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A todos que fazem parte da história da ESMA
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Prefácio
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Dizem os historiadores da filosofia que o macedônico Aristóteles, em um certo período da sua vida, resolvera fundar sua instituição de ensino. Ele já havia trabalhado na
academia platônica, mas o falecimento de seu mestre e as divergências políticas o leva ram a procurar seu próprio caminho docente. Escolhera um bosque próximo à cidade de
Atenas, dedicado ao deus Apolo Lício, daí adveio, em pouco tempo, a referência “liceu”,
como local de reunião entre os alunos e o professor. O filósofo lecionava aos seus discí pulos pela manhã e preparava algumas exposições introdutórias, principalmente sobre ética e virtude, para ministrar, à tarde, aos visitantes – alguns desses textos fizeram grande
sucesso na antiguidade e são chamados de exotéricos. O cenário idílico dos peripatéticos
(como foram apelidados os seguidores aristotélicos) lembra-me a Escola Superior da Magistratura, e isso não apenas pelo motivo óbvio de ambas as instituições terem finalidades
similares, mas pela postura polivalente, entre escola formal (apenas para os inscritos) e
centro divulgador de saber (aberto aos interessados). Assim, deveriam ser todos ginásios!
Fundada na gestão do ínclito Desembargador Almir Carneiro da Fonseca, em
1983, foi, desde a sua concepção, um marco para o Judiciário: a primeira instituição do
gênero em terras nordestinas – além da Paraíba, apenas Minas Gerais e Rio Grande do
Sul haviam aberto seus ateneus! Além da “lícia” ideia de melhor capacitação dos magis trados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba, ainda trazia uma das mais éticas
missões humanas: promoção do conhecimento.
Nesses trinta e três anos, centenas de alunos chancelados e outra centena de
eventos organizados e de debates promovidos, a ESMA tem mostrado que o pioneirismo
têm um ônus, visto que operou, muitos anos, com orçamento e espaço exíguos, mas também há o bônus: colecionar passagens de discípulos e de mestres, como um verdadeiro
liceu. Nesse ínterim, seus quinze diretores souberam acrescer sua áurea e reforçar sua
missão. Hoje, liderada pela Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, autora
desta obra, conseguira galgar um novo patamar: registrar sua própria história. Assevero
que seja um degrau epistêmico grimpado, por que, paralelo à sempiterna aventurança daqueles que cuidam da formação intelectual alheia, é igualmente insigne o compromisso
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com a documentação. Um escrito, com o conjunto de feitos da ESMA, ainda não havia
sido publicado.
Essa iniciativa louvável lança a luz para os dirigentes e interessados vindouros,
visto que, aos que chegarem, certamente ficará a feliz sensação de direcionamento, de legado, de caminho que a instituição já percorrera até o presente momento. O professor,
escritor e amigo de letras Damião Cavalcanti escreveu, em uma das suas crônicas: “A
memória não teme resistir, mas, quase somente o medo de morrer” 1. Enunciara esse refrão, para combater a falta de cuidado com o patrimônio cultural, que se esvai quando as
edificações são alquebradas e os livros esquecidos. Aqui vem outra lição de Aristóteles:
disserta-se para ultrapassar o tecido do tempo e da mera leitura de entretenimento. Assim
como ele, a escritora grafa o passado, para não nos deixar olvidar os fatos, as datas, os
sentimentos, as pessoas e as demais informações relevantes. Sim, isso foi realizado nestas páginas!
Nas Epístolas Pastorais, lê-se “Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça” (2 Timóteo 3:16). A
sapiência de apóstolo Paulo estava voltada para as Escrituras cristãs, todavia a essência
de seu conselho é universal: o livro, a letra e os registros são meios importantes de aprendizado. De forma peculiar, esta publicação, fruto da diligência da autora, que em pouco
tempo de gestão, angariou mais este êxito, convence-nos firmemente que a concretização
plena da justiça humana, perpassa, indubitavelmente, pela socialização dos saberes e
dos feitos. Se de um lado, ter-se-á operadores e estudiosos do Direito cientes de deveres
e direitos do texto legal, beneficiados pelos cursos articulados pela ESMA; de outro lado,
essa obra, em particular, conscientiza os cidadãos dos esforços que esta unidade acadêmica do TJPB empenhou para esse intuito.

1

CAVALCANTI. Damião Ramos. Traição ou traidores da memória? 24 mai. 2015. Disponível em:
<http://www.drc.recantodasletras.com.br/visualizar.php?idt=5252662>. Acesso em: 21 de nov. 2016.
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Palavras Iniciais
A História não teria sentido, se não a pudéssemos considerar como algo que cresce e se desenvolve, para o qual muitos contribuem. Ela se radica no passado, projeta-se
no futuro e é o próprio presente. Materializa-se, quando é posta em livro, escrito ou virtual,
mas pode ser contada pelas vozes do tempo e pelos registros das palavras – como comunicação visual, auditiva, sensitiva, humana.
Um livro, quer seja um dos 49 volumes da notável obra de São Tomás de Aquino,
quer seja este singelo memorial, não é produto somente do pensar de quem o escreve, é
composto por vasto número de mãos e de cérebros habilidosos, que não só cooperaram
na sua formatação, mas também vivenciaram cada capítulo ou dele participaram, como
atores de uma peça teatral, ora como principais personagens, ora como coadjuvantes.
Como evolui nosso espírito, quando participamos da construção de algo nobre!
Neste caso, terminamos por entrar nas páginas do livro, sem sequer avaliarmos o grau da
nossa inclusão na mensagem por ele enviada, transmitida, partilhada.
Pitágoras recomendava a seus discípulos que se perguntassem, duas vezes ao
dia: “Que fiz eu? Como fiz? Fiz o que devia fazer?” O professor e escritor Mário Sério Cortella, em seu livro “Qual é a tua Obra? Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança
e Ética” (Ed. Vozes, 2007), também propôs essa provocação de constantemente nos perguntarmos em que nos tornamos melhores. O autor vai mais longe, quando comenta que
nossa labuta deve ter um sentido que não se esgota no trabalho, pelo contrário, deve-se
procurar realizar uma obra que dignifique o próprio laborar. Sêneca, igualmente famoso
por sua sabedoria, escreveu: “Tenho o hábito de examinar-me cada dia […] e ponho todas
as minhas palavras e todas as minhas ações no prato da balança” 2.
Esses grandes pensadores estavam certos. Precisamos nos conhecer e conhecer
a abrangência de nossas ações. Colocar tudo nos pratos de uma balança – alegoria sobre
o julgamento e a justa medida – aquela que é o sinal concreto da Justiça. Justiça que é o
símbolo sagrado dos cultores do Direito.
Por esse caminho, andaram os integrantes do Judiciário paraibano, quando criaram, instalaram e fizeram crescer uma escola da magistratura, cujo principal objetivo, em
essência, é disseminar o saber jurídico como forma de aprimoramento na aplicação da
justiça. Lá se vão 33 anos de labuta.
2

