Michelle

Ordem Jurídica

Mestra

ESMEC

Amorim Sancho Fundamental

Prestação de

1

serviço

Souza
Nagibe de Melo Direito Público e
Jorge Neto

Doutor

Unichrisuts

Direito

Prestação de

26

serviço

Constitucional
Olívia Marcela
Pinto de

Mestra
Direito da Família

Universidade de

Prestação de

Fortaleza

serviço

Centro

Prestação de
serviço

1

Oliveira
Paula Saleh

Direito

Mestra

Arbs

Processual:

Universitário

Processo Cível.

Estácio do Ceará

2

Direito Privado.
Rodrigo

Direito

Martiniano

Constitucional/Di

Ayres Lins

reito Eleitoral

Mestre

Fanor Devry

Prestação de
serviço
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8

Sarah Carneiro

Direito Público

Araújo

Constitucional.

Mestra

ESMEC/ FESAC

Prestação de

0

serviço

Áreas
Interdisciplinares(
políticas
públicas)
Sarah Dayanna Direito

Mestra

Centro

Prestação de

Lacerda Martins Constitucional.

Universitário

serviço

Lima

Estácio do Ceará

Direito

7

Internacional.
Direitos
Humanos.
Sociologia
jurídica. Relações
de gênero.
Metodologia
científica.
Walter Aranha

Áreas

Capanema

Interdisciplinares

Especialista

UERJ/EMERJ/U Prestação de
NESA

serviço

UFC

Prestação de

3

(Cibercrimes,
Marco Civil)
William Paiva

Direito

Marques Júnior Processual

Doutor

80

serviço

Penal. Direito
Constitucional.
Direito Agrário

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) mantém uma política
permanente de atualização, capacitação e qualificação dos docentes que ministram aulas em suas
dependências.

Para capacitar e atualizar seus professores, a Esmec costuma realizar encontros pedagógicos,
já tendo realizado um encontro desta natureza, onde foram discutidas novas metodologias ativas de
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ensino-aprendizagem e realizará outro em novembro próximo, quando serão apresentadas e discutidas
as novas tecnologias educacionais aplicáveis a prática docente.

Neste sentido, a Escola sempre oferece também, em todas as turmas de pós-graduação, como
disciplina obrigatória, Metodologia do Ensino Superior e, para além disto, dá oportunidade a todos os
docentes que nela atuam e a sua equipe pedagógica, de realizar o Curso de Formação de Formadores,
ofertado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), tanto em
Brasília quanto em Fortaleza, como já ocorreu em várias edições.

Já realizaram o Curso de Formação de Formadores, conhecido pela sigla “FOFO” e ofertado
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), 33 (trinta e três)
docentes da Esmec, entre magistrados e servidores, inclusive os seus atuais dirigentes máximos e boa
parte da equipe pedagógica da Escola.

Os seguintes docentes com atuação em cursos de formação inicial e aperfeiçoamento de
magistrados na Esmec fizeram cursos de formação docente em diferentes modalidades ofertados pela
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam):

PROFESSORES E FORMADORES QUE REALIZARAM DIFERENTES NÍVEIS DO
CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES, CREDENCIADO NA ENFAM
NOME DO PROFESSOR/FORMADOR
1

MODALIDADE DE CURSO
REALIZADO
Básico

ALUÍSIO GURGEL DO AMARAL

EQUIVALÊNCIA

ANO

FOFO NÍVEL 1 –

2014

MÓDULO 2

JÚNIOR
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CARGA
HORARIA
29 h/a

2

ÂNGELO BIANCO VETTORAZZI

Curso de Desenvolvimento

FOFO NÍVEL 1 –

Docente

MÓDULO 3

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
2

KLEIN FILHO

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Básico

2017

16 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2016

80 H/A

2016

80 H/A

2014

29 h/a

2014

29 h/a

Eixo Formação
3

CARLOS HENRIQUE GARCIA
DE OLIVEIRA

Sistematizada/ Pedagógica
– Nível 1 – Módulos 1 e 2
Curso de Formação de

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 3

Formadores – Módulos 1 e
2

4

DANILO FONTENELLE SAMPAIO
CUNHA

Básico

DARTANHAN VERCINGETÓRIX
5

DE

Básico

ARAÚJO E ROCHA

6

DIEGO SANTOS TEIXEIRA

7

EMILIO DE MEDEIROS VIANA

8
EDSON PONTE BANDEIRA DE
MELO

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
Básico

Básico

MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Eixo Formação

FOFO NÍVEL 1 –

Sistematizada/ Pedagógica

MÓDULO 1

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2016

80 H/A

– Nível 1 – Módulos 1 e 2
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9

EDILSON BALTAZAR BARREIRA
JÚNIOR

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2015

22 h/a

2014

29 h/a

2016

80 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2015

22 h/a

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1
10

FLÁVIO JOSÉ MOREIRA
GONÇALVES

Básico

FOFO NÍVEL 1MÓDULO 2
FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 3

FRANCISCO ANASTÁCIO
11 CAVALCANTE NETO

12

FRANCISCO BISERRIL
AZEVEDO DE QUEIROZ
FRANCISCO EDUARDO

13 FONTENELE BATISTA

Teoria e Prática do

FOFO NÍVEL 1 –

Planejamento de Ensino

MÓDULO 2

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Eixo Formação
Sistematizada/ Pedagógica
– Nível 1 – Módulos 1 e 2

14

15

16

17

HAROLDO CORREIA DE
OLIVEIRA MÁXIMO

HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA
NETO

JORGE DI CIERO MIRANDA

JOSÉ HERCY PONTE DE
ALENCAR

Básico

Básico

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Teoria e Prática do

FOFO NÍVEL 1 –

Planejamento de Ensino

MÓDULO 3
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18

FOFO NÍVEL 1 –
JOSÉ SARQUIS QUEIROZ

Básico

MÓDULO 1

2014

29 h/a

2016

80 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2016

14 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

Eixo Formação
19

20

21

Sistematizada/ Pedagógica FOFO NÍVEL 1 –
JOVINA D'ÁVILA BORDONI

LUCIANA TEIXEIRA DE SOUZA

– Nível 1 – Módulos 1 e 2

Básico

MAGNO GOMES DE OLIVEIRA

Básico

MARCELO ROSENO DE

Básico

22 OLIVEIRA
Eixo Coordenação

MÓDULO 3

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Pedagógica

23

24

MARIA REGINA OLIVEIRA
CÂMARA
MARIA DE FÁTIMA NEVES DA
SILVA

Básico

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 3
FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

Mediação judicial
25 NATÁLIA ALMINO GONDIM

Planejamento de ensino no
contexto da magistratura
EAD

26

RICARDO ALEXANDRE DE
SOUSA COSTA

2016
FOFO –
MÓDULO 2

Teoria e Prática do

FOFO NÍVEL 1 –

Planejamento de Ensino

MÓDULO 3

2016

40 h/a

2015

22 horas
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ROBERTO VIANA DINIZ DE
28 FREITAS

29

Básico

ROSÂNGELA MARIA
EVANGELISTA DEMELO

Básico

ROSILENE FERREIRA TABOSA
30 FACUNDO

Básico

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 2

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 2

2014

29 h/a

2014

29 h/a

2014

29 h/a

Mediação judicial
31 SAMARA DE ALMEIDA CABRAL

2016
Planejamento de ensino no
contexto da magistratura
EAD

32

SÉRGIO LUIZ ARRUDA
PARENTE

Básico

Eixo Formação
Sistematizada/ Pedagógica
33

TERESA GERMANA LOPES
AZEVEDO

– Nível 1 – Módulos 1 e 2

FOFO NÍVEL 1 –

2016

40 h/a

2014

29 h/a

2016

40 h/a

2016

80h/a

MÓDULO 2

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 1

FOFO NÍVEL 1 –
MÓDULO 2

Curso de Formação de
Formadores – Módulos 1 e
2
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X - Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional

A Esmec funciona sob a direção de um Desembargador Diretor, indicado pelo Presidente
do Tribunal de Justiça.

Para auxiliar direitamente a Direção da Esmec, funciona um Juiz Coordenador Geral.
Referido cargo é exercido por juiz de carreira, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE), indicado pelo Diretor.

Tradicionalmente, os juízes indicados para a função de Juiz Coordenador Geral, possuem
reconhecida atuação acadêmica ou com alguma experiência anterior exitosa, na coordenação de polos
de aprendizagem da Esmec no interior do Estado. Ordinariamente, o Juiz indicado para o cargo de Juiz
Coordenador Geral da Esmec é afastado das funções judiciantes pelo período do mandato (2 anos).
Durante referido período, resta incumbido exclusivamente da condução das atividades da Esmec.

Foram também criadas 17 coordenações de área, a serem ocupadas também por juízes de
carreira. Referidos juízes devem subsidiar os trabalhos do coordenador geral, em reuniões periódicas.
Não se afastam, contudo, das atividades judiciantes.
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São as seguintes as coordenações de área:

Coordenação de Aperfeiçoamento Funcional de Magistrados
Coordenação de Aperfeiçoamento Funcional de servidores
Coordenação de Pesquisas, Publicações Científicas e Biblioteca
Coordenação de Intercâmbio Internacional
Coordenação de Informática
Coordenação de Acompanhamento Psicossocial de Magistrados
Coordenação de Formação Inicial de Juízes Substitutos
Coordenação de Eventos Culturais
Coordenação de Estudos Penais e Controle da Violência
Coordenação de Direito Público
Coordenação de Direito Privado
Coordenação de Direito Processual
Coordenação de Infância e Juventude
Coordenação de Juizados Especiais
Coordenação de Polo de Aprendizagem de Sobral
Coordenação do Polo de Aprendizagem de Crato
Coordenação do Polo de Aprendizagem de Crateús
Coordenação do Polo de Aprendizagem de Iguatu
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A atual gestão da Esmec tenciona revisar quadro de coordenações de área e respectivas
atribuições, bem como os polos de aprendizagem, a fim de garantir uma maior eficácia e efetividade na
gestão da Escola, interiorizando as suas atividades para alcançar as comarcas mais distantes,
sobretudo através da ampliação do uso modernas tecnologias da informação e da comunicação
(TIC's), o que implicará na necessidade, já prevista no planejamento estratégico, de uma melhor
estruturação do NEaD (Núcleo de Educação a Distância) da Esmec.

Para a estruturação do NeaD, a Escola já dispõe de uma equipe de magistrados e
servidores capacitados pela Enfam no Curso de Formação de Tutores no Contexto da Magistratura.
São eles:
Nome do aluno
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
ANGELO BIANCO VETTORAZZI
BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
CARLOS HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA
CEZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA JÚNIOR
DÉBORA VASCONCELOS RODRIGUES PAZ
FRANCISCA RAFAELA DE PINHO
FRANCISCO ANÁSTÁCIO CAVALCANTE NETO
GEANNE CATUNDA DE CARVALHO BARRETO
HÉLDER CÉSAR DE SOUSA ASSUNÇÃO
JOSÉ HERCY PONTE DE ALENCAR
JOVINA D'AVILA BORDONI
MARCIA AURELIA VIANA PAIVA
MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES
MERCIA CARDOSO DE SOUZA
NELSON RICARDO DE MORAES NOGUEIRA
RENATO BELO VIANNA VELLOSO
RICARDO BRUNO FONTENELLE
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RENATA SALES DE CASTRO

CPF / Passaporte
852.895.074-34
434.618.913-04
344.739.238-00
220.064.783-20
382.400.761-49
658.099.203-49
046.175.603-00
486.900.073-34
613.799.803-72
042.776.983-36
359.743.203-44
296.027.423-72
462.025.793-15
210.527.783-72
732.014.303-82
378.882.343-72
002.779.827-58
430.488.893-53
404.357.503-30
651.392.165-15

E-mail
anaclaudiagomes@tjce.jus.br
ANGELO.VETTORAZZI@TJCE.JUS.BR
brunasts@hotmail.com
juizcarloshenriqueoliveira@hotmail.com
cezarbelmino@hotmail.com
debora.paz@tjce.jus.br
rafaela.esmec@gmail.com
cavalcanteneto3@yahoo.com.br
4425@TJCE.JUS.BR
helder.assuncao@tjce.jus.br
JOSE.ALENCAR@TJCE.JUS.BR
jovinadavila@gmail.com
marciaviana@tjce.jus.br
maria.macielqueiroz@tjce.jus.br
mercia.souza@tjce.jus.br
nelson.nogueira@tjce.jus.br
6109@TJCE.JUS.BR
ricardofontenelle@tjce.jus.br
robertovianadiniz@gmail.com
renata.castro@tjce.jus.br

Categoria
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Servidor(a)
Outros
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Servidor(a)
Justiça / Servidor(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Servidor(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Servidor(a)
Justiça / Servidor(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Magistrado(a)
Justiça / Servidor(a)

A estrutura do organograma institucional da Esmec atualmente, com os órgãos e cargos
oficiais, conforme definição constante do seu Regimento Interno e Assentos Regimentais é a seguinte:
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a) Órgãos Colegiados, Atribuições, Competências e Composição

No atual Regimento Interno da Esmec, há três órgãos colegiados na estrutura administrativa
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da Escola: o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), a Comissão Permanente de Avaliação
de Magistrados (CPAM) e a Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI), cujas
competências estão claramente definidas. As respectivas estruturas, composição e funções estão
estabelecidas pelas normas regimentais da Esmec, publicadas no Diário de Justiça do Estado do
Ceará.

