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Informações detalhadas sobre a prática

Finalidade
Entre os macrodesafios do Poder Judiciário Nacional (2015-2020) está “garantir os direitos
da cidadania” e isto, dentre outras buscas, se refere ao desafio de garantir no plano concreto os
direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), em sua múltipla manifestação social: cidadão-administrado
(usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhador-produtor, cidadão-consumidor e
cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias,
observando-se, para tanto, práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.
A prática aqui relatada de certo modo já se coadunava com este macrodesafio, consistindo
num projeto que já vem sendo executado, com um conjunto de ações, algumas das quais já
implementadas e avaliadas com resultados positivos, cuja finalidade é aproximar a escola da
magistratura da comunidade em seu entorno, através da oferta de atividades e cursos, bem como
cedendo suas instalações para eventos do interesse da comunidade, em cuja dinâmica a Esmec tenta
integrar-se de forma mais efetiva.
Este conjunto de ações importou em melhorias significativas, decorrentes da aproximação
ESMEC-Comunidade e no relacionamento institucional entre a Escola Superior da Magistratura, a
Universidade de Fortaleza e a Associação de Moradores da Comunidade do Dendê, colaborando para
difundir a cultura de paz e reduzir os índices de violência.
A implantação do projeto tem se dado através de parcerias da ESMEC, tanto com a
Associação de Moradores do Dendê e o Centro Comunitário de Defesa Social Celina Queiroz, como
com a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), através da sua comunidade acadêmica (docentes,
servidores e discentes). Ressalte-se que a Unifor já tem experiência neste tipo de ação, pois
desenvolve um importante trabalho de extensão universitária na comunidade. Destaque-se que,
depois desta aproximação, a Esmec tem recebido convite da associação de moradores e envia sempre
representante para participar dos eventos de interesse da comunidade.
Com as ações deste projeto, a Esmec soma esforços com outras instituições para exercer a
responsabilidade sócio-ambiental, além de informar para conscientizar a comunidade acerca de seus
direitos básicos. Esta prática representa também uma significativa aproximação do serviço público
ofertado pela Escola ao cidadão comum, aumentando a percepção positiva da jurisdição, levando a
compreendê-la não somente como atividade repressiva e punitiva, mas também como uma atividade
que pode colaborar, através de parcerias com a comunidade, na educação para a paz, na prevenção da
violência e na preservação do meio ambiente equilibrado para a presente e as futuras gerações.

Passo-a-passo para implantação
Inicialmente, por iniciativa da Direção e Coordenação da Esmec, a Escola enviou ofício à
Reitoria da Unifor, solicitando agendamento de reunião para tratar do projeto. Em reuniões,
ocorridas em 11/06/2013 e 09/08/2013, com a vice-Reitoria de Extensão da Unifor e o Setor de
Segurança da universidade, foram apresentados os vários projetos sociais que Unifor já desenvolve
de forma exitosa na comunidade do Dendê. Com isso, a Esmec falou de seu interesse em aproximarse da comunidade do entorno, somando-se à Unifor no desenvolvimento de atividades para a
comunidade ou apoiando-as com novas iniciativas. Na ocasião, ficou acertado que ambas as
instituições trabalhariam conjuntamente, ofertando cursos à comunidade, alguns deles nas próprias