QUE Fiz Eu? Compêndio de Educação Moral-Religiosa. 9.ª Edição. Rio de Janeiro: 1950.
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Essa é uma data muito significativa. Remete-nos aquele que, aos 33 anos, tornouse o maior homem da História, de todas as raças e de todos os povos, salvou uma humanidade sem rumo, simplesmente pelo PODER DA PALAVRA. Ele, a própria PALAVRA ENCARNADA. Agradecida estou ao Senhor, ao VERBO DA VIDA, pela oportunidade de estar
à frente da ESMA, no seu 33.º aniversário de fundação.
Examinando as respostas que várias personalidades deram aos questionamentos
surgidos durante todos esses anos, concluo que mestres e alunos, orientadores e apren dizes, diretores e dirigidos construíram um verdadeiro tempo de primoroso estudo jurídico.
Ouso, então, indagar-me: Que fiz eu? Qual a minha contribuição para o desenvolvimento
intelectual dessa Escola? O meu esforço, aliado à colaboração de muitos, tão somente
permitiu que a chama permanecesse acesa – a chama do saber, como a flor de lótus:
pura e perene.
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1.ª escola da magistratura do Nordeste

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, reunido em sessão plenária, em 21
de setembro de 1983, sob a presidência do Des. Almir Carneiro da Fonseca, criou a Esco la Superior da Magistratura do Estado da Paraíba – ESMA, através da Resolução n.º
05/83, publicada no Diário da Justiça de 25 de setembro de 1983.
É importante, ab initio, fazer um registro de como o Tribunal de Justiça do pequeno Estado da Paraíba, com visão de futuro e acompanhando o pioneirismo de Estados do
Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, criou a primeira escola da magistratura do Nordeste. Sediada em João Pessoa, a escola destinava-se a ministrar cursos de preparação ao
ingresso na magistratura, de atualização, de aperfeiçoamento e de especialização para os
juízes e para os serventuários da Justiça. Também passou a ser sua competência incentivar a pesquisa e o debate jurídico, bem como promover o intercâmbio com as demais escolas de magistrados, associações, universidades ou fundações culturais do Estado, do
país ou de outras Nações, devendo elaborar e atualizar seu regimento interno a ser aprovado pelo Tribunal Pleno.
A instituição passou a ser denominada, pela Resolução nº. 01/99, publicada no
Diário da Justiça de 6 de fevereiro de 1999, Escola Superior da Magistratura Desembargador Almir Carneiro da Fonseca – ESMAF. A sigla foi alterada posteriormente para
ESMA, pela Resolução n.º 31/2000. Entretanto, permaneceu a homenagem prestada ao
seu fundador, vinculando-lhe o nome à instituição.
Através da Lei Complementar n.º 71, de 23 de dezembro de 2005, a Escola Superior da Magistratura passou a ser órgão do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 13, §
6.º, inciso VII. Para melhor atender as demandas do Judiciário paraibano, expandiram-se
as ações educativas, instalando-se a unidade de Campina Grande, tendo em vista a localização estratégica dessa comarca. Esta unidade funciona, nos dias atuais, no Fórum
Afonso Campo, com o Curso de Preparação à Magistratura - CPM, especializações em
convênios com as Universidades Federal e Estadual da Paraíba, além de cursos de aperfeiçoamento. Em dois momentos distintos, atendendo necessidades pontuais para oferta
do CPM, instalaram-se também turmas em Sousa e em Patos.
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De conformidade com o art. 25-A da lei supracitada, o objetivo da ESMA é “promover a preparação e o aperfeiçoamento de magistrados, servidores do Poder Judiciário e
particulares através de cursos, congressos, seminários e atividades congêneres, podendo, para tanto, firmar convênios de intercâmbios de informações, experiências, conhecimentos e outros interesses com instituições e órgãos públicos e privados, do país e do ex terior”. Por ser responsável pelo aprimoramento de magistrados e servidores, a escola
contribui para a permanente atualização, tendo em vista os desafios impostos pelas gran des transformações sociais, judiciais e tecnológicas. É espaço de reflexão e disseminação
do saber e das experiências jurídicas, visando aproximar, cada vez mais, o Poder Judiciário da sociedade, formando o corpo funcional capaz de agilizar e facilitar a distribuição da
Justiça em nosso Estado.

A ESMA/PB e as escolas nacionais

Foi bastante desafiador estruturar a ESMA. Às dificuldades inerentes a sua instalação, somava-se a existência de poucas escolas com o mesmo propósito.
A referência nacional era a valorosa Escola Nacional da Magistratura – ENM, órgão da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, que vem colaborando, há 52 anos,
para o desenvolvimento da magistratura. Destacam-se, dentre os grandes nomes dos
seus dirigentes, o do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que foi um dos maiores defensores de uma instituição que viria a ser a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamen to de Magistrados – ENFAM; o do Desembargador Cristovam Daiello Moreira, autor do
projeto que criara a primeira escola superior de magistratura do Brasil, no Rio Grande do
Sul, e grande incentivador da criação da ESMA; o do Desembargador Eladio Luiz da Silva
Lecey, que atualmente preside a Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico
da ENFAM e tem sido um grande colaborador na realização de cursos na ESMA.
Alguns aspectos merecem ser pontuados, para que se possa ter a dimensão dos
desafios pelos quais passaram as várias gestões da ESMA, para construir a credibilidade
e a eficiência que ora detém.
O conceito de educação profissional como ensino, que está regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezembro de 1996, considerava, como principal
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objetivo deste modelo educacional, a formação para o exercício do labor, com o aprendizado de saberes ligados aos diversos exercícios do trabalho, tanto para estudantes, quanto para profissionais que buscam ampliar suas qualificações.
A ENFAM, hoje cognominada Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, prevista originalmente na Emenda Constitucional n.º 45, só foi instituída em 30 de novembro de 2006.
Em 17 de setembro de 2007, foi publicada a Resolução n.º 2, que dispunha sobre os cur sos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e de promoção dos magistrados, sendo necessário e obrigatório o credenciamento dos projetos. O trabalho da ENFAM, em
seus quase 10 anos de atuação, tem se consolidado como o grande norteador das ações
educativas, trazendo para si as responsabilidades de reunir direções e profissionais de
educação das escolas estaduais e federais de magistratura, visando à excelência na formação e no desenvolvimento da atividade judicante. Em 11 de abril de 2015, foi publicada
a Resolução n.º 11, que dispõe sobre as diretrizes pedagógicas da ENFAM, importante
documento que subsidia as ações das escolas judiciais e de magistratura no planejamen to, na implementação, no acompanhamento e na avaliação das soluções educacionais
que almejam à capacitação inicial e continuada dos magistrados. Esse documento foi resultado de um trabalho árduo e decisivo da equipe pedagógica da ENFAM, compartilhando experiências e saberes, inclusive com profissionais da Escola da Paraíba.
Atualmente, a Mesa Diretora da ENFAM é composta pela Ministra do STJ Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, Diretora-Geral; pelo Ministro do STJ Napoleão Nunes
Maia Filho, Vice-Diretor; pelo Juiz Carl Olav Smith, Secretário-Geral; pelo Desembargador
Eladio Luiz da Silva Lecey, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pe dagógico.
Dentre a área de atuação da Escola Nacional, registre-se a importância dos enunciados sobre o Novo Código Civil, visando à orientação de magistrados quanto às aplicações e interpretações da legislação. Esse trabalho é fruto de um seminário recentemente
ocorrido com mais de quinhentos magistrados e promovido pela ENFAM. São sessenta e
duas orientações, escritas de forma concisa, que “tratam de questões consideradas relevantes sobre a aplicação do novo Código”3, em pontos geralmente passíveis de conflitos
de interpretações, como: direito ao contraditório, jurisprudência, demandas repetitivas, honorários, recursos e tutela processual.
3

Enfam divulga 62 enunciados sobre a aplicação do novo CPC. Portal ENFAM, 1.ª set. 2015. Disponível
em: <http://www.enfam.jus.br/2015/09/enfam-divulga-62-enunciados-sobre-a-aplicacao-do-novo-cpc/>.
Acesso em: 10 jan. 2016.
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Concomitante com o fomento da educação profissional, a ESMA, embasada nas
teorias educacionais críticas4, foi construindo seu legado pedagógico, defendendo sempre
o protagonismo dos discentes, enquanto sujeitos formadores e construtores da realidade
social. A Escola foi movida pelos sonhos e pelos esforços das pessoas que acreditaram
na construção de postura atuante em favor progresso jurídico.