O atual Regimento Interno revogou o Assento Regimental nº 01, de 7 de dezembro de
2006, publicado no Diário da Justiça de 15/12/2006, extinguindo o Conselho de ex-Diretores e o
Conselho de Ex-Coordenadores da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec),
cujas atribuições passaram a ser incorporadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe),
órgão integrado, preferencialmente, por ex-coordenadores e ex-diretores que exercem suas atividades
em um mandato de dois anos (art. 24, Regimento Interno da Esmec)

A criação e institucionalização do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da
Esmec permitiu o compartilhamento de responsabilidades pela política acadêmica da instituição, com a
adoção de uma prática de decisões colegiadas, transformando a Escola num espaço privilegiado de
convivência democrática e troca de ideias. As atribuições do Conselho, definidas no Regimento Interno
são: I - subsidiar a Direção e Coordenação Geral na adoção das deliberações relacionadas com
atividade pedagógica; II - firmar entendimentos em matéria acadêmico-pedagógica, os quais balizarão
as decisões e práticas desta natureza; III - aprovar os projetos de curso de pós-graduação lato sensu
e stricto sensu; IV - deliberar sobre a criação de grupos e linhas de pesquisa nas áreas de atuação da
instituição; V - analisar programas e projetos de extensão; VI - manifestar-se quanto à destinação de
recursos para eventos e outras ações pedagógicas a serem realizadas, mediante análise de projetos e
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orçamentos; VII - opinar sobre os agraciados com a Medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda
Bezerra.

O Conselho é, portanto, órgão de caráter consultivo e deliberativo em assuntos de natureza
acadêmico-pedagógica e é composto exclusivamente por docentes (servidores e/ou magistrados) que
integram o quadro permanente do Poder Judiciário.

O Cepe passou, então, a subsidiar a Direção e Coordenação da ESMEC na adoção das
deliberações relacionadas com a atividade pedagógica da Escola, especialmente enquanto instituição
habilitada para ofertar cursos de pós-graduação lato sensu. As deliberações são tomadas pela maioria
absoluta de seus membros, Destaque-se que o Diretor e o Coordenador Geral não têm assento no
CEPE.

Os atuais componentes do Cepe são magistrados docentes, todos com titulação de
mestrado ou doutorado, além de larga experiência no magistério superior, inclusive em outras
instituições diversas da Esmec.

A atual composição do CEPE privilegiou docentes magistrados que atuam há bastante
tempo nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Esmec, participaram de sua gestão direta em
momentos anteriores e, além do mais, possuem larga experiência no magistério superior, colaborando
para as ações pedagógicas que a Escola tem desenvolvido. Eis a composição atual, com a indicação
das instituições a que está vinculado cada docente, bem como a sua respectiva função no Conselho da
Esmec:
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COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO CEARÁ (ESMEC)
COMPONENTES
(OUTRAS INSTITUIÇÕES EM QUE LECIONAM)

TITULAÇÃO

FUNÇÃO

Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte (Unifor)

Mestre

Presidente

Desembargador Mário Parente Teófilo Neto (Unifor)

Mestre

Membro

Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues (UFC/Unifor)

Doutor

Membro

Juiz Marcelo Roseno de Oliveira (Unifor)

Doutor

Membro

Juiz Antonio Carlos Klein (Unifor)

Mestre

Membro

Juiz Emílio de Medeiros Viana (Uni7)

Mestre

Membro

Para estreitar o contato entre os juízes gestores e a comunidade acadêmica formada por
alunos, servidores, professores, juízes coordenadores de área e magistrados usuários dos serviços
ofertados, os quais podem requerer medidas aos gestores da Escola e estes poderão, naquelas que se
relacionarem com questões acadêmico-pedagógicas, foi instituído também, no Regulamento da PósGraduação (arts. 15 a 17), o Núcleo Docente Estruturante (NDE), com as atribuições de: a) contribuir
para a consolidação do perfil profissional do egresso dos cursos de especialização ofertados; b) zelar
pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes do
currículo; c) colaborar na atualização e execução do Projeto Político-Pedagógico da Esmec.

No momento, estão sendo homologadas as inscrições de candidatos que concorrerão a eleição
do Núcleo Docente Estruturante (NDE), órgão consultivo do Juiz Coordenador nas questões
relacionadas à gestão acadêmica e espaço prioritário de discussão pedagógica. Este colegiado, uma
novidade na estrutura da Esmec, será composto pelo Juiz Coordenador Geral da Esmec, dois (2)
representantes da magistratura que atuem como docentes formadores e um (1) representante dos
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servidores que atue como docente formador, um (1) representante dos professores que atue como
docente credenciado externo e um (1) representante do corpo discente dos cursos de especialização,
como dispõe o Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu em seu art. 15.

Atualmente, para atender a necessidade de obter também um olhar externo sobre a
instituição e democratizar o exercício das atribuições nos colegiados da Esmec, tanto a Comissão
Permanente de Avaliação Institucional (CPAI) quanto a CPAM (Comissão Permanente de Avaliação de
Magistrados) passaram por uma recomposição e estão definidas da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO ATUAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
(CPAI) DA ESMEC
COMPONENTES
(OUTRA INSTITUIÇÃO EM QUE LECIONAM)

TITULAÇÃO

FUNÇÃO

Juiz Jorge Di Ciero Miranda
(Esmec)

Mestre

Presidente

Juiz Joriza Magalhães Pinheiro
(Esmec)

Mestra

Membro

Professor David Barbosa de Oliveira
(Uece)

Doutor

Membro
(Externo)

Servidora Mércia Cardoso de Souza
(FAC)

Doutora

Membro

Especialista

Membro

Doutor

Presidente

Servidora Rosângela Maria Evangelista Melo
(Esmec)
Servidor Flávio José Moreira Gonçalves
(UFC, Unifor, Unichristus)
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COMPOSIÇÃO ATUAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE MAGISTRADOS
(CPAM) DA ESMEC
COMPONENTES

TITULAÇÃO

FUNÇÃO

Especialista

Presidente

Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues

Doutor

Membro

Juiz Marcelo Roseno de Oliveira

Doutor

Membro

Juiz Antonio Carlos Klein Filho

Mestre

Membro

Especialista

Membro

Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto

Juíza Natália Almino Gondim

As atribuições do antigo Conselho de Ex-Coordenadores da Esmec, instituído pela Portaria
nº 1/2015, publicada no Diário da Justiça de 3 de março de 2015 e extinto pelo atual Regimento
Interno da Escola, foram devidamente incorporadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cepe).

A composição do Cepe, entretanto, valoriza a experiência dos ex-diretores e ex-

coordenadores que passaram pela instituição, já que é prioritariamente integrado por eles, ficando claro
o objetivo da Escola, de alcançar a excelência nos cursos e demais atividades que oferta aos
magistrados e servidores deste Estado, bem como a comunidade jurídica em geral, valendo-se para
tanto da experiência dos que passaram por ela e considerando tal experiência importante para que
possa desenvolver projetos consistentes, sem solução de continuidade.

Bem se vê, portanto, que a Esmec encontra-se alinhada ao Planejamento Estratégico do
próprio Tribunal de Justiça, ao estabelecer uma gestão participativa e democrática, valendo-se tanto da
experiência daqueles que já a dirigiram quanto do atual corpo de dirigentes, em interação contínua com
o corpo docente, discente e técnico-administrativo.
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

b) Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas

A Coordenadoria Administrativa e Financeira da Esmec funciona como unidade de apoio às
atividades acadêmicas, observando a nova estrutura de cargos definida pela Lei nº 16.208, de 6 de
abril de 2017, que realizou a reforma administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
alterando a denominação, simbologia e nomenclatura dos cargos.

Na referida Coordenadoria Administrativa e Financeira da Esmec, ficam todos os registros
da vida acadêmica dos alunos, como históricos, notas e frequência. Além disso, a Coordenadoria é a
responsável pelo atendimento direto ao aluno, além de concentrar a reserva de espaços (salas,
auditório), preparação dos multimeios e divulgação ou reprodução de material didático utilizado nas
disciplinas ou cursos pelos professores.

Na Diretoria Pedagógica, situam-se as atividades da coordenação de formação e
aperfeiçoamento de magistrados e servidores, além de o planejamento, acompanhamento e supervisão
dos cursos realizados, bem como o seu credenciamento ou autorização pelos órgãos competentes.
Todos os cursos de aperfeiçoamento a serem credenciados pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), bem como os projetos pedagógicos dos cursos de pósgraduação e a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Político
Pedagógico (PPP) da Esmec ficam a cargo deste setor.

A composição atual da Esmec, tanto no que concerne aos cargos de apoio às atividades
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acadêmico-pedagógicas quanto no que diz respeito aos cargos que desenvolvem atividades
administrativo-financeiras, os quais constituem, respectivamente, a atividade-fim e atividade-meio da
Escola, é a seguinte:

SIGLA

NOMENCLATURA DO CARGO

DENOMINAÇÃO
Diretor(a)

DAE-3

Direção e Assessoria Estratégica

Pedagógico(a)
Coordenador(a)

DAJ-2

Direção e Assistência Judiciária

de

Formação
Aperfeiçoamento

e
de

Magistrados e Servidores
Direção e Assistência Judiciária
DAJ-2

Coordenador(a)
Administrativo

e

Financeiro
Supervisor(a)
DAJ-4

Direção e Assistência Judiciária

Operacional do Serviço
de Históricos e Registros
Acadêmicos
Supervisor(a)

Direção e Assistência Judiciária
DAJ-4

Operacional

de

Orçamento,

Controle

Financeiro e Patrimonial
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XI – Modelo de Gestão

A Constituição Federal estabelece o papel das escolas de governo na formação e
aperfeiçoamento dos servidores públicos. Em seu art. 39, § 2º, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, assim dispõe:

Art. 39 (…)
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo
para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
Com a recente reforma administrativa ocorrida no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
promovida pela Lei nº 16.208, de 3 de abril de 2017, a Esmec passou por uma completa
reformulação administrativa,

reinventando-se como escola de governo,

órgão de atuação

desconcentrada do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

Neste sentido, houve uma melhor adequação das terminologias e uma especificação, a
partir dos próprios nomes dos cargos, das atribuições de cada um deles, evitando-se desvios de
função e garantindo uma melhor qualidade e eficiência na prestação de serviços educacionais aos
educandos.

Várias distorções que subsistiam no modelo anterior de gestão foram corrigidas, de modo a
permitir que a Escola pudesse fluir de maneira a valorizar a sua atividade-fim, qual seja, a formação e
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aperfeiçoamento de servidores e magistrados do Poder Judiciário.

Se, por um lado, a Esmec definiu claramente as atribuições de cada um dos cargos a
serem exercidos, por outro ocorreu uma ampliação da equipe pedagógica, com a criação de cargos
específicos para esta finalidade, direcionando o processo de ensino-aprendizagem a partir de
intencionalidades mais explícitas, dando-lhe, portanto, maior efetividade.

Hoje, a equipe pedagógica, considerada elemento essencial da Escola, pode trabalhar com
mais afinco na elaboração e revisão dos documentos fundamentais que norteiam as ações
pedagógicas, sem desviar-se para atividades de cunho meramente operacional.

No mesmo sentido, foram dadas mais condições de acompanhamento efetivo a discentes e
docentes da Esmec, na medida em que os ocupantes dos cargos comissionados têm formação
específica e adequada para exercê-los, atendendo a critérios explícitos de meritocracia que os habilita
a assessorar os dirigentes máximos da Esmec e opinar sobre assuntos de natureza acadêmica e
pedagógica.