instalações da Esmec.
O passo seguinte e a primeira iniciativa da Esmec para a comunidade foi o Curso
Profissionalizante de Auxiliar de Pessoal e Auxiliar Administrativo, ofertado de outubro a dezembro
de 2013, em suas próprias instalações e em caráter gratuito para moradores da comunidade, numa
parceria com o Instituto Maria da Penha (IMP) e o Serviço Nacional do Comércio (SENAC). O
curso contou com a participação de 30 (trinta) mulheres da comunidade que o concluíram com
aproveitamento, tendo se encerrado com a presença da própria Maria da Penha, relatando sua história
de vida e a sua luta, além de apresentação do músico Tião Simpatia, que distribuiu cordel de sua
autoria sobre a violência doméstica contra a mulher.
Em relação à Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Dom Antonio de Almeida
Lustosa, a Esmec tem franqueado acesso gratuito aos seus alunos e professores a todas as palestras e
cursos e, além de cessão do seu espaço físico para realizar eventos da instituição, promove palestras,
debates e mesas redondas sobre assuntos do interesse da juventude (direitos e deveres de crianças e
adolescentes, preconceito, drogas, maioridade penal etc.). Atualmente, a Esmec vem desenvolvendo,
em parceria com Departamento Agentes de Proteção (DAP), vinculado à Coordenação das Varas da
Infância e Juventude, um trabalho de conscientização e motivação dos alunos do colégio, tendo
recebido 06 eventos promovidos para o colégio, com a participação direta de seus alunos, no próprio
auditório da instituição. Têm colaborado nesta ação os próprios agentes de proteção da infância e da
juventude.
Em 19/09/2014, a Esmec esteve presente, através de representantes, à inauguração da nova
sede do Centro Defesa Social Celina Queiroz, ocasião na qual foi inaugurada a fábrica de vassouras
produzidas a partir de garrafas politereftalato de etileno (PET), instalada com o apoio da Unifor na
comunidade, no local onde antes funcionava uma delegacia de polícia.
Desde 17/09/2013, a Esmec já vem colaborando doando papéis para reciclagem e, agora,
tem desenvolvido campanhas de responsabilidade sócio-ambiental para arrecadar também garrafas
PET a serem destinadas a este projeto, as quais constituem matéria-prima que ajuda a garantir renda
aos moradores da comunidade.
Em breve, a Esmec planeja realizar em seu auditório a exibição de filmes da 9ª Mostra
Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, no período de 08 de janeiro a 31 de março de 2015,
estando a instituição concorrendo nacionalmente para tornar-se um dos pontos de exibição da mostra.
A ideia é continuar franqueando acesso à comunidade aos filmes, que deverão ser seguidos de
debates com a participação especial de professores e especialistas, a fim de aumentar a
conscientização do público-alvo em relação a essa temática.

Resultados alcançados
Como resultados desta aproximação entre a Esmec e a comunidade em seu entorno,
firmando parcerias com a Unifor para o desenvolvimento de ações conjuntas ou isoladas, mas
sempre de modo sistêmico e integrado, foram observadas:
a) percepção do significado e importância da Esmec e do próprio Poder Judiciário, tanto
pelos moradores da comunidade, quanto pelos estudantes de ensino fundamental e médio;
b) otimização das salas e auditório da Esmec, aumentando sua utilização, na ocasião em

que não estão ocupados por outros cursos ou eventos da própria Esmec;
c) conscientização das pessoas da comunidade e dos estudantes quanto aos seus direitos
básicos, o que favorece o exercício da cidadania;
d) redução de pequenos delitos praticados em frente à Esmec, às vezes contra estagiários,
discentes e professores;
e) contribuição para maior limpeza dos logradouros próximos à Esmec, com a redução do
descarte de lixo nas calçadas e nas ruas, haja vista que boa parte dele agora é vista como material
reciclável e fonte de renda para a comunidade.
Links para notícias relacionadas ao projeto:
ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA MULHERES DA COMUNIDADE EM
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
http://portais.tjce.jus.br/esmec/maria-da-penha-prestigia-entrega-de-certificados-paramulheres-que-fizeram-cursos-profissionalizantes-na-esmec/
ENTREGA DE DOAÇÕES DE LEITE EM PÓ A REPRESENTANTES DA
COMUNIDADE DO DENDÊ
http://portais.tjce.jus.br/esmec/escola-da-magistratura-faz-doacao-de-leite-em-po-paracomunidade-do-dende/
REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE DEFESA SOCIAL NO AUDITÓRIO
DA ESMEC
http://portais.tjce.jus.br/esmec/representantes-de-orgaos-estaduais-se-reunem-na-esmeccom comunidade-do-dende/
PARTICIPAÇÃO DA ESMEC NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO
SOCIAL DE DEFESA COMUNITÁRIA CELINA QUEIROZ
http://portais.tjce.jus.br/esmec/esmec-prestigia-inauguracao-do-conselho-comunitario-dedefesa-social-celina-queiroz/
PALESTRA NO AUDITÓRIO DA ESMEC PARA 300 ESTUDANTES DA
COMUNIDADE NO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA
http://portais.tjce.jus.br/esmec/palestra-no-auditorio-da-esmec-marca-comemoracoes-dodia-nacional-da-consciencia-negra/