4 Classificação de acordo com a classificação proposta por Demerval Saviani
(“Pedagogia Histórico-Crítica”, Autores Associados, 1991)
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CAPÍTULO II – Estrutura organizacional

Ao ser instalada, a ESMA/PB, por não ter espaço próprio destinado às suas atividades, funcionou na Câmara Cível, no Tribunal Pleno, e depois no Fórum Arquimedes
Souto Maior. Na gestão 2001/2002 do TJPB, o então Presidente Des. Marcos Antônio
Souto Maior executou arrojado projeto da arquiteta Sandra Maria Campos de Uchôa Moura, para abrigar a Corregedoria Geral de Justiça e a Escola da Magistratura.
A estrutura organizacional da Escola, ao longo dos anos, foi sendo aprimorada, e,
com o advento da Lei n.º 9.316, de 29 de dezembro de 2010, foram promovidas mudanças necessárias e indispensáveis para seu bom funcionamento, facilitando o fluxo das informações, a segurança e celeridade das tomadas de decisão, otimizando, consequentemente, a qualidade dos serviços.
Para os efeitos de sua administração, a escola possui:
I – Unidades diretivas:
a) Conselho Consultivo;
b) Diretoria;
c) Diretoria Adjunta.
II – Unidades administrativas:
a) Secretaria;
b) Assessoria;
c) Gerência Administrativa e Financeira;
d) Gerência Acadêmica;
e) Coordenadorias Acadêmicas Permanentes.

Os atos da ESMA são definidos por colegiado, denominado Conselho Consultivo,
em reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias. Esta unidade diretiva, com independência funcional e com atribuição decisória, é o órgão máximo da ESMA em matérias ad-
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ministrativa e pedagógica. Integram o Conselho: o Diretor da Escola, o Diretor Adjunto e
os representantes das Coordenadorias Permanentes.
A Diretoria é dirigida por um desembargador, em atividade ou aposentado, escolhido na forma do art. 36 da LC n.º 96/2010, para um mandato de dois anos, podendo ser
reconduzido. A Diretoria Adjunta é um órgão auxiliar da Diretoria, é exercida por juiz indicado pelo Diretor da Escola.
A Diretoria conta ainda com as unidades administrativas que lhes são subordinadas, com atribuições dispostas, respectivamente, nos artigos 80, 81, 82 e 83 da Lei n.º
9.316/2010.
Do corpo técnico-administrativo, fazem parte todos os servidores responsáveis pelos serviços necessários ao bom funcionamento da Escola da Magistratura, cabendo a
esta última o zelo pela manutenção de padrões e de condições de trabalho condizentes
com a natureza da instituição, bem como pelo oferecimento de oportunidades de capaci tação e aperfeiçoamento técnico-profissional a seus servidores.
Os servidores que trabalham na ESMA são, em sua maioria, servidores públicos
concursados (técnicos administrativos) do quadro de pessoal permanente do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba. Complementam o quadro, servidores comissionados. O
corpo técnico-administrativo está distribuído nos turnos diurno e noturno. Cabe à administração do Tribunal de Justiça da Paraíba nomear e dar posse aos responsáveis, após
aprovação em concurso público, nos casos dos servidores públicos do quadro permanente de pessoal, ou designar e dar posse aos ocupantes de cargos em comissão.
As políticas de qualificação e plano de carreira desta escola estão de acordo com
o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Tribunal de Justiça da Paraíba, e a re muneração acompanha os reajustes do dissídio da categoria.

Infraestrutura – recursos físicos e tecnológicos

A ESMA dispões de dois núcleos descentralizados: um situado na Capital, e outro,
em Campina Grande, conforme descritos a seguir.
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Núcleo de Campina Grande

A Unidade II da ESMA, em Campina Grande, foi implantada em abril de 1996, funcionando inicialmente nas dependências da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, onde permaneceu até março de 1999, quando foi transferida para o 4.º andar do Fórum Afonso Campos. Com uma melhoria de sua estrutura física, em 2012 e em
2015, passou a contar com duas amplas salas de aula, sala de professores, gabinete do
Diretor, sala de estudos e secretaria, além de ficar localizada no mesmo andar da Bibliote ca Mosarina Bandeira Arnaud. Seu primeiro Diretor Adjunto foi o Juiz Horácio Ferreira de
Melo Júnior (1999 a 2000), sendo substituído pelo então Juiz Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, durante a gestão do Des. Jorge Ribeiro da Nóbrega.

Em 2015, entrega de nova sala de aula na unidade da ESMA, em Campina Grande. A partir da esquerda,
apresentam-se: o Juiz Vandemberg de Freitas Rocha, Diretor do Fórum; Des.ª Maria das Graças Guedes, Diretora da ESMA; Juíza Ana Christina Penazzi, Coordenadora do CPM; Des. Saulo de Sá e Benevides; Juiz Ricardo Vital.
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Sede de João Pessoa

Saúde e bem-estar na contemporaneidade estão ligados à harmonia do espaço
externo capaz de proporcionar serenidade à mente. Segundo Gaston Bachelard, “a casa
é nosso canto do mundo […] a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa
nos permite sonhar em paz”5. Assim deve ser o local que abriga a família, o trabalho e a
vida. Desta forma, foi pensada a estrutura física da sede da ESMA com suas amplas ins talações. Localizada à Rua Abelardo Silva Guimarães Barreto, no bairro de Altiplano, em
João Pessoa, integra o Complexo Judiciário, junto com a Corregedoria do TJPB - o que
lhe garante uma área útil de aproximadamente 5.764 m², bem como estacionamento para
cento e cinquenta vagas – em toda a área do complexo. A edificação foi inaugurada em
20 de junho de 2002.
Para colaboradores e discentes, realmente temos uma infraestrutura compatível
às atividades de ensino de excelência. A fim de cumprir o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, a sede da ESMA conta com amplas dezoito salas, auditório, almoxarifado, copa e outras dependências, que possibilitam o desenvolvimento das atividades administrativas, acadêmicas e culturais.
No térreo, localizam-se as salas da Diretoria, de Reuniões, da Assessoria, das
Gerências Administrativo-Financeira e Acadêmica, das Secretarias e de Atendimento. Há
também biblioteca, almoxarifado, cantina, uma sala de aula com capacidade para cinquenta pessoas, além de um foyer (espaço de convivência) e banheiros adaptados a portadores de necessidades especiais.
O corpo técnico fica acomodado em único andar, a fim de aproximar os diversos
setores e dinamizar os serviços realizados. O maior contingente de servidores fica alojado
na Secretaria de Atendimento, onde discentes, docentes e visitantes podem buscar informações e apoio. Para tal, cada servidor da ESMA tem computador e equipamentos ne cessários à disposição: impressoras, telefones, fotocopiadoras e toda mobília de apoio.
Hoje, a Escola conta com uma das melhores estruturas operacionais do Tribunal de Justiça da Paraíba.