Ademais, tem havido uma constante democratização dos espaços de decisão da Escola, a
julgar pela criação das coordenações de área e dos polos regionais de aprendizagem, nos quais juízes,
mesmo das comarcas do interior mais distante podem planejar, desenvolver e participar de atividades.
Constantemente, têm ocorrido encontros pedagógicos com os formadores da capital e interior do
Estado (magistrados e servidores), permitindo uma rica troca de conhecimento e experiência.
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A Esmec caminha para montar um banco de boas práticas pedagógicas, valendo-se da
experiência obtida pelos seus antigos gestores, os quais também sempre são convidados a colaborar
com a gestão da Escola, muitos deles integrando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

Atualmente, compete aos servidores que exercem cargos na Esmec atribuições de técnicoadministrativas e acadêmico-pedagógicas. Várias destas atribuições são próprias de uma Escola e não
de uma unidade judiciária (vara ou gabinete), razão pela qual a Escola tem privilegiado, tanto na
lotação quanto na nomeação para cargos de gestão, servidores com formação superior e pósgraduação, capazes de desempenhar tarefas compatíveis com a atividade-fim da instituição e
compreendê-las de maneira sistêmica, as quais envolvem, entre outras coisas: manutenção de
intercâmbios com outras Escolas de Magistrados; contato com professores; acompanhamento, apoio e
encerramento de eventos; coordenação de eventos; orientação na elaboração de minuta de projetos de
curso; elaboração de prospectos (folders) de cursos e seminários; elaboração de edital acerca de
promoção e inscrição de cursos; inscrição e recebimento de documentos e títulos para seleção de
candidatos; confecção de certificados, de declarações e certidões; acompanhamento dos cursos e
seminários, através do controle de frequência e notas; confecção de fichas de frequência e inscrição de
cursos; lançamento de notas das avaliações e atualização do mapa de notas; encaminhamento mensal
de frequência dos magistrados à Corregedoria Geral do Tribunal do Justiça do Estado do Ceará;
apuração dos percentuais de frequência, a partir dos respectivos diários de classe, observando os
critérios de aprovação estabelecidos em cada curso; manutenção atualizada de quadro demonstrativo
das comarcas, com os respectivos juízes; acompanhamento dos processos administrativos que
estiverem em tramitação; controle do material e estoque; organização espacial das atividades por sala
de aula; controle do material de expediente em geral etc.
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

As deliberações a respeito das atividades acadêmicas propriamente ditas (revisões de
notas, segunda chamada, abonos de faltas, regimes especiais, aproveitamento de estudos etc.)
incubem ao Juiz Coordenador Geral da Esmec, ouvindo quando julgue necessário, a Diretoria
Pedagógica. Em quaisquer casos, são previamente ouvidos os docentes responsáveis pelas disciplinas
ou módulos ministrados.

As decisões de caráter mais geral, mais complexas e de natureza acadêmico-pedagógica
podem ser levadas à apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Esmec.

No que pertine a avaliação, a Escola realiza avaliação institucional e, para tanto, conta com
a Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CPAI), que desenvolve um importante trabalho de
avaliação geral do funcionamento da Escola, dos cursos e das condições de oferta, assim como com a
Comissão Permanente de Avaliação de Magistrados (CPAM), nos assuntos relacionados a avaliação
de aprendizagem dos juízes em cursos de formação inicial e continuada.

XII – Mecanismos de Apoio às Atividades de Aperfeiçoamento e Pós-Graduação

A Esmec passou por uma grande reestruturação administrativa, o que possibilitou a
redefinição dos cargos, especificando melhor as suas atribuições a partir da nova denominação a eles
atribuída.

Atualmente, são exigidos critérios mais rigorosos para o exercício dos cargos de direção,
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assistência e assessoramento, alinhando a formação dos profissionais nomeados ao exigido para o
desempenho das funções, muito mais voltadas às atividades acadêmico-pedagógicas, razão pela qual,
além das certidões que costumam apresentar, os ocupantes precisam ter formação ou habilitação na
área em que irão atuar.

Segue a descrição dos cargos, com a especificação de suas respectivas atribuições, já
aprovadas pelo Desembargador Diretor em reunião do gerenciamento de projetos da Esmec:

CARGO

ATRIBUIÇÕES
Compete ao Diretor Geral (art. 9º do Regimento Interno):
a) estabelecer as diretrizes acadêmicas, administrativas e técnicoeducacionais, podendo delegar, no todo ou em parte, tais atividades ao
Coordenador Geral;
b) supervisionar os serviços administrativos e atos escolares;
c) indicar ao Presidente do Tribunal de Justiça o Coordenador Geral e o
substituto nos afastamentos eventuais;

DESEMBARGADOR

d) designar ocupantes dos cargos comissionados;

DIRETOR
e) sugerir modificações e atualizações neste Regimento Interno;
f) idealizar a política de formação e desenvolvimento de integrantes do
Poder Judiciário do Estado do Ceará;
g) autorizar a edição da Revista Themis e designar os integrantes do
Conselho Editorial;
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h) regulamentar e conceder bolsas de estudo; i) instituir grupo de
pesquisa e designar os seus integrantes.
Compete ao Juiz Coordenador Geral, dentre outras atividades que lhe
forem atribuídas ou delegadas pelo Desembargador Diretor (art. 12 do
Regimento Interno):
a) assessorar o Diretor, substituindo-o em seus afastamentos e
impedimentos;
b) realizar estudos e pesquisas técnico-jurídicas, subsidiando as decisões
do Diretor;
c) representar a ESMEC por designação do Diretor;
d) supervisionar o processo de elaboração ou atualização dos documentos
institucionais;
e) coordenar os cursos, supervisionando a organização das demais
atividades educacionais;
f) decidir processos de natureza acadêmico-pedagógica e administrativa;
JUIZ
COORDENADOR
GERAL

g) orientar e fiscalizar os trabalhos dos polos de aprendizagem;
h) convocar os docentes formadores para reuniões de planejamento,
acompanhamento e avaliação.

Compete-lhe ainda, como Coordenador da Pós-Graduação Lato Sensu,
conforme atribuições definidas no Regulamento (art. 10):
I – aprovar as indicações de professores para orientação e co-orientação
acadêmica;
II – aprovar os nomes para comissões de avaliação de qualificação e de
defesa de trabalho de conclusão de curso;
III – decidir sobre a equivalência de disciplinas e aproveitamento de
créditos;
IV– decidir processos que tratem de frequência de alunos ou recursos
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oriundos de revisão nota;
V – responder pelo programa de pós-graduação lato sensu e representálo;
VI – tomar iniciativas que viabilizem o funcionamento regular do programa
de pós-graduação lato sensu;
VII – assegurar o cumprimento, por professores e alunos do programa de
pós-graduação lato sensu, das deliberações do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe);
VIII – promover a integração dos currículos, planos de estudos e
atividades;
IX – elaborar os planos acadêmicos e de atividades do Programa, com
indicação das atividades de ensino, orientação e pesquisa de seus
membros;
X – supervisionar os processos seletivos, zelando pelo atendimento aos
critérios estabelecidos em edital e às regras da Esmec;
XI – aprovar as bancas examinadoras de exame de qualificação e de
defesa de trabalho de conclusão de curso propostas pelos professores
orientadores;
XII – aprovar a participação de docentes colaboradores eventuais em
atividades do Programa;
XIII – aferir a aderência das temáticas de trabalhos de conclusão de curso
aos projetos pedagógicos respectivos;
XIV – convidar os docentes para atuar ministrando aulas em cursos de
especialização ofertados pela Escola, recrutando-os preferencialmente
entre os docentes formadores internos e os docentes formadores externos
(credenciados).
XV – resolver os casos omissos no âmbito dos cursos de pós-graduação
lato sensu.
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Compete ao Diretor Pedagógico:
a) supervisionar o planejamento, a execução e avaliação das ações
educacionais;
DIRETOR
PEDAGÓGICO

b) emitir parecer em processos que forem submetidos à sua apreciação;
c) assessorar a Direção e a Coordenação Geral em assuntos de natureza
acadêmico-pedagógica e de direito educacional;
d) inspecionar as atividades e serviços pedagógicos, inclusive da
biblioteca.
Compete ao Coordenador Administrativo e Financeiro:

a) acompanhar a execução do orçamento da Escola pelo Sistema
Integrado de Orçamento e Finanças (SIOF/CE), coordenando o preparo e
instrução dos processos de pagamento;
b) supervisionar o protocolo de requerimentos no Sistema de Automação
da Justiça – Administração (SAJADM-CPA), conferindo os documentos
apresentados e encaminhando para a unidade ou setor competente;
c) acompanhar e monitorar as metas da Escola previstas no Planejamento
Estratégico;
COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

d) encaminhar as publicações de interesse da Escola no Diário da Justiça;
e) planejar e acompanhar a execução de serviços gerais, orientando o
pessoal terceirizado;
f) coordenar a expedição de convites e ofícios para solenidades e adotar
as providências que se tornem necessárias;
g) receber, conferir e protocolar os pedidos de credenciamento de
docentes externos.
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Compete ao Coordenador de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados e Servidores:

a) gerenciar e acompanhar as atividades relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem;
COORDENADORIA DE
FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO
DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES

b) planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações educacionais; c)
opinar a respeito do sistema de avaliação de reação e de aprendizagem
dos cursos;
d) assessorar o planejamento didático-pedagógico dos professores;
e) supervisionar as atividades do Serviço de Históricos e Registros
Acadêmicos.

Compete ao Supervisor Operacional de Serviço de Orçamento e
Controle Financeiro e Patrimonial:

a) acompanhar a execução do orçamento da Escola pelo Sistema
Integrado de Orçamento e Finanças (SIOF/CE), coordenando o preparo e
instrução dos processos de pagamento;
b) supervisionar o protocolo de requerimentos no Sistema de Automação
da Justiça – Administração (SAJADM-CPA), conferindo os documentos
apresentados e encaminhando para a unidade ou setor competente;
SERVIÇO DE
ORÇAMENTO E
CONTROLE
FINANCEIRO E
PATRIMONIAL

c) acompanhar e monitorar as metas da Escola previstas no Planejamento
Estratégico;
d) encaminhar as publicações de interesse da Escola no Diário da Justiça;
e) planejar e acompanhar a execução de serviços gerais, orientando o
pessoal terceirizado;
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f) coordenar a expedição de convites e ofícios para solenidades e adotar
as providências que se tornem necessárias;
g) receber, conferir e protocolar os pedidos de credenciamento de
docentes externos.
Compete ao Supervisor Operacional de Históricos e Registros
Acadêmicos:

a) organizar os registros dos cursos ofertados e atualizar os históricos
acadêmicos dos alunos;
b) aplicar e tabular a avaliação de reação ao final de cada ação
pedagógica;
SERVIÇO DE
HISTÓRICO E
REGISTROS
ACADÊMICOS

c) elaborar termo de encerramento e relatórios dos cursos ofertados;
d) acompanhar e prestar assistência e apoio em cursos na modalidade
ensino a distância (EaD);
e) adequar, formatar, diagramar e encaminhar para os alunos o material
de apoio aos cursos;
f) adotar providências para que os docentes mantenham atualizados os
materiais de suporte à formação, seus dados e documentos pessoais;
g) prestar informações em matérias acadêmico-pedagógicas de sua
competência.
Compete ao Auxiliar Judiciário lotado na Esmec:

a) organizar e manter atualizado o site oficial da Themis, periódico
AUXILIAR
JUDICIÁRIO

científico da Esmec na área jurídica, zelando pela tramitação dos artigos
submetidos à avaliação;
b) zelar pelo sigilo das informações e a ética quanto aos avaliadores e
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avaliados nos artigos submetidos à Revista Themis;
c) verificar e-mails da Revista Themis, editada pelo SEER (Sistema de
Editoração Eletrônica de Revistas);
d) manter atualizada a correspondência impressa e eletrônica referente à
revista, conferindo mensagens e respondendo-as tempestivamente;
e) encaminhar os trabalhos para os avaliadores de artigos submetidos à
Revista, escolhidos conforme a área de atuação e sua aderência aos
artigos a serem avaliados;
f) examinar pareceres dos avaliadores e considerá-los no aprimoramento
dos artigos a serem publicados pela revista;
g) revisar os textos para a publicação na revista, bem como dos seus
respectivos resumos em língua inglesa;
h) encaminhar para o Parque Gráfico do Tribunal de Justiça, para fins de
diagramação e preparação da primeira versão, os artigos aprovados;
i) revisar os artigos, tanto do ponto de vista gramatical quanto da
obediência às normas de formação próprias do edital de chamada, em
observância estrita as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), analisando todo o conteúdo do periódico sob estes aspectos;
j) submeter, após a revisão de língua portuguesa, normalização de regras
de formatação e observância das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), a Revista Themis à apreciação da Diretoria
Pedagógica;
l) elaborar ofício, a ser assinado pelo Juiz Coordenador Geral da Esmec,
solicitando a impressão definitiva e disponibilização no site dos exemplares
revisados e aprovados;
m) realizar o trabalho de divulgação da Revista Themis, junto a
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universidades, escolas da magistratura e instituições no âmbito nacional e
internacional;
n)

acompanhar

a

avaliação

periódica

da

revista

no

sistema

Qualis/CAPES, zelando para que esta alcance extratos cada vez mais
elevados em relação às suas congêneres;
o) auxiliar, quando solicitado, nas demais tarefas da Direção Pedagógica e
da Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores e
Magistrados;
p) proceder a permanente atualização e melhoria da Revista Themis,
inclusive solicitando sua indexação em bases de dados nacionais e
estrangeiras;
q) exercer qualquer outra atividade relacionada a pesquisa acadêmica,
quando designada pelo Juiz Coordenador Geral da Esmec.
Compete ao Técnico Judiciário lotado na Esmec:

