
CURSOS E EVENTOS PROGRAMADOS PARA A ESMEC E

O POLO DE APRENDIZAGEM DO CRATO EM 2017

Veja abaixo a lista de cursos presenciais e eventos que serão ofertados este ano pela
Esmec, ou realizados em parceria. Os cursos foram ou estão sendo credenciados pela
Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Magistrados  (Enfam)  e  são
indicados  para  juízes  que,  para  fins  de  promoção  na  carreira  ou  acesso  ao
Tribunal, precisam cumprir um mínimo de 40 horas-aula anuais em curso oficial
de formação continuada. A capacitação deve ocorrer nos 24 meses anteriores à data
de  abertura  do  edital  de  promoção/acesso,  conforme  Resolução  nº  03/2017,  que
alterou artigos da Resolução nº 01/2017, ambas do TJCE.

MESA REDONDA: MEIO AMBIENTE EM FOCO 

Data de realização: 20 de abril de 2017

Local: Auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec)

Período de inscrição: 03 a 18 de abril de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo: magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, além de 
servidores da Justiça estadual, integrantes das equipes multiprofissionais a serviço do 
Poder Judiciário e estudantes de Direito.

Carga horária: 5 h/a

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO TRÁFICO DE PESSOAS: ASPECTOS
SOCIOLÓGICOS E CRIMINOLÓGICOS

Data de realização: 27 e 28 de abril de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 15 de março a 30 de abril de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo: magistrados e demais públicos (servidores e terceirizados do Tribunal 
de Justiça do Ceará, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos,
militares e estudantes de Direito).

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 20 h/a

Em processo de credenciamento pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO INTRODUTÓRIO DE JUSTIÇA

JUVENIL RESTAURATIVA

Data de realização: 04. 05, 11 e 12 de maio de 2017

Local: Polo de Aprendizagem do Crato – Auditório do Fórum Desembargador 
Hermes Parahyba

Período de inscrição: 03 de abril a 02 de maio de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo: magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 30 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO BÁSICO DE DIREITO À SAÚDE

Data de realização: 08 e 09 de maio de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 06 de abril a 06 de maio de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo: magistrados das Justiças Estadual e Federal,  membros do Comitê 
Executivo da Saúde e servidores do TJCE.

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 20 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO AÇÕES CÍVEIS E INELEGIBILIDADES
(semipresencial)

Data de realização: 19 e 26 de maio de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 17 de abril a 17 de maio de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo: magistrados estaduais e servidores do TRE

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 40 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO LEI MARIA DA PENHA E A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Data de realização: 01, 02 e 09 de junho de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 28 de abril a 29 de maio de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo:  magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais públicos

Carga horária: 30 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO INTRODUTÓRIO DE JUSTIÇA

JUVENIL RESTAURATIVA

Data de realização: 22, 23, 29 e 30 de junho de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 22 de maio a 20 de junho de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo:  magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 30 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE
JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ

Data de realização: 03, 04, 10 e 11 de agosto de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 03 de julho a 01 de agosto de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo:  magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 40 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO DE DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de realização: 17, 18 e 25 de agosto de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: 18 de maio a 18 de junho de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo:  magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 30 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE
JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DE PAZ

Data de realização: 14,15, 21 e 22 de setembro de 2017

Local: Polo de Aprendizagem do Crato – Auditório Fórum Desembargador Hermes 
Parahyba

Período de inscrição: 14 de agosto a 12 de setembro de 2017

Inscrições: através do e-mail esmec@tjce.jus.br, devendo o interessado informar 
nome completo, lotação/vara e telefone para contato

Público-alvo:  magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, 
além de servidores da Justiça estadual e integrantes das equipes multiprofissionais a 
serviço do Poder Judiciário. 

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 40 h/a

Credenciado pela Enfam

mailto:esmec@tjce.jus.br


CURSO ATIVISMO JUDICIAL

Data de realização: 14 e 15 de setembro de 2017

Local: Esmec (Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Água Fria, Fortaleza/CE)

Período de inscrição: até 08 de agosto de 2017

Inscrições: realizadas pelo site da Escola Nacional da Magistratura   

                   (http://www.enm.org.br/cursos_inscricao_novo_v3.asp)

Público-alvo: Magistrados associados à AMB

Total de vagas: 50 vagas, sendo 30 para magistrados estaduais e 20 para os demais 
públicos

Carga horária: 20 h/a

Credenciado pela Enfam