5 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 24.
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Já no 1.º andar, a sede da ESMA conta com cinco salas de aula, sala de apoio
operacional a docentes e discentes, duas salas de arquivo, além de um foyer (espaço de
convivência) e banheiros adaptados a portadores de necessidades especiais.

O Procurador do Ministério Público, Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, ministrando o tópico "Um Diálogo entre as Artes e a Ciência Jurídica", em uma das salas de aula da sede da ESMA, em 20 de outubro de 2016.

As Salas de Aula 01, 02, 04 e 05 possuem capacidade para setenta pessoas e
são equipadas com telões, projetores, computadores com acesso à internet, sistemas de
som e de ar-condicionado. A Sala de Aula 03 possui capacidade para trinta e cinco pessoas e os mesmos equipamentos das salas maiores.
O Auditório Des. Sebastião Sinval Fernandes, área comum do Complexo Judiciário, fica localizado no 1.º andar da Corregedoria Geral de Justiça e conta com cento e se tenta e seis cadeiras fixas, podendo acolher outras sessenta móveis, duas telas de projeção, computador, sistema de sonorização, duas rampas para mobilidade de cadeirantes,
mesa para solenidades e ar-condicionado. Há ainda uma área de convivência, copa e banheiros, para assessorar os eventos e as atividades ocorridas naquele piso.
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O Procurador Guilherme Schelb profere palestra sobre a defesa da criança e do adolescente, no auditório
ESMA, em 21 de novembro de 2016. O evento contou a presença de magistrados, servidores, conselheiros
tutelares, defensores públicos e alunos de graduação e foi promovido pelo TJPB, por intermédio da Coordenadoria da Infância e Juventude, em parceria com a ESMA e a Prefeitura Municipal de João Pessoa.

O estacionamento que atende a Escola é um espaço arborizado, amplo, com
aproximadamente setenta vagas, bem iluminado e com segurança 24 horas. Nos eventos
noturnos, é disponibilizado estacionamento similar, que se encontra na Corregedoria Geral de Justiça, dobrando o número de vagas.
O Complexo Judiciário é situado em bairro nobre da cidade de João Pessoa, com
situação geográfica privilegiada, em um platô voltado para a orla marítima da praia do
Cabo Branco, limítrofe a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental da América do Sul. O
belo projeto arquitetônico harmoniza modernidade com recursos naturais, com traços
marcados por amplos e iluminados espaços e um paisagismo composto por árvores de
grande porte, além de jardins na parte frontal e lateral dos prédios.
É oportuno registrar novamente que, quando da sua criação e até a edificação da
sede atual, a ESMA não possuía espaço próprio e exercia suas atividades na nas dependências da Câmara Cível, do Tribunal Pleno e do Fórum Des. Arquimedes Souto Maior.
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No decorrer da década de 90 até 2002, ocupou o sexto andar do Fórum Cível (hoje, Anexo Administrativo do TJPB).

Solenidade da ESMA nas antigas instalações no Fórum Des. Arquimedes Souto Maior (hoje, Anexo Administrativo). Formando a mesa estavam o Juiz Federal José Fernandes de Andrade, o Des. Júlio Paulo Neto, o Des.
Rivando Bezerra Cavalcanti (Diretor da ESMA), o Des. Miguel Levino de Oliveira Ramos e o Des. (TRT) Afrânio
Neves de Melo. No púlpito estava o Des. Jorge Ribeiro da Nóbrega.

Acessibilidade

Conforme dispõe a ABNT NBR9050, a acessibilidade é definida como “a condição
para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida”.
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Dentro desse contexto, a ESMA conta com uma estrutura adequada a promover a
acessibilidade e o atendimento prioritário, imediato e diferenciado às pessoas portadoras
de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. A sua entrada principal possui
rampa, e o acesso ao andar superior pode ser feito por elevador. Os corredores da Escola
são dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas e ainda são livres de barreiras e
obstáculos. As portas possuem o vão-livre exigido pela ABNT NBR9050, e, ainda de acordo com essa norma, grande parte das portas da Escola tem condições de ser aberta com
um único movimento, pois suas maçanetas são do tipo alavanca.
Por fim, destaca-se que o Tribunal de Justiça da Paraíba, sempre atento às questões de acessibilidade, promoveu cursos sobre a linguagem brasileira de sinais (Libras),
nos quais, parte dos servidores desta Casa de Justiça aprendeu a comunicação de sinais
utilizada por pessoas com deficiência auditiva.

Recursos Midiáticos

Além da estrutura descrita, a ESMA dispõe de recursos midiáticos empregados
para comunicação, publicidade e aprimoramento administrativo-pedagógico das atividades, a saber:
•

Portal de internet, alocado no endereço eletrônico <http://esma.tjpb.jus.br> em que
se divulgam as notícias institucionais, os editais para matrículas e os eventos organizados ou promovidos pela escola. No ano de 2016, também foi implementado um
sistema de envio de artigos para publicação acadêmica, através do qual são avaliados e selecionados os conteúdos publicados em revista da ESMA.

•

Perfis nas redes sociais Facebook, Instagram e Flickr, disponíveis como ferramentas aliadas às estratégias da Escola, para conseguir atingir o púbico-alvo e promo ver ações mais efetivas;

•

Sistema de Controle Acadêmico que facilita, sobremaneira, as atividades administrativas e acadêmicas, em que professores e alunos podem compartilhar conteúdos
acadêmicos com maior eficiência, além da automação de serviços burocráticos.
Está disponível no endereço eletrônico <http://esma-acad.tjpb.jus.br>.
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Biblioteca

A Sede da ESMA, por sua vez, abriga biblioteca setorial com espaço físico confortável, para atender a comunidade acadêmica. Contendo quinze cabines e outros dezenove assentos distribuídos em mesas de estudo, este equipamento é dotado de significativo
acervo físico, além de biblioteca virtual. O horário de funcionamento é das 8h às 22h, de
segunda a quinta-feira, e, na sexta-feira, das 8h às 13h. A maioria dos usuários é formada
por bacharéis de Direito e alunos da ESMA que encontram um espaço confortável, silencioso, adequado ao estudo, principalmente, aos que almejam ingressar no serviço público,
através de concurso.
O corpo técnico da biblioteca é composto por três servidores efetivos do quadro
permanente do TJPB, da área de biblioteconomia e documentação, responsáveis pela catalogação e classificação de obras, expedição de fichas catalográficas das monografias
dos alunos dos cursos de especialização, registro, seleção e controle de empréstimos.
O acervo bibliográfico é especializado na área de direito, constituído de livros e
periódico jurídicos, obras de referência (dicionário, vocabulários jurídicos, Vade Mecum
etc.). Compõem o acervo da biblioteca setorial: 1305 revistas especializadas ou publicadas por outras escolas judiciais e 1605 livros, entre legislações, doutrinas e publicações
próprias do TJPB.
Por se tratar de espaço aberto à sociedade, é bastante utilizado, estando, na maior parte do dia, com todas as cabines de leitura ocupadas por estudantes, oferecendolhes uma alternativa de estudo, para que possam desfrutar desse ambiente e aprimorar
seus conhecimentos.
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CAPÍTULO III – Linhas mestras