TÉCNICO JUDICIÁRIO

a) operacionalização e atualização do site da instituição;
b) outras tarefas de apoio administrativo e de comunicação;
c) apoio às atividades de divulgação da Escola.
Compete a Bibliotecária:
a) prestar atendimento aos usuários da biblioteca no que diz respeito a
cadastro de usuários, pesquisas de materiais, empréstimos, devoluções,

BIBLIOTECA

renovações,

catalogação,

classificação,

indexação;

levantamentos

bibliográficos, recebimento de multas, emissão de nada consta;
b) incluir novos títulos ao acervo;
c) realizar a triagem de material;
d) manter atualizada a correspondência da biblioteca, no que concerne a
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permuta/comutação de material bibliográfico, agradecimentos de doações
e permutas etc;
e) etiquetar e carimbar, organizar, manter, conservar e desbastar itens do
acervo;
f) elaborar listas de títulos para aquisição advindos das ementas dos
projetos pedagógicos dos cursos ofertados pela instituição, visando a
atualização permanente do acervo;
g) inserir e gerenciar materiais na Biblioteca Digital Jurídica-BDJUR;
h) desenvolver projetos para a melhoria da biblioteca, submetendo-os à
Diretoria Pedagógica e ao Juiz Coordenador da Esmec;
i) planejar atividades para a biblioteca, submetendo-as a apreciação da
Diretoria Pedagógica e do Juiz Coordenador da Esmec;
j) emitir relatórios diversos de controle e para a Gratificação de Alcance de
Metas

(GAM),

submetendo-os

a

Coordenadoria

Administrativa

e

Financeira.

Ademais, está em fase de testes e implantação o SESMEC (Sistema Acadêmico da Esmec),
que permitirá o lançamento e o acesso on line de alunos e professores a notas e frequências obtidos
nas disciplinas dos cursos realizados na Escola.

A Esmec também utiliza o SGC (Sistema de Gestão de Certificados), o qual permite a qualquer
servidor ou magistrado logado na intranet o acesso aos certificados eletrônicos de todos os cursos que
realizou na Escola, com exceção dos certificados de conclusão de especialização e dos cursos de
formação inicial de magistrados, os quais são entregues impressos em cerimônia realizada pela Escola.

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

XIII - Mecanismos de Interação com o Mundo do Trabalho e a Prática Social

A Esmec procura articular suas atividades de ensino e pesquisa diretamente com o mundo do
trabalho, especialmente com as atividades dos profissionais do Direito, área do conhecimento na qual a
Escola oferece a maior parte de seus cursos.

A Direção e a Coordenação da Escola estabelecem como diretriz pedagógica para nortear a
atuação dos docentes, muitos deles magistrados, servidores, advogados, procuradores ou defensores
públicos, a valorização da rica experiência plural de seus alunos através da utilização de metodologias
ativas, tais como estudos de caso e simulações.

Ademais, a utilização de subsunçores é muito comum durante as aulas como recurso didático
para propiciar a ligação entre o que ainda não se sabe com aquilo que já se conhece em decorrência
da atuação profissional.

Todos os cursos da Esmec são planejados a partir de uma avaliação diagnóstica que procura
detectar as principais necessidades de capacitação oriundas de problemas no trabalho jurisdicional e
administrativo, de modo que há uma estreita sintonia entre o mundo trabalho e aquilo que é discutido e
lecionado nas aulas.
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XIV - Descrição do Corpo Docente da Instituição como um todo, explicitando sua
composição, titulação, regime de trabalho e produção científica

A Esmec prima pela valorização dos profissionais do magistério superior. O quadro de
professores é composto, em grande parte, por servidores e magistrados estatutários, com vínculo
permanente com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do qual a Esmec é uma unidade de
atuação desconcentrada.

Há outros colaboradores, em menor número, sem vínculo formal/empregatício com a
instituição, atuando em regime de prestação de serviços e selecionados mediante edital no qual há
previsão de pontuação mínima para credenciamento do docente, considerando sobretudo a titulação, a
experiência profissional e a produção acadêmica.

A contraprestação pecuniária pela hora-aula é superior ao valor médio com o qual o
mercado de Fortaleza remunera as horas-aula na pós-graduação e varia conforme a titulação do
docente, em escala crescente.

A Portaria nº 02/2015, de 14 de outubro de 2015, regulamenta a remuneração dos
prestadores de serviços nos cursos de especialização, formação inicial de juízes, aperfeiçoamento e
atualização promovidos pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), tanto no
formato presencial quanto EaD.
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Atualmente, também há remuneração prevista para os docentes que elaborarem projetos de
cursos a serem credenciados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam). A Portaria 05/2016, de 4 de julho de 2016, prevê a contraprestação pela atuação de
docentes/formadores na elaboração de projetos a serem credenciados junto à Enfam.

Os docentes que pertencem aos quadros do próprio Tribunal de Justiça a recebem sob a
forma de gratificação de magistério e os docentes credenciados externos recebem mediante nota de
empenho, como prestadores de serviços.

A Esmec procura favorecer o desenvolvimento de uma autêntica comunidade acadêmicoprofissional, na qual as relações externas de poder não se sobreponham à relação de ensinoaprendizagem e, para tanto, estabelece a diferença de remuneração por titulação e carga horária
ministrada, independentemente da condição de magistrado, servidor ou colaborador externo do
professor convidado, bem como do cargo ocupado no Poder Judiciário.

O corpo docente permanente, como já se ressaltou, é composto de magistrados e
servidores portadores dos títulos de mestre ou doutor, expedidos por instituições de ensino
credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC) e cujos cursos são avaliados, acreditados e
avaliados pela CAPES (Coordenação de Apoio ao Pessoal de Nível Superior).

Atualmente, o número bruto e o percentual de docentes (internos e externos) da Esmec
distribuído por titulação pode ser observado na tabela abaixo:
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Por sua peculiar natureza (escola do governo, vinculada a Tribunal de Justiça), a Esmec
não conta com cargos de professor em quadro. Para ofertar seus cursos, conta com integrantes dos
quadros de carreira do Judiciário (magistrados e servidores), com títulos de mestres e doutores.

Igualmente conta com significativo número de colaboradores eventuais, docentes externos
credenciados por meio de seleção lastreada em edital que ministram cursos na Esmec como
prestadores de serviços. Aludida situação permite à Escola recrutar para ministrar aulas em seus
cursos professores formalmente vinculados a outras instituições de ensino superior.

Por meio de referida estratégia, a Esmec logrou trazer para ministrar em seus cursos de
pós-graduação lato sensu, mediante convite, quase todos os professores que integram dois PPGD
(Programas de Pós-Graduação em Direito – Mestrados e Doutorados) existentes em Fortaleza, quais
sejam, o da UFC e o da Unifor. Assim, logrou-se trazer para as aulas da Esmec as mesmas
discussões que eram travadas nos mestrados e doutorados da UFC e da Unifor, aproximando os
alunos da Esmec do sonho de dar continuidade a sua formação, ingressando em programas de pósgraduação stricto sensu.

Integram o corpo docente da Esmec, atualmente, os seguintes professores:
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INTEGRANTES DO CORPO DOCENTE
DOCENTES

Titulação/Instituição

Área de Atuação

ESPECIALISTAS
Analice Franco Gomes

Especialista em

Direito Processual Civil

Direito Processual
Civil (Unifor)
Augusto Cézar de Luna Cordeiro

Especialista em

Direito Processual Civil e ECA; Direito

Silva

Direito Civil e

Civil e empresarial

Empresarial (UFPE)
Carlos Roberto Cals de Melo Neto

Especialista

Direito Público – áreas interdisciplinares

Cézar Belmino Barbosa Evangelista

Especialista em

Execução Penal

Júnior

Processo Penal
(UFC)

Francisco Eduardo Fontenele Batista

Especialista em

Processo Civil (Cumprimento da

Processo Civil (UFC) Sentença em face da Fazenda Pública)
José Hercy Ponte de Alencar

Especialista

Juizados Especiais (Direito Público)

José Mauro Lima Feitosa

Especialista em

Processo Penal e Família (Teoria da

Processo Penal

Prova/ Direito de Família)

(UFC)
Livia Maria Xerez de Azevedo

Especialista

Direito Público – áreas interdisciplinares

Luciana Teixeira de Souza

Especialista em

Execução Penal

Direito Processual
Civil (Uece)
Maria das Graças Almeida de Quental Especialista em

Execução de Penas Alternativas

Processo Civil (UFC)
Nélson Ricardo de Moraes Nogueira

Especialista em

Gestão da Área Administrativa

Direito Constitucional
e Direito Processual
Constitucional (Uece)
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Ricardo Alexandre da Silva Costa

Especialista em

Direito em Processo Civil e

Direito Processual

Constitucional

Civil (UVA)
Sérgio Luiz Arruda Parente

Especialista em

Direito de Família

Direito Constitucional (Alimentos/Guarda/Divórcio)
(ESMEC)
Teresa Germana Lopes de Azevedo

Especialista em

Direito Privado francês (Direito Civil –

Direito Civil francês – Droit Civil)
Droite Civil
(Université
Panthéon-Assas
Paris 2)
Walter Aranha Capanema

Especialista

Áreas interdisciplinares – Cibercrimes,
Marco Civil
TOTAL: 15 professores especialistas

PROFESSORES

Titulação/Instituição

Área de Atuação

MESTRES
Alisson do Valle Simeão

Mestre em

Direito Processo Civil e Constitucional

Constituição e
Sociedade (IDP)
Alisson José Maia Melo

Mestre

Direito Público e Direito Constitucional

Aluisio Gurgel do Amaral Júnior

Mestre em Direito

Direito, Deontologia (Civil)

(UFC)
Ana Paula Lima de Melo

Metra em Direito

Direito Constitucional (Teoria dos

(UFC)

Direitos Fundamentais e Processo
Constitucional)

Antônio Carlos Largura Filho

Mestre em Linguística Direito Penal e Processo Penal
Aplicada (Uece)

Carlos Henrique Garcia de Oliveira

Mestre em Direito

Mediação Judicial/ Juizados

(UFC)

Especiais/ Direito Eleitoral
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Damião Soares Tenório

Mestre

Direito

Público

–

Áreas

interdisciplinares
Emanuel Andrade Linhares

Mestre em Direito

Direito Constitucional (Direitos

(UFC)

Fundamentais, Jurisdição
Constitucional)

Emílio de Medeiros Viana

Mestre em Direito

Direito Processual Civil

(UFC)

(Precedentes/Tutelas
Provisórias/Ativismo/ Juizados
Especiais)

Erick de Sarriune Cysne

Mestre em Direito

Processo Civil, Oratória, Metodologia

(Unifor)

Científica e Ensino Jurídico

Grazielle de Albuquerque Moura

Mestra em Políticas

Comunicação e Ciência Política (mídia,

Paiva

Públicas e Sociedade estudo das cortes, sistema de justiça)
(Uece)

Ingrid Coelho Borges Pragmário

Mestre

Áreas interdisciplinares – Psicologia
Juridiciária

João Marcelo Rego Magalhães

Mestre em Direito

Direito Público (Direito Administrativo)

(Unifor)
Jorge Bheron Rocha

Mestre em Direito –

Direito e Processual Penal (Teoria do

Ciência Jurídico-

Crime, Teoria da Pena, Garantismo

Criminais (UC)

Processual)

Mestre em Direito

Direito Constitucional e Penal

Constitucional

(Ambiental, Econômico, Processo

(Unifor)

Penal, Administração Judiciária)

Josué de Sousa Lima Júnior

Mestre

Gestão de Conflitos

Jovina d´Avilla Bordoni

Mestra em Direito

Direito Constitucional, Métodos

Constitucional

adequados de solução de conflitos

Jorge Di Ciero Miranda

(Unifor)
Larissa Braga Costa Oliveira

Mestra

Gestão de Conflitos (Processo Civil)

Lara Pinheiro Bezerra

Mestra

Direito Processual e Direito Privado
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Luciano Tonet