A Escola Superior da Magistratura, braço acadêmico do Tribunal de Justiça da Paraíba, está comprometida diretamente com a formação e o aprimoramento de magistrados
e servidores; com a socialização do conhecimento; com a aproximação da sociedade,
pelo desenvolvimento de projetos de extensão, de sorte a atuar dinamicamente para a
efetivação de sua missão institucional.
Seu objetivo maior é promover, de forma integral, a educação continuada de magistrados e servidores, atualizando-os em matérias da ciência jurídica e na utilização de
novas técnicas e tecnologias. Preocupa-se também em proporcionar-lhes competências,
habilidades e atitudes exigidas para o exercício profissional, disseminando a importância
da atuação solidária e engajada, para se alcançar o aprimoramento da prestação jurisdicional.
A Escola tem desenvolvido suas ações observando as reformas introduzidas pela
Emenda Constitucional n.º 45, as resoluções da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
e as orientações do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura – COPEDEM.
No Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, produzido para Unesco6, enfatiza-se quatro tipos de aprendizagens ou competências inerentes à educação, imprescindíveis para o processo de desenvolvimento do indivíduo em sua
vida: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Essas aprendizagens alicerçam a formação integral do indivíduo, habilitando-o a assumir-se
como ser social e histórico, que reflete o presente, que cria possibilidades de ações futuras, que atua como agente transformador da sociedade.
A ESMA tem elaborado seu plano acadêmico em consonância com as orientações
teórico-práticas da ENFAM, que, em seu modelo educacional, evidencia a preocupação
central em contribuir para a “formação de magistrados autônomos, criativos, críticos, cooperativos, solidários, fraternos e socialmente responsáveis, mais integrados com as ne6

DELORS, Jacques et al. Educação, um tesouro a descobrir: Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Brasília: UNESCO, 2003.
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cessidades e impactos dos fenômenos sociais, políticos e econômicos que perpassam o
dia a dia da sociedade brasileira.” 7
A partir de 2009, a ESMA passou a ter um olhar diferenciado em relação ao seu
próprio gerenciamento, valendo-se de ferramentas importantes introduzidas pela administração pública e privada. Começou-se a trabalhar com metas e objetivos e, para tanto,
elaboraram-se planos de ação que contêm os programas a serem desenvolvidos, com a
indicação das atividades necessárias à concretização dos objetivos planejados para cada
gestão. Fez-se o Planejamento Estratégico 2011 – 2016 com a formulação dos objetivos,
metas e ações, pautados nos princípios da Escola. Trata-se de um documento deveras
importante, o qual norteou os trabalhos e garantiu segurança nas tomadas de decisão.
Na esfera meramente acadêmica, foi constituído o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014 – 2019 com a pretensão de delinear, de forma clara e coerente, os objeti vos e a política de trabalho, visando ao desenvolvimento da qualificação de magistrados e
servidores. Suas ações foram pautadas no aprofundamento de conhecimentos voltados
ao profissional, no compromisso com uma educação que favoreça a reflexão crítica e na
formação de agentes transformadores da sociedade. Procurou-se viabilizar os meios ade quados para a educação continuada para o exercício competente das funções jurisdicionais. Assim, almeja-se que alunos, magistrados e servidores sejam sujeitos ativos, capazes de mudar a si e o mundo.
As ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão objetivam corrigir lacunas na
formação prévia de magistrados e servidores, mediante o aperfeiçoamento de conteúdos;
a atualização de conhecimentos jurídicos e de gestão pública; o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho do trabalho; o incentivo às
ações de pesquisa alinhadas a temas de interesse da magistratura; a ampliação do intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras encarregadas do ensino e da pesquisa
judicial; o fomento de ações que aproximem o Judiciário da sociedade, através de projetos de intercâmbio cultural e de engajamento social.
As ações educativas da ESMA consideram a formação humanística e interdisciplinar, empregando metodologia participativa, capaz de favorecer a produção do conhecimento coletivo, a troca de experiências, o domínio da técnica inseparável da visão de fun ção social. Para atingir plenamente esses objetivos, os planos de ação da Escola estão
7

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Resolução
n.º
11,
7
de
abril
de
2015.
Disponível
em:
<http://bdjur.stj.jus.br/
jspui/bitstream/2011/90106/Res_11_2015_ENFAM.pdf>. Acesso em 13 dez. 2016.
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embasados em três programas: o programa de desenvolvimento administrativo, o programa de desenvolvimento acadêmico e o programa de responsabilidade socioambiental.
O programa de desenvolvimento administrativo oportunizou a elaboração do Planejamento Estratégico da ESMA, a revisão do seu Regimento Interno, o aperfeiçoamento
contínuo dos métodos e das rotinas de trabalho, o aprimoramento da gestão contábil, a
reestruturação do organograma adequado à estrutura do Tribunal e o redimensionamento
do espaço físico da escola com instalação de equipamentos de informática e multimídia.
Recentemente, aos 10 de novembro de 2016, publicou-se o Ato da Presidência de
n.º 127/2016, asseverando que:
[…] tendo em vista o disposto no art. 31 do Regimento Interno; e considerando o
que dispõe o art. 14 da Resolução n.º 159/2012, do Conselho Nacional de Justiça; considerando que a Escola Superior da Magistratura Desembargador Almir
Carneiro da Fonseca – ESMA possui estrutura administrativa adequada para desenvolver suas atividades institucionais; considerando que há destinação de recursos específicos no orçamento anual do Tribunal de Justiça da Paraíba, destinados à execução das atividades da ESMA; e considerando a determinação contida nos autos do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 000107635.2013.2.00.0000 – CNJ; RESOLVE:
I – Delegar ao titular do cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura Desembargador Almir Carneiro da Fonseca – ESMA competência para:
a – ordenar despesas e assinar os respectivos empenhos, no âmbito de atuação da instituição, até o limite a que se refere o art. 24, I e II, da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993;
b – expedir autorização para realização de serviços, para iniciar processo de
aquisição e de contratos administrativos de interesse da ESMA, até o limite de
sua disponibilidade orçamentária.
II – A execução das ações autorizadas pelo Diretor da ESMA nos termos deste
Ato serão executadas pelos respectivos órgãos responsáveis, da estrutura administrativa do Tribunal de Justiça da Paraíba.
III – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
IV – Revogam-se as disposições em contrário.

O programa de desenvolvimento acadêmico é voltado para a realização de cursos
para magistrados (formação inicial e aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e promo ção por merecimento), cursos de preparação à magistratura, cursos de especialização,
cursos de capacitação de servidores, estudos para viabilização de Núcleo de Educação a
Distância, promoção de palestras e seminários, edição de revista, estabelecimento de
convênios, aperfeiçoamento do portal de internet.
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Para atingir o seu papel social, estruturou-se programa de responsabilidade socioambiental que expande a interação com a sociedade, pela execução de projetos inovadores, concebidos por magistrados e servidores, nos quais, divulgam-se as boas práticas
institucionais ou individuais que venham a colaborar com o desenvolvimento social. Também fomentou-se, no Conselho Técnico-Consultivo, a discussão sobre assuntos que despertam interesse social, de sorte a identificar oportunidades para o incremento de trabalhos de interação do Poder Judiciário com a sociedade.
É preocupação da escola ofertar um ambiente agradável para os docentes, discentes, funcionários e visitantes, daí o cuidado com o espaço verde e o replantio de árvores, além de promover um trabalho educativo na área de sustentabilidade, incentivando a
economia dos recursos naturais.
No biênio 2013/2014, assinou-se o Ato n.º 61/2013, determinando adoção de políticas para conscientização sobre o meio ambiente, mediante projeto denominado “Sustentabilidade: a Justiça abraça essa ideia”. A ESMA engajou-se ao programa, fazendo
gestões junto ao núcleo do Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente – PRODEMA, da Universidade Federal da Paraíba, convidando a Prof.ª
Dr.ª Belinda Pereira da Cunha, para proferir palestra por ocasião do lançamento do referido projeto. Além de aproximar a UFPB, para expansão de futuros projetos voltados ao de senvolvimento sustentável, o resultado prático desse programa foi a implantação de medidas de economia nos bens de consumo, com reaproveitamento de materiais e o uso de
técnicas recicláveis.