Mestre

Direito Público e Direito Constitucional

Maria Regina Oliveira Câmara

Mestra em Direito

Direito Público/ Direito Constitucional

(UFC)
Mário Parente Teófilo Neto
Michelle Amorim Sancho Souza

Mestre em Direito

Direito Processo Penal (Habeas

(UFC)

Corpus)

Mestra em Direito

Direito Constitucional, Processo

(UFC)

Constitucional, Democracia e Direitos
Humanos

Nicole de Albuquerque Vasconcelos

Mestre em

Gestão e Jurídica (Gestão de Pessoas,

Soares

Administração

Administração Judiciária e Metodologia)

(Unifor)
Nilsiton Rodrigues de Andrade

Mestre em Direito

Processo Civil (cumprimento de

Aragão

Constitucional

sentença e processo de execução)

(Unifor)
Paula Saleh Arbs

Mestra em Direito

Direito e Processo Civil (Normas

(UC)

Fundamentais, Tutelas Provisórias,
Negócios Jurídicos)

Rafael Gonçalves Mota

Mestre em Direito

Direito Penal e Processo Penal

Constitucional
(Unifor)
Roberto Viana Diniz de Freitas

Mestre em Direito

Direito Constitucional e Eleitoral

Comparado
(Stamford University)
Samara de Almeida Cabral P. de

Mestra

Processo (Penal, Civil e Mediação)

Mestra em Direito

Direito Público (Direito Constitucional)

Sousa
Sarah Carneiro Araújo

(UFC)
Sarah Dayanna Lacerda Martins Lima Mestra em Políticas

Direito Internacional, Teoria

Públicas e Sociedade Constitucional, Sociologia Jurídica e
(Uece)

Direito Civil
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TOTAL: 31 professores mestres
PROFESSORES

Titulação/Instituição

Área de Atuação

DOUTORES
Ana Carla Coelho Bessa

Doutora em Direito

Direito Constitucional (Mediação e

Constitucional

Justiça Restaurativa)

(Unifor)
Alexandre Antônio Franco Freitas

Doutor

Direito Processual Civil

Doutor

Direito Público e áreas interdisciplinares

Câmara
Conrado Hübner Mendes

(Filosofia

do

Direito;

Deontologia;

Formação ética do Magistrado)
Danilo Fontenele Sampaio Cunha

Doutor em Direito

Ética/Processo Penal/Penal

(PUC-SP)
Edilson Baltazar Barreira Júnior

Doutor em Sociologia Sociologia e Antropologia do Direito
(UFC)

Flávio José Moreira Gonçalves

Doutor em Educação Direito/Filosofia/Educação (Filosofia
(UFC)

do Direito, Metodologias, Hermenêutica,
Mediação)

Francisco Horácio da Silva Frota

Doutor em Sociologia Sociologia Política (Políticas Públicas)

Germânia Kelly Ferreira de Medeiros

Doutora

Áreas interdisciplinares/ Educação

Joyceane Bezerra de Menezes

Doutora

Direito Constitucional/ Direito Civil

João Paulo Braga Cavalcante

Doutor em Sociologia Sociologia do Direito/ Ciência Política
(UFC)

Leonel Gois Lima Oliveira

Doutor em

Gestão e Jurídica (Administração

Administração (FGV) Judiciária, Metodologia de Pesquisa e
Monografia)
Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz Doutor em Direito
(UFMG)

Direito Constitucional, Direito
Processual Constitucional, Teoria do
Direito (Processo Constitucional,
Hermenêutica Constitucional, Filosofia
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e Teoria do Direito)
Marcos Youji Minami

Doutor

Direito Processual Civil

Marcus Pinto Aguiar

Doutor em Direito

Direito Constitucional e Direito

Constitucional

Internacional dos Direitos Humanos

(Unifor)

(Direitos Humanos, Fundamentais e
Culturais; Soluções Extrajudiciais de
Conflitos; e Antropologia/Sociologia
Jurídica)

Mércia Cardoso de Souza

Doutora em Direito

Direito Humanos (Direito Público/

Constitucional

Direito Constitucional)

(Unifor)
Nagibe de Melo Jorge Neto

Doutor em Direito

Direito Constitucional, Processo

(UFC)

Constitucional (Decisão Judicial/Teoria
da Argumentação)

Roncalli Silva Maranhão

Doutor em

Gestão (Teoria Geral da Administração,

Contabilidade e

Cultural e Mudança, Arquitetura,

Organização de

Organizacional, Desenvolvimento

Empresas

Gerencial, Gestão do Conhecimento)

(Universidad

Autonoma de Madrid)
William Paiva Marques Júnior

Doutor

Direito Constitucional
TOTAL: 18 professores doutores

Ressalte-se que há um edital de credenciamento para docentes externos, que permanecerá
aberto até dezembro de 2018, o que permite a atualização e ampliação deste quadro com novos
professores, especialistas, mestres e doutores que poderão passar a integrar o banco de
docentes/formadores da Escola e, assim, credenciando-se para atuar em uma ou mais disciplinas
ministradas, tanto na pós-graduação quanto nos cursos de aperfeiçoamento de magistrados e na
capacitação de servidores.
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XV - Descrição do Corpo Técnico-administrativo, explicitando sua Composição, Formação
e Regime de Trabalho

O corpo técnico/administrativo é composto por servidores efetivos do quadro do Poder
Judiciário, os quais ingressam por concurso, bem como servidores exclusivamente comissionados e
terceirizados. Estes últimos, não estão diretamente envolvidos na atividade-fim da Escola.

Há, igualmente, estagiários que auxiliam na realização dos trabalhos da Esmec e
aproveitam para aprender os seus respectivos ofícios. Quanto a estes, a Esmec sempre procura
cumprir a Lei de Estágio (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008), compreendendo o estágio
como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.”
Neste sentido, todos os estagiários da Esmec estão frequentando o ensino superior e são lotados em
setores que têm relação direta com o seu curso superior, ficando sob a supervisão de servidor da área
de conhecimento do seu curso superior ou de área afim.

Atualmente, há o seguinte quadro funcional:
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SERVIDORES

QUANTIDADE

Efetivos

3

Exclusivamente Comissionados

5

Terceirizados

8

Cedidos

0
TOTAL

16

ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE

Pedagogia

2

Administração

2

Biblioteconomia

0
TOTAL

4

CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
NOME

MATRÍCULA

FORMAÇÃO

REGIME DE

CARGO

TRABALHO
Flávio José

200516

Doutor em

Estatutário em

Analista Judiciário Adjunto/Diretor

Moreira

Educação

Cargo

Pedagógico

Gonçalves

Mestre em

Comissionado

Direito
Mestre em
Filosofia
Rosângela Maria
Evangelista de
Melo

40110

Especialização Exclusivamente
em
Psicopedagogi

Comissionado

Coordenadora de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados e
Servidores
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a
Especialização
em Orientação
Vocacional
Francisco das

7436

Chagas Bezerra

Graduação em Exclusivamente

Coordenador Administrativo e

Administração

Comissionado

Financeiro

Especialização

Estatutário

Analista Judiciária

Graduação

Exclusivamente

Supervisora Operacional

em

Comissionado

do Serviço de Históricos e Registros

Sobrinho
Euwláudia de

2485

Figueiredo

em Direito do

Fontenele

Trabalho

Sampaio Cunha
Débora

40104

Vasconcelos
Rodrigues Paz

Fisioterapia

Jucélia Bento de

9081

Castro

Acadêmicos

Graduação

Exclusivamente

Supervisora Operacional de

em Direito

Comissionado

Orçamento, Controle Financeiro e
Patrimonial

Edwilson Soares

4423

Freire

Doutor em

Analista

Analista Judiciário Adjunto

Estatutário

Auxiliar Judiciária

Estagiária

Estágiária

Estagiária

Estágiária

Estagiária

Estagiária

Estagiário

Estagiário

História e
Cultura

Mércia Cardoso

11865

de Souza

Doutora em
Direito

Brena da Silva

40991

Lima

Graduanda em
Pedagogia

Eveline Lima

41340

Rocha

Graduanda em
Pedagogia

Lívia Nunes de

41768

Melo

Graduanda em
Administração

Eric Renan

40323

Tabosa dos Reis

Graduando em
Administração
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Pública
Hivana Evelly

901057

Graduação em

Serpa de

Biblioteconomi

Mesquita

a

Manoel Lima de

800046

Sousa

Ensino

Terceirizada

Bibliotecária

Terceirizado

Chefe de Equipe

Fundamental

Mazio Monteiro

(em licença médica)

800046

Ensino Médio

Terceirizado

Supervisor

800828

Ensino

Terceirizado

Auxiliar de Serviços Gerais

Terceirizada

Auxiliar de Serviços Gerais

dos Santos
Francisco Alves
Sobrinho

Fundamental

Gessina Célia do

800029

Nascimento

Ensino
Fundamental
Incompleto

Maria Joana

900095

Ensino Mèdio

Terceirizada

Auxiliar de Serviços Gerais

801762

Ensino Médio

Terceirizado

Condutor de Veículo III

801890

Ensino

Terceirizado

Jardineiro

Darc Ribeiro
Alexandre
Antônio Oliveira
Filho
Luís Carlos Maia
Germano

Fundamental
Incompleto

Como se vê, houve considerável incremento do quadro de servidores, notadamente em face
da reforma administrativa realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

A política de qualificação adotada pelo TJCE para seus servidores, inclusive para aqueles
lotados na Esmec, prioriza os servidores efetivos, com vínculo direto e permanente com o Poder
Judiciário, sem prejuízo de treinamento dos demais, haja vista a necessidade de profissionalização e
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continuidade do serviço público. Foram instituídos planos de cargos e carreiras, fixados critérios para a
ascensão funcional e criadas gratificações por alcance de metas previamente fixadas.

XV - Planos de Carreira dos Docentes e Funcionários Técnico-administrativos

Os funcionários técnico-administrativos regem-se pelo Plano de Cargos e Carreiras
estabelecido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Não há Plano de Cargos e Carreiras para os docentes porque este item não se aplica ao
Tribunal de Justiça, o qual não realiza concursos para professor por inexistência de previsão legal e
não tem cargo de professor em sua estrutura administrativa.

Os formadores externos, estranhos ao quadro de magistrados e servidores do Tribunal de
Justiça, são remunerados como prestadores de serviço e selecionados por meio de edital público,
mediante análise curricular que considera sobretudo a produção acadêmica e a experiência no
magistério.
Entretanto, como já se fez ressaltar, a Esmec costuma remunerar as horas-aulas, inclusive de
planejamento dos docentes, sejam eles formadores internos (magistrados e servidores) ou formadores
externos (professores credenciados por meio de edital de seleção) pagando a Gratificação de
Magistério ou mediante nota de empenho, sempre em valores que procuram dignificar a profissão
docente, variando de acordo com a última titulação obtida por cada um deles. Os valores médios pagos
pela Esmec aos seus professores são estabelecidos sempre em percentuais acima dos valores médios
pagos pelo mercado.
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XVI - Normas e Formas de Acesso dos Alunos aos Cursos

A avaliação para ingresso no corpo discente é feita mediante seleção pública divulgada por
meio de edital, publicado no Diário da Justiça. Os magistrados concorrem em condições de igualdade
com os demais candidatos.

Todos os cursos ofertados pela Esmec são também previamente divulgados em sua página na
rede mundial de computadores (www.tjce.jus.br/esmec), na página oficial da instituição do facebook e
nas páginas da intranet do Fórum Clóvis Beviláqua e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Os critérios de aprovação variam de acordo com a natureza do curso e o respectivo edital, mas
geralmente, são utilizados os seguintes instrumentos de seleção, em conjunto ou isoladamente: provas,
entrevistas, análise de currículos e/ou memoriais.

Em todos os cursos, sejam aqueles de pós-graduação lato sensu (especializações), seja o de
pós-graduação stricto sensu (mestrado), as vagas são preenchidas por meio de seleção baseada em
Edital público, que estabelece as regras de concorrência entre os candidatos, dos quais é exigido como
requisito básico o diploma de nível superior ou a declaração de que são prováveis concluintes, isto é,
de que estão no último semestre do curso, cabendo ao aprovado apresentar cópia autenticada do
diploma para a efetivação da matrícula.