Missão, visão e valores da ESMA

•

Missão: Formar e aperfeiçoar continuamente magistrados e servidores; colaborar
para a excelência da prestação jurisdicional, a socialização do conhecimento e a
concretização da justiça.

•

Visão: Ser reconhecida como uma escola de excelência, compromissada com o
ensino e a pesquisa, objetivando contribuir com o Poder Judiciário no desempenho
de sua finalidade: distribuir justiça de forma ética, célere e acessível.

•

Valores:
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◦ RESPEITO ao ser humano;
◦ Reconhecimento e VALORIZAÇÃO dos clientes internos e externos;
◦ COMPROMISSO com a ética, a transparência, o saber acadêmico e a prática
judicante;
◦ Educação para RACIONALIZAÇÃO dos serviços jurídicos e para incentivo às
soluções autocompositivas de conflitos;
◦ Interação com instituições voltadas à concretização da justiça e à DISSEMINAÇÃO DO SABER;
◦ Consolidação dos valores da justiça e comprometimento com a RESPONSABILIDADE social e ambiental;
◦ Observância à Constituição, ao pluralismo, à liberdade de cátedra e aos demais
valores da CIDADANIA;
◦ Difusão da independência, motivação e EXCELÊNCIA das decisões judiciais
como valores permanentes de legitimação do Poder Judiciário.
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CAPÍTULO IV – Formação de magistrados e servidores

É compromisso da Escola a formação continuada dos magistrados, para tanto desenvolve gestões junto à ENFAM, no sentido de aprimorar a matriz curricular e maximizar
as orientações metodológicas e sistemáticas de avaliação, principalmente, no que tange
aos cursos de formação inicial e aos cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e promoção por merecimento.
A ENFAM, em sua Resolução n.º 2/2016, orienta que a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados devem ocorrer por meio dos programas: Formação Inicial, voltado
para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício da magistratura; Formação Continuada, que visa à ampliação e ao desenvolvimento de competências profissionais, englobando todos os cursos de aperfeiçoamento para magistrado vitaliciando ou vitalício; Formação de Formadores, que consiste em ações educacionais destinadas ao
aperfeiçoamento do ensino e das competências inerentes da docência de magistrados,
servidores e outros profissionais.
A Diretoria de Gestão de Pessoas do TJPB, através das ações da Gerência de
Capacitação, é responsável pela capacitação de servidores. Contudo, cabe à ESMA, espaço de disseminação do saber, procurar integrar-se às necessidades de desenvolvimento do TJPB, colaborando com a promoção e a programação de cursos, disponibilizando
suas instalações físicas e seu quadro de especialistas.
Ofertam-se, então, em convênio com universidades públicas e particulares, especializações com vagas voltadas a magistrados, servidores, demanda social e comunidade
acadêmica em geral. Isso tem, inclusive, viabilizado a participação dos juízes e demais
servidores em cursos de mestrado, além de intensificar contatos com entidades de ensino
de pós-graduação, tendo em vista a estruturação de projeto para a realização de mestrados profissionalizantes.

32

Fátima Bezerra Cavalcanti

Formação Inicial

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba tem optado pela oferta do Curso Oficial de Formação Inicial, realizado após a nomeação dos aprovados. O curso tem por obje tivo geral proporcionar a formação necessária à atuação do magistrado, enfatizando as
competências específicas, cognitivas e comportamentais, colaborando para o exercício
profissional com ética, segurança e eficiência. O novel magistrado deve articular o conhe cimento jurídico e humanístico à prática laboral, de forma integrada e sincrônica, para desenvolver a análise crítica e o protagonismo. Enfim, pretende-se integrar o juiz ao ambiente da Justiça estadual paraibana, capacitando-o para uma atuação segura.
Os eixos temáticos e o conteúdo programático, além de estar em consonância
com as orientações da ENFAM e do CNJ, contemplam assuntos de interesse do Poder
Judiciário local. Nesta modalidade, foram oferecidos dois cursos:
•

Curso de Formação Inicial de Magistrados, quando da aprovação em Concur-

so Público de n.º 52, coordenado pelo Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos e
pelo Juiz Gustavo Procópio Bandeira de Melo, em 2012. Estes foram os participantes: Alírio Maciel Lima de Brito, Anderley Ferreira Marques, Andréa Costa Dantas Botto Targino,
Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto, Bárbara Bortoluzzi Emmerich, Bruno Henrique de
Oliveira, Carlos Gustavo Guimarães Albergaria Barreto, Diego Fernandes Guimarães, Fabiano Lúcio Graçascosta, Francisco Hilton Domingos de Luna Filho, Hugo Gomes Zaher,
Isabelle Braga Guimarães, Karen Cristina Lavoura Lima, Luciana Celle Gomes de Morais,
Maria Cármen Heráclio do Rego Freire, Michel Rodrigues de Amorim, Paula Frassinetti
Nóbrega de Miranda, Philippe Guimarães Padilha Vilar, Rafaela Martins Pereira Toni, Renan do Valle Melo Marques e Vanessa Moura Pereira.
•

Curso Oficial de Formação Inicial de Magistrados, quando foram convocados

os aprovados no 53.º Concurso do TJPB, tendo, como coordenadores do curso, os Juízes
Ricardo Vital de Almeida, Antônio Silveira Neto e Silmary Alves de Queiroga Vita, sob a
supervisão da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti. O projeto foi
credenciado na ENFAM, pela Portaria n.º 172/2016, seguindo as orientações estabelecidas na Resolução n.º 2/2016. Na proposta pedagógica de 2016, utilizaram-se metodologi as que vinculam a teoria à prática, a exemplo do estudo de análises de casos. As abordagens humanística, interdisciplinar, contextualizada e integradora permitiram que os magis-
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trados recém-empossados desenvolvessem, de forma articulada, as competências essenciais da atuação judicante. Os participantes do curso foram: Agílio Tomaz Marques, Aline
Andrade de Castro Dias, Ana Flávia Jordão Ramos, Brunna Melgaço Alves, Bruno Medrado dos Santos, Caroline Silvestrini de Campos Rocha, Diego Garcia Oliveira, Fábio de Brito Faria, Fernanda de Araújo Paz, Francisca Brena Camelo Brito, Hermeson Alves Nogueira, Hyanara Torres Tavares de Souza, Janete Oliveira Ferreira, João Lucas Souto Gil
Messias, José Emanuel da Silva e Sousa, Kleyber Thiago Trovão Silva, Lessandra Nara
Torres Silva, Luiz Gonzaga Pereira de Melo Filho, Maria Eduarda Borges Araújo, Mathews
Francisco R. de Souza do Amaral, Mayuce Santos Macedo, Natan Figueredo Oliveira, Níl son Dias de Assis Neto, Odílson de Moraes, Pedro Henrique de Araújo Rangel, Renato
Levi Dantas Jales, Ricardo Henrique Pereira Amorim, Rodrigo Augusto Gomes B. Vital da
Costa e Vinicius Silva Coelho.

Curso de Formação Inicial de Magistrados, edição de 2016, com os aprovados no 53.º Concurso do TJPB e, no
centro da fotografia, os Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, Eládio Lecey, José Ricardo Porto e o Juiz Federal Artur César de Souza.

Formação continuada

A ESMA, em sintonia com a ENFAM, tem credenciado os seus projetos, ofertando
aos magistrados cursos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento e de promoção de
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carreira. Segue relação dos principais cursos que tiveram seus projetos autorizados pela
Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados:
•

Interpretação das Leis n.º 11.719/2008 e n.º 11.690/2008 e Repercussão no Processo Penal, período de 4 a 6 de dezembro de 2008, carga horária de 20 horasaula, ministrado por Dr. Eugênio Pacelli de Oliveira. Autorizado pela Portaria da
ENFAM n.º 138/2008, obteve cinquenta e dois inscritos;

•

Processo de Execução: Aspectos Gerais e Alterações no CPC, carga horária de 25
horas-aula, ministrado pelos professores Dr. Fredie Didier e Dr. Delosmar Mendonça. Credenciado pela Portaria da ENFAM n.º 312/2009. O curso foi promovido em
parceria com a Associação dos Magistrados da Paraíba e obteve cinquenta e seis
inscritos;

•

Sentença Penal sob o Prisma da Constituição Federal e da Reforma Processual,
carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Juiz Euler Paulo de Moura Jansen
e credenciado pela Portaria de n.º 313/2009 da ENFAM. Ocorreu em João Pessoa,
período de 16 a 17 de outubro de 2009, com vinte e seis inscritos; em Sousa, no
período de 23 a 24 de outubro de 2009; nova turma em João Pessoa, no período
de 9 a 10 de junho de 2014, com 20 inscritos;

•

Legislação Penal e Processual Penal Especial, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Prof. Me. Eduardo de Araújo Cavalcanti e credenciado pela Portaria
de n.º 353/2009 da ENFAM. O curso obteve trinta e dois inscritos;

•

Mediação e Técnicas Autocompositivas, carga horária de 20 horas-aula, ministrado
pelos Juízes Antônio Carneiro de Paiva Júnior, Bruno César Azevedo Isidro, Gustavo Procópio Bandeira de Melo e Sérgio Moura Martins, nas cidades de Patos, de
13 a 14 de maio de 2010, e de Sousa, de 10 a 11 de junho de 2010, com média de
vinte inscritos. O curso foi credenciado pela Portaria de n.º 357/2009 da ENFAM;

•

O Direito Eleitoral após as Minirreformas de 2006 e 2009, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Procurador da República no Estado de São Paulo, Dr.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, e credenciado pela Portaria de n.º 5/2010 da
ENFAM;

•

Hermenêutica Constitucional, carga horária de 30 horas-aula, ministrado pelo Prof.
Dr. João Maurício Adeodato e credenciado pela Portaria de n.º 32/2010 da ENFAM;
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Atualização em Direito Constitucional, período de 6 a 7 de novembro de 2010, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Dr. André Ramos Tavares. O curso foi
promovido em parceria com a Associação dos Magistrados da Paraíba e credenciado pela Portaria de n.º 80/2010 da ENFAM, obtendo sessenta e cinco inscritos;

•

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, carga horária de 45 horas-aula, ministrado
pelos professores Dr. George Salomão Leite, Dr. Francisco Balaguer Callejón e Dr.
Dimitri Dimoulis, credenciado pela Portaria de n.º 84/2010 da ENFAM;

•

Atualizações em Direito Eleitoral, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo
Procurador da República no Estado de São Paulo, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. O curso foi promovido em parceria com a Escola Jurídica Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e credenciado pela Portaria de n.º 169/2010 da
ENFAM;

•

As Redes Locais e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) da Criança e do Ado lescente, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Juiz Humberto Costa
Vasconcelos Júnior e pela Prof.ª M.ª Andréa Carrer Carvalho. Foi credenciado pela
Portaria de n.º 215/2010 da ENFAM;

•

Atualização em Direito de Família e Sucessões (III Congresso Paraibano de Direito
de Família e Sucessões – IBDFAM/PB), período de 13 a 14 de maio de 2011, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa. Foi ministrado por: Dr. Zeno Veloso,
Dr.ª Eliana Calmon, Dr. Dimitre Soares, Dr.ª Fabíola Santos Albuquerque, Dr. José
Fernando Simão, Dr. Cristiano Chaves de Farias, Dr. Wladimir Alcibíades Marinho
Falcão Cunha, Dr. Christiano Cassettari, Dr.ª Maria Berenice Dias, Des. Antônio Elias de Queiroga, Dr.ª Marianna Chaves, Dr. Pedro Pontes de Azevedo. Curso credenciado pela Portaria de n.º 91/2011 da ENFAM;

•

A Lei n.º 12.403/11 e o Novo Regime Jurídico da Prisão, das Medidas Cautelares e
da Liberdade Provisória, carga horária de 20 horas-aula, ministrado por Eduardo de
Araújo Cavalcanti, nas cidades de Guarabira, no período de 29 a 30 de setembro
de 2011, e de João Pessoa, no período de 15 a 22 de agosto de 2011. O curso credenciado pela Portaria de n.º 158/2011 da ENFAM;

•

Psicologia Jurídica e Subjetividade, com carga horária de 20 horas-aula, ministrado
pelo Me. Nélson Gomes Júnior. Ocorrera em João Pessoa, período de 1.º a 8 de
agosto de 2011, em Patos, período de 1º a 2 de março de 2012, em Campina
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Grande, período de 15 a 16 de março de 2012, em Guarabira, período de 12 a 13
de abril de 2012, e em Cajazeiras, período de 26 a 27de abril de 2012. O curso foi
credenciado pela Portaria de n.º 162/2011 da ENFAM;
•

Direitos Humanos na Infância e Juventude, período de 2 e 3 de agosto de 2013,
carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa. Foi ministrado pelas Dr.ª Maria
de Nazaré Tavares Zenaide e M.ª Maria Lígia Malta de Farias. Curso credenciado
pela Portaria de n.º 194/2011 da ENFAM;

•

Alterações no Código de Processo Penal, período de 19 a 20 de abril de 2012, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Me. Eduardo de Araújo Cavalcanti, na
cidade de Sousa. Curso credenciado pela Portaria de n.º 231/2011 da ENFAM;

•

Técnicas de Mediação e Habilidades Autocompositivas, período de 21 a 22 de
maio de 2012, carga horária de 20 horas-aula, na cidade de João Pessoa, ministrado por: Me. André Felipe Gomma de Azevedo e Dr. Roberto Portugal Bacellar. Curso foi credenciado pela Portaria de n.º 278/2011 da ENFAM;

O Diretor da Escola Nacional da Magistratura (ENM), Dr. Roberto Portugal Bacellar, abriu o Curso Técnicas de
Mediação e Habilidades Autocompositivas, ministrado na ESMA, em maio de 2012.
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Direitos Fundamentais: Individuais e Sociais, carga horária de 20 horas-aula, ministrado pelo Dr. Manoel Alexandre Cavalcante Belo, em João Pessoa, período de 19
a 20 de agosto de 2011, e em Guarabira, período de 5 a 6 de agosto de 2011. O
curso foi credenciado pela Portaria de n.º 309/2011 da ENFAM;