XVIII - Formas de Acompanhamento do Egresso

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

Constatou-se que muitos dos alunos egressos dos cursos de aperfeiçoamento de
magistrados, especialização e cursos de curta duração exercem atualmente atribuições docentes ou
cursam mestrado ou doutorado no Brasil e no exterior, embora não haja ainda uma pesquisa
quantitativa que seja capaz de revelar estes dados. Outros integram o corpo docente de importantes
instituições de ensino superior, públicas e/ou privadas.
Há ainda ex-alunos da Esmec que exercem importantes cargos na administração pública,
em empresas e outras organizações do terceiro setor, o que comprova o nível de excelência da Escola,
que se esmera a cada dia para aprimorar suas metodologias de ensino, capacitar qualificar seus
docentes e formadores, tudo em absoluta sintonia com as diretrizes emanadas da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

A Esmec instaurou, em 2017, a Comissão de Acompanhamento dos Egressos (CAE), com
a finalidade específica de colher informações e números acerca dos ex-alunos da instituição,
incentivando-os a criar, inclusive, uma Associação de Ex-alunos da Esmec, com o objetivo de
congregá-los e continuar contribuindo para o desenvolvimento da instituição.

Integram, atualmente a Comissão de Acompanhamento de Egressos servidores lotados na
Esmec e que estão encarregados de realizar esta pesquisa, a ser apresentada em breve à Comissão
de Avaliação Institucional (CPAI) e também para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE),
os seguintes servidores lotados na Esmec:
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
INTEGRANTE

CARGO

Débora Vasconcelos Rodrigues Paz

Supervisora Operacional de Serviços de Históricos e
Registros Acadêmicos (DAJ-4)

Rosângela Maria Evangelista de Melo

Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados e Servidores (DAJ-2)

A Esmec pretende desenvolver, por meio dos cursos de especialização, de formação inicial
e de aperfeiçoamento, as seguintes habilidades pessoais nos egressos:

– Aprofundamento teórico-prático;
– Capacidade de empreender pesquisas acadêmicas e profissionais de qualidade;
– Aptidão para o raciocínio lógico e lógico-jurídico, acompanhado da capacidade de reflexão crítica e
analítica;
– Desenvolvimento da consciência social ambiental, objetivando uma melhor compreensão dos
problemas da sociedade contemporânea.

XIX - Quadro Descritivo com os Cursos Ofertados na Sede e Fora da Sede, incluindo
modalidade, turno, número de vagas, turnos de funcionamento e regime de matrículas

A Esmec funciona regularmente de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, tanto para os cursos
de especialização, objeto do credenciamento no Conselho de Educação do Ceará, quanto para os
cursos de aperfeiçoamento, objeto de credenciamento na Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).
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Quando há aulas do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas (MPPP) em
sua sede, a Esmec funciona de 19h às 22h, de segunda a sexta-feira.

Excepcionalmente, a Escola pode vir a funcionar aos sábados pela manhã, a fim de
complementar a carga horária de cursos ofertados durante a semana, ocasião em que o expediente da
Esmec vai de 8h às 12h.

A Esmec não oferece cursos de especialização fora da sua sede, localizada em Fortaleza.
Apenas podem funcionar fora da sede, nos polos de aprendizagem no interior do Estado, os cursos de
formação continuada de magistrados (aperfeiçoamento).

Nenhum curso ofertado pela Esmec funciona aos finais de semana (sábados/domingos), pois a
Esmec comunga do entendimento explicitado pelas normas e recomendações da Enfam de que as
horas dedicadas a qualificação e capacitação são consideradas horas de efetivo trabalho do servidor
e/ou magistrado, sendo razoável que os cursos aconteçam durante a semana, preferencialmente
durante o expediente normal de trabalho.
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Atualmente, a Esmec oferta os seguintes cursos:

QUADRO DESCRITIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS CURSOS DA ESMEC
Curso

Localização

Modalidade

Ofertado

Número

Turno

Regime de

de Vagas

Mestrado Profissional em

Sede em

Planejamento e Políticas

Fortaleza

Matrícula

Presencial

40

Noite

Bienal

Presencial

50

Manhã e

Semestral

Públicas
Especialização em Direito

Sede em

e Processo Constitucional

Fortaleza

Especialização

em

Sede em

Processo Civil e Gestão

Fortaleza

tarde
Presencial

50

Manhã e

Semestral

tarde

do Processo
Especialização em Direito

Sede em

e Processo Penal

Fortaleza

Aperfeiçoamento(s)

Sede e Polos
no Interior

Presencial

50

Manhã e

Semestral

tarde
Presenciais,

50

Semipresencia

Manhã e

Inscrição por

tarde

curso

-

Inscrição por

is
Aperfeiçoamento(s)

Sede e Polos

EaD

40

no Interior

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

XX - Inovações consideradas significativas para o desenvolvimento da instituição como um
todo e relativas à flexibilidade da organização dos componentes curriculares,
oportunidades diferenciadas de integralização curricular, atividades teórico-práticas e
estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação crescente dos
avanços técnico-científicos na formação de magistrados e pós-graduação

O Regimento Interno da Esmec, que está em processo de discussão para atualização, fixa
em seu art. 2º, as seguintes finalidades a serem perseguidas pela Escola:

I – proporcionar meios para a 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 a 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 ao ser
humano e às instituições democráticas, aos ideais de Justiça, Equidade e Paz
Social;
V – incentivar a pesquisa e o debate jurídico de temas relevantes e colaborar
para o constante desenvolvimento da Ciência do Direto, especialmente
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Hermenêutica Jurídica e processos de aplicação da Justiça, visando o
fortalecimento do Poder Judiciário.

A Esmec, conquanto haja previsão regimental, não trabalha diretamente com a preparação
de inscritos para participarem de concursos públicos para a magistratura e nem participa da seleção de
novos magistrados. A opção é pelo cumprimento da atual orientação do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça) e da Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), órgão de
credenciamento, fiscalização e controle das escolas judiciais no que concerne a priorizar a oferta dos
cursos de formação inicial e continuada (aperfeiçoamento) de novos juízes, indispensáveis à obtenção
do vitaliciamento e promoção na carreira dos magistrados.

Na busca de incentivar pesquisa e debate jurídico, por outra parte, a Esmec estimulou, com
parcerias externas, a participação de seus alunos em curso de preparação para a seleção do mestrado
em Direito da UFC. Os cursos realizados com tal desiderato permitiram trazer, para o âmbito da
Esmec, discussões a respeito dos temas atualíssimos que constituem pesquisa de ponta na área do
Direito, relacionados com as linhas de pesquisa de aludido Programa de Pós-Graduação em Direito
(PPGD).

Hoje, com a diversificação dos programas de pós-graduação stricto sensu ofertados na
comarca de Fortaleza, a Esmec tem preferido convidar, eventualmente, professores que integram estes
programas para abordar em palestras ou no grupo de pesquisas da Escola, os resultados de suas
investigações mais recentes. Assim, já foram convidados a ministrar palestra na Escola professores de
várias áreas do conhecimento, dos programas de pós-graduação stricto sensu em Direito da UFC

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

(Universidade Federal do Ceará), Unifor (Universidade de Fortaleza), Unchristus (Centro Universitário
Christus) e Uni7 (Centro Universitário 7 de Setembro), cujas áreas de concentração ( Direitos

Fundamentais; Direito Constitucional Público; Teoria Política, Direito Constitucional nas Relações
Privadas, Processo e Direito; Acesso à Justiça e ao Desenvolvimento; Relações Privadas, Sociedade e
Desenvolvimento) e linhas de pesquisa ( Concretização dos Direitos Fundamentais; Ordem
Constitucional, Internacionalização e Sustentabilidade; Constituição, Sociedade e Pensamento Jurídico;
Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito no Brasil; Teoria da Democracia, Direito
Constitucional nas Relações Jurídicas Existenciais; Direito Constitucional nas Relações Jurídicas
Patrimoniais; Direito Constitucional nas Relações Econômicas; Direito e Acesso à Justiça; Direito,
Estado e Acesso ao Desenvolvimento; Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento;
Relações Privadas, Mercado e Desenvolvimento ) abrangem temas da mais alta relevância, tanto no
âmbito do direito público quanto no âmbito do direito privado, como se pode observar.

Um dado que permite a flexibilização curricular é a permissão dada pela Esmec para que
parte da carga horária dos cursos de especialização seja integralizada com a participação em eventos
e palestras promovidos pela Escola, desde que estes mantenham aderência com as disciplinas do
curso realizado pelo aluno.

Na perspectiva de propiciar e incentivar a permanente qualificação intelectual de
magistrados e servidores do TJCE, contribuindo, ademais, para o desenvolvimento da Ciência do
Direito no Ceará e a qualificação permanente de seu corpo docente, a Esmec atualmente oferta três
cursos de especialização (Direito Constitucional, Processo Civil e Gestão do Processo, Direito e

Processo Penal), cujas aulas já se concluíram e os discentes estão em fase de apresentação e defesa
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do trabalho de conclusão do curso (monografia). Com este mesmo objetivo, a Escola já ofertou,
também, cursos de especialização em Administração Judiciária, Direito e Processo Eleitoral e em
Direito Público e, em convênio com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), oferta em sua sede
turma do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas (MPPP), cujos alunos também se
encontram em fase de apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso (dissertação).

A Escola tem feito uso reiterado das modernas tecnologias da informação e da
comunicação (TIC's), a fim de transmitir, inclusive pelas redes sociais, eventos e palestras ao vivo, o
que permite um grande alcance, para além de seu público-alvo e tem obtido a adesão de muitos
magistrados, servidores, demais profissionais do Direito e de áreas afins, tanto da capital quanto das
comarcas do interior do Estado. Tal aspecto, aliado ao uso de multimeios em sala de aula, cada uma
das quais contando com equipamento de som ambiente, computador e datashow instalados, tem
permitido a incorporação crescente dos avanços técnico-científicos na formação de magistrados e na
pós-graduação.

Ademais, a utilização das metodologias ativas de aprendizagem, incentivadas pela
Direção/Coordenação da Esmec e mesmo exigidas pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), tem constituído um diferencial nos cursos ofertados pela
Escola. As aulas sempre são realizadas com a utilização de estudos de caso, simulações e outras
metodologias ativas.

Ressalte-se que a atual gestão tem envidado esforços para ampliar a utilização da
metodologia de ensino a distância (EaD). Neste sentido, tem se aproximado de outras escolas que já
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trabalham com EaD e ofertado cursos, isoladamente ou em parceria, que permitem aos seus alunos o
acesso ao conhecimento de onde quer que estejam.

As parcerias com a Escola Nacional da Magistratura (ENM) e a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) têm permitido ampliar ainda mais a oferta pela
Esmec de cursos de aperfeiçoamento e hoje a Escola avança para implementar o seu Núcleo de
Educação a Distância (NeaD). Para tanto, já conta com o Portal de Educação a Distância do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, que utiliza o ambiente Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic

Learning Environment), um sofware livre de apoio a aprendizagem.

A Escola disponibiliza o acesso gratuito e sem fio à Internet (rede wi-fi),, abrangendo todo
o prédio da Esmec e suas imediações. O acesso é restrito a sites oficiais, nos moldes da política de
segurança e privacidade adotada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE.

XXI - Plano de Estruturação e Funcionamento da Biblioteca Central

Há duas bibliotecas hoje em funcionamento, à disposição dos alunos, servidores, estagiários,
magistrados, professores e pesquisadores da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará,
quais sejam: a Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho e a Biblioteca Desembargador
Jaime de Alencar Araripe. Ambas estão vinculadas administrativamente à Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) e funcionam em cooperação, com acervo compartilhado e
interligado, sendo possível aos alunos, mediante um único cadastro, monitorado online, acessar e
tomar de empréstimo obras do acervo, tanto de uma, quanto da outra, sem qualquer distinção. São
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bibliotecas especializadas na área jurídica e áreas afins, contando com livros, periódicos, monografias,
dicionários, enciclopédias, catálogos, guias, obras raras, CDs, DVDs etc.
A

Biblioteca

Juiz

Roberto

Jorge

Feitosa

de

Carvalho,

da

Escola

Superior

da

Magistratura/ESMEC, fica localizada no próprio endereço da Escola, à Rua Ramires Maranhão do
Vale, nº 70 – Água Fria. Já a Biblioteca Desembargador Jaime de Alencar Araripe, do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, fica localizada no próprio prédio do Tribunal, situado na Av. General
Afonso Albuquerque Lima, s/n. - Cambeba.
Com a intenção de ampliar o acesso às informações, acervos, produtos e serviços, as
bibliotecas da Esmec e TJCE, estão integrando a Rede Escolas de Governo do Estado do Ceará,
através da Redebiblio, que tem o objetivo de facilitar a troca de experiências profissionais e o
intercâmbio entre as 12 (doze) bibliotecas que fazem parte de Rede de Escolas de Governo, com a
seguinte composição de Instituições: Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará-ESMEC,
Escola Superior de Contas e Gestão Pública Waldemar Alcântara-IESWA, Instituto Municipal de
Pesquisa, Administração e Recursos Humanos de Fortaleza-IMPARH, Academia Estadual de
Segurança Pública-AESP, Escola Superior do Ministério P´blico-ESMP, Escola de Gestão Penitenciária
e Ressocialização-EGPR, Escola de Gestão Pública do Ceará-EGO, Universidade do Parlamento
Cearense-UNIPACE, Escola de saúde Pública-ESP, escola Superior da Defensoria Pública do CearáESDEP, Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo-IPC e Escola de
Justiça Eleitoral do Ceará-EJE. Além disso, tem o propósito de apoiar as ações da Rede de Escolas,
estreitando relações com as bibliotecas do Governo do Estado do Ceará.
O intercâmbio entre as bibliotecas da Redebiblio ocorre por meio de formulário de validação de
empréstimo. O Catálogo Coletivo contendo o acervo das bibliotecas com as bases de dados é uma das
ações que estão sendo discutidas para a implantação efetiva, a fim de potencializar a integração e o
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compartilhamento das coleções, produtos e serviços.
O acervo da Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho está disponível na internet e/ou
intranet, além de seus produtos e serviços, com o intuito de ampliar e disseminar a informação jurídica,
suprindo de maneira mais efetiva as necessidades de informação de seus usuários, através de
recursos compatíveis com a filosofia de ensino e aprendizagem da Escola da Magistratura.
A Biblioteca Des. Jaime de Alencar Araripe tem como missão oferecer apoio em informações
jurídicas, aos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, disponibilizando o acervo também para
profissionais do direito, estudantes e o público em geral. Basicamente jurídico, o acervo possui também
obras de literatura, e outras áreas em pequena quantidade (disponíveis para empréstimo domiciliar), e
jornais para acesso local.
Historicamente, foi instalada na Rua Barão do Rio Branco. Quando da mudança do Tribunal de
Justiça para o Cambeba, houve a fusão da Biblioteca Desembargador Pires de Carvalho, do Fórum
Clóvis Beviláqua, com a do Tribunal. Organizada e totalmente informatizada em 1996, foi reinaugurada
no dia 20 de junho do mesmo ano, na gestão do Desembargador José Ari Cisne. Foi instalada no
térreo do prédio do Tribunal de Justiça, onde permaneceu até sua transferência para o 1° andar do
Centro de Documentação e Informática (CDI); instalada e inaugurada em 17 de abril de 2008, na
Gestão do Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha.
Por necessidades institucionais, em julho de 2009, o acervo da biblioteca foi transferido para
as dependências do Fórum Clóvis Beviláqua, permanecendo desativada por mais de um ano,
funcionando somente para o atendimento de empréstimo das obras recebidas a partir dessa data, em
salas provisórias, sem condições de espaço para pesquisas e estudos.
A partir de janeiro de 2011, a biblioteca passou a funcionar no 1 o andar do CDI, Centro de
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Documentação e Informática, em um espaço físico – antes ocupado por gabinete de Desembargador –
onde continuou a prestar seus serviços, dentre eles catalogação, pesquisas e circulação do acervo, em
consonância com suas limitações. Do total de obras, 98% permaneceu arquivado em caixas, em uma
sala localizada no 2º andar do prédio do Tribunal de Justiça. Em 5 de julho de 2012, a biblioteca foi
reinaugurada no andar térreo do Tribunal de Justiça e parte do seu acervo permaneceu no CDI. No
espaço ficaram os livros a partir do ano de 2002 e algumas coleções de periódicos.
No ano de 2015, com a reestruturação do organograma, os funcionários da biblioteca ficaram
vinculados a Secretária Executiva da Esmec em 27 de agosto, devido a extinção do cargo de Diretor
de Divisão, em 14 de agosto deste ano.

PRODUTOS E SERVIÇOS

•

Pesquisas/renovações: Consulta ao acervo da biblioteca através do sistema de automação
online,

http://sistemas-internet.tjce.jus.br/Siabi-WEB/Telas/w_busca_rapida.asp,

ou

na

home page da ESMEC, filtrando os campos de título, autor, assuntos ou palavras-chave, série,
ISBN, local de publicação, editora, edição, responsabilidade e número de chamada.
•

Empréstimo domiciliar: Facultado aos usuários, os quais têm até 10 dias consecutivos para
devolver e/ou renovar a(s) publicações(s).

•

Renovação online: As renovações dos empréstimos através da intranet e/ou internet deverão
ser efetuadas com 01 (um) dia de antecedência da data prevista para devolução e só serão
efetivadas, caso não haja lista de reservas.

•

Biblioteca Digital do Poder Judiciário do Estado do Ceará – BDJUR-Monografias: Textos na
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íntegra das monografias dos cursos da Pós-graduação da ESMEC disponíveis no link:
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/handle/123456789/489, ou na home page da ESMEC.
•

Plataforma Fórum de Bibliotecas Digitais: Disponibiliza no link: http://bidforum.com.br/?
key1=TJTOCAN&key2=TJ2015&key3=16B88F69#,

livros digitais gratuitos, do campo

jurídico, publicados na íntegra pela Editora Fórum.
•

Base de dados de acesso livre: Disponibiliza no link: http://esmec.tjce.jus.br/links-depesquisa/, as bases de dados nacionais e estrangeiras de instituições governamentais, da área
de ciências jurídicas, tradutores (sites de tradução online), mecanismos de referências e
bibliografias (sites que permitem criar e organizar banco de dados de referências e arquivos,
gerar bibliografias, referências e citações no texto, e formatá-las em diversos padrões, inclusive
ABNT, visando o combate ao plágio acadêmico).

•

Comutação bibliográfica: Serviço de comutação online (COMUT), que consiste na solicitação
de artigos de periódicos, teses e documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e
estrangeiras.

•

Sala de estudos: Oferta a seus usuários o espaço local, onde se localiza o acervo, três cabines
de estudo individual (uma delas equipada com um computador para pesquisa), uma mesa com
quatro cadeiras, além de sala reservada para estudo coletivo, a qual possui duas mesas e uma
lousa.

•

Normalização bibliográfica: Orientação aos usuários na estruturação de trabalhos acadêmicos,
conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e normas estabelecidas pela
escola;

•

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP): Elaboração das fichas
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catalográficas para trabalhos desenvolvidos no âmbito da pós-graduação da Esmec.
•

Levantamento bibliográfico: Busca, em bases de dados nacionais e internacionais como
também em materiais bibliográficos, informações requisitadas pelos usuários da biblioteca.

a) Descrição do espaço físico, incluindo os ambientes para estudos individuais ou em grupo

A Biblioteca Juiz Roberto Feitosa de Carvalho, localizada na própria sede da Esmec, conta com
amplo espaço físico, no qual está disponível o seu acervo. O usuário dispõe de um ambiente de
estudos bem iluminado, silencioso e climatizado no qual constam: 3 (três) cabines de estudos
individuais, 1 (uma) mesa redonda de estudos em grupo com 5 (cinco) lugares, 1 (um) computadores
com acesso à internet disponíveis para os alunos e 2 (dois) pontos de acesso à internet para aqueles
que possuem computador próprio; além de uma sala dedicada ao estudo coletivo, em que se
encontram 2 (duas) mesas e 1 (uma) lousa.
A Biblioteca Desembargador Jaime de Alencar Araripe, localizada na sede do Tribunal de
Justiça (Cambeba), também dispõe de 1 (uma) sala de estudos em grupo, com 3 (três) mesas
redondas que comportam cada uma delas 4 (quatro) usuários, totalizando até 12 (doze)
usuários/alunos. Também se trata de um excelente ambiente de estudos, bem iluminado, silencioso e
climatizado.
Em ambas as bibliotecas, os usuários tanto podem realizar consultas locais ao acervo quanto
efetuar empréstimos, sendo este serviço facultado a magistrados, alunos da Pós-gradução, servidores,
terceirizado com vínculo administrativo e estagiários.
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b) O número de títulos, número de exemplares por título, periódicos acadêmicos, assinatura de
revistas e jornais, vídeos, assinaturas eletrônicas, DVDs e CDs

As bibliotecas dispõem de um acervo especializado na área de Direito e ciências afins, do
qual constam 17.597 (dezessete mil, quinhentos e noventa e sete) obras, conforme tabela que
segue:

ITENS DO ACERVO ESMEC

QUANTIDADE DE TÍTULOS

QUANTIDADE DE
EXEMPLARES

Livros

3290

4758

Monografias

678

679

Obras Raras

121

122

Periódicos

121

1888

CD

7

8

DVD

112

116

Referências

120

137

4449

7708

TOTAL

ITENS DO ACERVO

QUANTIDADE DE TÍTULOS

QUANTIDADE DE EXEMPLARES

5889

7933

Monografias

19

19

Obras Raras

83

91

Periódicos

68

1681

4

4

TJCE
Livros

CD
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DVD

51

52

Referência

83

109

6197

9889

TOTAL

Ressalte-se que os alunos dos cursos da Escola da Magistratura também podem utilizar-se
do acervo disponível na biblioteca do Tribunal de Justiça, pois as bibliotecas tiveram seu acervo
unificado, o que elevou consideravelmente a quantidade de exemplares disponíveis para os usuários.
Os alunos contam com títulos diversificados das áreas do Direito, Filosofia, Ciências Políticas, Ciências
Sociais, Administração Pública, Educação, História e Geografia, Ciências Naturais, Literatura e
Matemática. A listagem completa, separada por área e subárea do conhecimento, encontra-se na
relação anexa (vide Lista de Obras do Acervo).
Contemplando o desenvolvimento do acervo, são realizadas aquisições de itens por meio
de processo licitatório, visando o incremento e a atualização do acervo das duas bibliotecas, permitido
mantê-las em sintonia com o que há de melhor e mais recente na literatura jurídica e das ciências
afins, tanto em termos de bibliografia nacional quanto estrangeira.

c) Horário de Funcionamento, indicação de pessoal técnico-administrativo e serviços oferecidos,
tais como: consulta, empréstimo, acesso a redes, as bases de dados e a outras bibliotecas
nacionais e internacionais.

A Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho funciona regularmente na sede da Esmec,
de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h e, excepcionalmente, aos sábados, nos dias de
aulas da especialização, no horário de 8h às 12h.
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O pessoal técnico-administrativo lotado na Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho
possui formação específica para atuar na área de Biblioteconomia e encontra-se lotado na Diretoria
Pedagógica da Escola, a qual a biblioteca está vinculada administrativamente.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO LOTADO NA BIBLIOTECA JUIZ
ROBERTO JORGE FEITOSA DE CARVALHO (ESMEC)
Nome

Cargo (matrícula)

Formação

Lotação

Hivana Evelly Serpa de

Terceirizada

Graduação em

Diretoria Pedagógica

Mesquita

(901057)

Biblioteconomia (UFC)

da Esmec

Quanto à Biblioteca Desembargador Jaime de Alencar Araripe, esta funciona regularmente na
sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no horário de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO LOTADO NA BIBLIOTECA
DESEMBARGADOR JAIME DE ALENCAR ARARIPE (TJCE)
Nome

Cargo (matrícula)
Auxiliar de Apoio

Ivete Costa de Oliveira

Administrativo IV –
Terceirizada (900352)

Rosalene Paulino
Gomes Ferreira
Jackson Clayton dos
Santos Lima

Formação

Lotação

Graduada em

Coordenadoria de

Biblioteconomia (UFC)

Cadastro Funcional

Auxiliar de Apoio
Administrativo I –

Coordenadoria
Ensino Fundamental

Terceirizada (800116)
Estagiário (40252)

Esmeralda de Farias

Auxiliar de Serviços

Cândido de Oliveira

Gerais (96367)

Administrativa e
Financeira da Esmec

Graduando em
Biblioteconomia

Coordenadoria
Administrativa e
Financeira da Esmec
Coordenadoria

Ensino Fundamental

Administrativa e
Financeira da Esmec
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Ressalte-se que também integrava o sistema de bibliotecas do Poder Judiciário do Estado
do Ceará a antiga Biblioteca Desembargador Pires de Carvalho, desativada em 2009. Funcionava nas
dependências do Fórum Clóvis Beviláqua e seu acervo está sendo transferido integralmente para as
bibliotecas que se encontram em funcionamento no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e na
Esmec.

XXII - Plano de Estruturação e Funcionamento dos Laboratórios Comuns a Vários Cursos,
relacionando os equipamentos, sua adequação pedagógica aos cursos e programas, bem
como a proposição do acesso dos usuários aos serviços disponibilizados

A Escola conta com 4 (quatro) salas de aula amplas, que comportam cada uma delas até 60
(sessenta) alunos e 1 (um) laboratório de informática, com 12 (doze) computadores instalados e em
funcionamento. Há também 1 (um) auditório com capacidade para 300 (trezentas) pessoas e 1 (uma)
biblioteca. Todos estes espaços são climatizados.

Houve reestruturação física do prédio da Esmec, que viabilizou a construção de rampa de
acesso, situada na entrada principal da Escola, facilitando o acesso de cadeirantes. Deve-se anotar
que a Esmec já conta com o acesso lateral, o que permitiu, inclusive, que pessoas com deficiência
frequentem as atividades da Escola. Há também diga-se de passagem, banheiro adaptado destinado
especificamente a este público.

A escola conta ainda com 1 (uma) sala de reuniões, 1 (uma) sala onde funciona a secretaria, 1
(uma) sala onde funciona o arquivo, além das salas do Desembargador Diretor, do Juiz Coordenador
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Geral e da Diretoria Pedagógica, na qual atua a equipe pedagógica.

O Pátio da Escola é um local privilegiado, amplo e arejado, de troca de ideias e debates, no
qual ocorrem as conversas informais, alimentadas pela realização de eventos culturais, lançamentos de
livros, apresentações musicais, exposições de artes plásticas, esquetes teatrais e confraternizações.

A Esmec passou por recuperação de sua estrutura física, com especial atenção devotada às
áreas de convivência. Merece destaque a substituição do teto existente no vão central, que melhorou
condições de ventilação e pôs fim aos sucessivos problemas de infiltração, além da troca da faixada,
colocando esquadrias de alumínio e vidro móveis e permitindo uma melhor circulação da ventilação
natural, tornando mais aprazível o pátio interno da Escola.

A pretensão da Esmec é instituir, no pátio interno e externo, uma ampla programação
cultural, na qual os estudantes e profissionais do Direito possam usufruir ainda mais do espaço da
Escola, presenciando palestras informais sobre temas diversos, colóquios, saraus, lançamentos de
livros etc.

Já é comum realizar neste espaço e nos jardins, após as aulas das sextas-feiras,
confraternizações das quais participam os alunos da Escola e convidados.

A Esmec também tem servido de palco para o lançamento de diversas obras jurídicas,
algumas de seus professores, outras compostas por artigos de alunos. Tenciona-se incrementar
aludida atividade.
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XXIII - Estratégia de Gestão Econômico-financeira

Já restou anotado que a Esmec é órgão de administração desconcentrada do TJCE. Em tal
qualidade, goza, há alguns anos, de rubrica orçamentária própria.

Os recursos destinados à Esmec são oriundos assim do FERMOJU (Fundo de
Reaparelhamento e Modernização do Judiciário) como do valor consignado no orçamento do tesouro
estadual para o Tribunal de Justiça do Ceará.

Historicamente, a Esmec jamais teve problemas com custeio. Havia, no entanto, imensa
dificuldade na execução de verbas orçamentárias destinadas a investimentos, uma vez que a efetiva
liberação de recursos dependia de deliberação da presidência do TJ, isto porque a Esmec não contava
com ordenador de despesas.

Entretanto, a partir da entrada em vigor da Resolução 159, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), de observância obrigatória por todos os tribunais estaduais, todas os tribunais
precisaram dotar as escolas de magistratura de condições orçamentárias e financeiras para atuar com
mais autonomia. Nela, em atendimento a antiga reivindicação dos diretores de escolas judiciais, o CNJ
inseriu determinação para que todos os tribunais dotem as escolas judiciais de ordenador de despesas,
fixando prazo para adoção das providências pertinentes, inclusive revisão da estrutura administrativa, o
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que já ocorreu na Esmec.

A recente reforma administrativa realizada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará objeto da Lei nº 16.208, de 6 de abril de 2017, caracterizou definitivamente a a Esmec como
órgão de atuação desconcentrada, ao qual incumbe também promover a execução da política de
treinamento, de capacitação e aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo e de apoio às
atividades dos servidores da Justiça, sem prejuízo das suas atividades tradicionais de formação inicial e
continuada de magistrados. Na nova legislação, restaram ainda mais claros os termos em que se
efetiva a autonomia administrativa da Escola:

Art. 49. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC,
criada pela Lei nº 11.203, de 17 de julho de 1986, é órgão de atuação
desconcentrada do Poder Judiciário, ao qual incumbe planejar, executar e
desenvolver política de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos
para a magistratura, bem como, em articulação com a Secretaria de Gestão de
Pessoas, promover a execução da política de treinamento de capacitação e
aperfeiçoamento do pessoal técnico-administrativo e de apoio às atividades dos
servidores da Justiça.
§1º A ESMEC terá autonomia administrativa relativa, expressa da seguinte
forma:
I – em poder obter recursos externos de assistência técnica e financeira para
desenvolver sua programação;
II – em poder estabelecer taxas de inscrição e custeio de cursos, seminários,
simpósios, fóruns de debates, concursos e outros eventos que promova,
diretamente ou mediante convênio com outras instituições, cujos recursos
serão arrecadados pelo FERMOJU, de acordo com o que estabelece a Lei nº
11.891, de 20 de dezembro de 1991;
III – adquirir e custear com recursos do FERMOJU, ou de outras fontes,
material permanente e de custeio, bem como contratar os serviços eventuais
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de instrutores e conferencistas com o objetivo de cumprir suas finalidades.

As receitas da Esmec decorrem, portanto, de duas fontes legais, ou seja, parte delas é
oriunda do Tesouro Estadual e outra, provém do Fermoju, que é o Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Judiciário, instituído pela Lei Estadual nº 11.891/1991 e regulamentado pela
Instrução Normativa nº 01/1997. Na Lei Estadual nº 11.891/1991, que instituiu o Fundo, já havia
expressa previsão autorizando a Esmec a cobrar “taxas por realização de cursos, seminários,
conferências e outros eventos promovidos” (art. 3º, IV).

O Fermoju (Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do
Estado do Ceará) é um órgão do Poder Judiciário criado por Lei. Suas ações são amparadas por lei e
normas administrativas.

Através do recolhimento das taxas, o Fermoju promove a modernização e o
reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará, permitindo, assim, à sociedade o acesso
mais justo e democrático a este Poder. O Fermoju é também o fundo para o qual são recolhidas todas
as taxas de inscrição, matrículas e mensalidades nos cursos pagos ofertados pela Esmec, nos termos
do que dispõe o art. 7º, III, alínea a da referida instrução normativa:

Art. 7º. As receitas do FERMOJU serão recolhidas observando as disposições
seguintes:
(...)
III – Compete à Secretaria de Administração e Finanças deste Tribunal, por
suas unidades administrativas, observadas as normas regimentais específicas
emanadas do Tribunal de Justiça, dispor sobre:
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

(…)
a) recolhimento das taxas por realização de cursos, seminários, conferências
e outros eventos promovidos pela Escola Superior da Magistratura.
XXIV - Projeção de Recursos Financeiros Públicos e Privados para o Funcionamento da
Instituição

Para o ano de 2018, a Esmec terá dotação orçamentária estimada em R$ 373.318,53
(trezentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), toda ela
resultante de recursos oriundos do Fermoju. Não há receitas oriundas do tesouro estadual previstas
para a Escola.

Entretanto, a projeção de recursos públicos oriundos do Fermoju para a Esmec para o
próximo quadriênio aponta para aumentos anuais que permitirão à Escola desenvolver plenamente
suas atividades, sem contar com os recursos que ainda poderão ser aportados, oriundos do Tesouro
Estadual.

No quadro a seguir, apresentamos uma tabela desta projeção de recursos financeiros para
os próximos quatro anos:
ESTIMATIVA DE RECURSOS DESTINADOS À ESMEC (em R$)
Órgão

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

Fermoju

373.318,53

391.984,46

411.583,68

432.162,86

TOTAL

373.318,53

391.984,46

411.583,68

432.162,86

Tesouro Estadual

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará/Secretaria de Finanças
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Estes valores, embora suficientes para a oferta dos cursos que a Escola tem disponibilizado
a magistrados e servidores, poderá ser incrementado com eventuais recursos oriundo do Tesouro e
ainda com outros recursos, oriundos de convênios que a Esmec ou o próprio Tribunal estabeleça para
incrementar a capacitação de servidores e magistrados.

A média de gastos com o pagamento de horas-aula dos professores não tem, de fato,
ultrapassado estes valores previstos, conforme se observa nas planilhas de execução orçamentária,
oriundas da Secretaria de Finanças e apresentadas como anexo neste Plano de Desenvolvimento
Institucional.

Ressalte-se que o Curso de Mestrado é auto-sustentável, mantido com recursos
arrecadados dos alunos pelo IEPRO (Instituto de Estudos e Projetos) da Universidade Estadual do
Ceará (Uece). Destes recursos arrecadados com o curso de mestrado, 20% (vinte por cento)
destinam-se integralmente a Esmec como receita, recursos recolhidos a rubrica Esmec/Cursos no
Fermoju,
A projeção de gastos com o pagamento pro labore, a título de hora-aula, aos docentes nos
cursos de especialização e aperfeiçoamento para os próximos cinco anos é inferior ao valor
disponibilizado pelo Fermoju para a Esmec, como se vê na tabela adiante;
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VALORES

2018

2019

2020

2021

2022

72000

82000

92000

102000

122000

Impostos

24000

27.300

30700

34000

40700

TOTAL GERAL

96000

109300

122700

136000

162700

(em R$)

Pro labore
de
professores

Observe-se que os valores são aproximados, vez que somente após definição de quais
professores ministrarão em um dado curso é possível identificar titulação e quantificar remuneração. Os
valores apresentados aqui foram estimados com base no valor máximo da hora-aula, pago ao
professor com título de doutor.

Também o valor dos impostos é estimado, em razão do mesmo fato. A estimativa é de 1/3
do valor bruto.

Os valores poderão sofrer reajustes, com o passar dos anos, impondo revisões das
projeções orçamentarias.

Para os anos ímpares estima-se valor maior de recursos, vez que neles espera-se iniciar
cursos e ofertar maior número de disciplinas. Nos pares, haverá menos disciplinas e tempo para a
monografias e trabalhos de conclusão de curso.
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Veja-se, por fim, que os valores para 2018 são inferiores à previsão orçamentária. Foram
reservados R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para gastos emergenciais e/ou para viabilizar a vinda
de professores de outras cidades (passagens e hospedagem), estimulando a troca de informações e
de conhecimento.

XXV - Projeto de Autoavaliação Institucional, definindo em linhas gerais as atividades a
serem desenvolvidas, as formas de participação da comunidade acadêmica e a utilização
dos resultados obtidos

A Esmec tem buscado estimular ao máximo a produção científica de seus docentes e
discentes e este tem sido um fator decisivo na melhoria dos índices na avaliação institucional.

De referido estímulo já resultaram a edição de três livros e a publicação de dezenas de
artigos científicos em periódicos científicos, sem falar nas inúmeras monografias defendidas nos cursos
de pós-graduação desde a oferta da primeira turma, o que tem colaborado para a reconhecida
excelência da Esmec.

A Esmec instituiu, por meio da Portaria nº 12, de 9 de fevereiro de 2010, a Comissão
Permanente de Avaliação Institucional (CPAI). Referida comissão tem como objetivos construir os
instrumentos de avaliação de juízes, valendo-se de metodologia cientificamente adequada, executar a
avaliação do corpo docente, discente e funcional, dando a esta a publicidade necessária, visando a
melhoria da qualidade dos serviços ofertados.
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São também atribuições desta Comissão: executar a avaliação do corpo diretivo da
instituição e das condições de oferta dos cursos e atividades, dando também a publicidade necessária,
visando a melhoria na qualidade dos serviços ofertados.

A CPAI revisou e atualizou e aprimorou todos os instrumentos de avaliação utilizados na
Esmec, colhendo informações valiosíssimas nas avaliações de reação, fundamentais para a tomada de
decisão pelos stakeholders.

Os membros da CPAI são escolhidos pelos seus conhecimentos pedagógicos na área de
avaliação e nomeados por portaria do Diretor da Esmec, publicada no Diário da Justiça. Não recebem
qualquer remuneração extra pela sua atuação na comissão.

Atualmente, passou por uma reformulação para garantir a exogenia e um olhar externo a
Escola, de modo que a CPAI tem hoje a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO ATUAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CPAI)
DA ESMEC
COMPONENTES
(OUTRA INSTITUIÇÃO EM QUE LECIONAM)
Juiz Jorge Di Ciero Miranda

TITULAÇÃO

FUNÇÃO

Mestre

Presidente

Doutor

Membro

(Esmec)
Professor Francisco Horácio da Silva Frota
(Uece)

(Externo)

Servidor Flávio José Moreira Gonçalves

Doutor

(UFC, Unifor, Unichristus)
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Membro

Servidora Mércia Cardoso de Souza

Doutora

Membro

Especialista

Membro

(Fadesne)
Servidora Rosângela Maria Evangelista Melo
(Esmec)

ANEXOS
Anexo A – Corpo docente, titulação e declaração da Escola
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