•

Dimensão Constitucional de Tributos no Brasil, período de 7 a 8 de outubro de
2011, carga horária de 20 horas-aula, na cidade de Campina Grande, ministrado
pelo Me. Francisco Leite Duarte e credenciado pela Portaria de n.º 311/2011 da
ENFAM;

•

DHESC (Direitos Humanos, Econômicos e Sociais) e Desenvolvimento, carga horária de 20 horas-aula. Turmas em João Pessoa, período de 9 a 12 de setembro de
2011, ministrada pela Dr.ª Maria Luíza P. Alencar Mayer Feitosa, e de 10 a 11 de
junho de 2014, ministrada pela Dra. Maria Luíza P. Alencar Mayer Feitosa e pelo
Dr. Enoque Feitosa Sobreira Filho. Curso credenciado pela Portaria de n.º
326/2011 da ENFAM;

•

Direito e Internet, ministrado por: Me. Wilson Furtado Roberto e Esp. Cláudio Simão de Lucena Neto. Turmas em João Pessoa, período de 17 a 24 de outubro de
2011, carga horária de 20 horas-aula, e em Campina Grande, período de 1.º a 9 de
março de 2012, carga horária de 40 horas-aula. O curso foi credenciado pela Por taria de n.º 340/2011 da ENFAM;

•

Direito de Família: Guarda Compartilhada, período de 14 a 15 de setembro de
2012, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, credenciamento pela Portaria de n.º 48/2012 da ENFAM;

•

Teoria da Decisão do Realismo Jurídico: Oficina de Estudo de Casos, período de
30 de novembro a 1.º de dezembro de 2012, carga horária de 20 horas-aula, em
João Pessoa, ministrado pelo Prof. Dr. Enoque Feitosa Sobreira Filho e credenciado pela Portaria de n.º 126/2012 da ENFAM;

•

Administração Judiciária, carga horária de 40 horas-aula, ministrado pelos professores Me. Arturo Rodrigues Felinto e M.ª Ana Lúcia Carvalho de Souza. Turmas em
João Pessoa, período de 26 a 27 de abril e 10 a 11 de maio de 2013; em Campina
Grande, período de 2 a 3 de agosto e 29 a 30 de novembro de 2013; novamente,
em João Pessoa, período de 7 a 8 e 14 a 15 de junho de 2013. O curso foi credenciado pela Portaria de n.º 255/2012 da ENFAM;
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•

Mídia para Magistrados, período de 2 e 4 de junho de 2014, carga horária de 20
horas-aula, em João Pessoa, ministrado por: Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Leonardo Resende, Dione Tiago, Adriana Dutra, Isabelle Câmara e Roberta Bastos.
Curso credenciado pela Portaria de n.º 260/2013 da ENFAM;

•

Responsabilidade Civil nas Relações de Família, período de 13 e 14 de setembro
de 2013, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrada pela Dr.ª Re gina Beatriz Tavares da Silva e credenciado pela Portaria de n.º 271/2013 da ENFAM;

•

Direitos Humanos na Infância e Juventude, período de 30 de junho a 1.º de julho
de 2014, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado por: Prof.ª
M.ª Maria Lígia Malta de Farias, Juíza Antonieta Lúcia Maroja Arcoverde Nóbrega,
Juíza Maria dos Remédios Pordeus Pedrosa Veloso de França. Curso credenciado
pela Portaria de n.º 318/2013 da ENFAM;

•

Medidas Cautelares no Processo Penal Brasileiro, período de 6 a 7 de dezembro
de 2013, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado por: Esp. Euler Paulo de Moura Jansen e Me. Eduardo Araújo Cavalcanti. Curso credenciado
pela Portaria de n.º 396/2013 da ENFAM;

•

Juizados Especiais Criminais, período de 8 e 9 de novembro de 2013, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado pelo Prof. Des. Fernando Tourinho Neto e credenciado pela Portaria de n.º 397/2013 da ENFAM;

•

Gestão de Processos Judiciais, carga horária de 10 horas-aula, em João Pessoa,
em 14 de abril de 2014, em Campina Grande, em 10 de abril de 2014, em Guarabi ra, em 26 de maio de 2014, em Patos, em 13 de março de 2014, e em Sousa, em
24 de abril de 2014. Curso foi ministrado por: Juiz Antônio Silveira Neto, Juiz Meales Medeiros de Melo, Juiz Ely Jorge Trindade e Juiz Ramonilson Alves Gomes.
Credenciado pela Portaria de n.º 89/2014 da ENFAM;

•

Judicialização da Saúde Pública no Brasil, período de 24 a 25 de abril e 9 de maio
de 2014, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado por: Robson
Antão de Medeiros, Marcos Coelho de Salles, José Guilherme Ferraz da Costa,
Renato Coelho Borelli, Niliane Meira Lima, Marco Bruno Miranda Clementino. Curso credenciado pela Portaria de n.º 97/2014 da ENFAM;
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V Curso Jurisdição e Psicanálise, período de 5 a 7 de novembro de 2014, carga
horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado por Fernanda Otoni de Barros, Agostinho Ramalho Marques Neto, Jacinto Nélson de Miranda Coutinho, Alexandre Morais da Rosa, Cyro Marcos da Silva, Jeanine Nicolazzi Philippi, Noêmia
Santos Crespo, Aristotelina Elisabeth Bittencourt. Curso credenciado pela Portaria
de n.º 12/2015 da ENFAM;

•

Medidas Socioeducativas e Sistema Único de Assistência Social – SUAS, período
de 30 a 31 de outubro de 2014, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa,
ministrado por Vera Lúcia Deboni e Waleska Ramalho Ribeiro Cândido. Curso credenciado pela Portaria de n.º 24/2015 da ENFAM;

•

A Aplicabilidade das Medidas Urgentes no Plantão Judiciário, período de 4 a 5 de
dezembro de 2014, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado
pelos Juízes Antônio Silveira Neto, Diego Fernandes Guimarães, João Batista Barbosa, Silmary Alves de Queiroga Vita, Maria dos Remédios Pordeus Pedrosa, Renata Barros de Assunção Paiva, Marcos William de Oliveira. Curso credenciado
pela Portaria de n.º 104/2015 da ENFAM;

•

Boas Práticas para Uniformizar Condutas na Judicialização da Saúde, carga horária de 16 horas-aula, ministrado por: Des. Leandro dos Santos, Juiz Marcos Coelho
de Salles e Juiz Diego Fernandes Guimarães. Curso credenciado pela Portaria de
n.º 179/2015 da ENFAM;

•

Inteligência Digital, período de 10 a 11 de setembro de 2015, carga horária de 16
horas-aula, ministrado por Alessandro Gonçalves Barreto, em João Pessoa, e credenciado pela Portaria de n.º 211/2015 da ENFAM;

•

Sentença no Novo Código de Processo Civil, carga horária de 40 horas-aula, em
modalidade de ensino a distância, com os tutores e conteudistas: Juízes Antônio
Silveira Neto, Fábio José de Oliveira Araújo e Kéops de Vasconcelos Amaral Vieira
Pires. A primeira turma foi realizada de 31 de agosto a 28 de setembro de 2015, e
outras três turmas, de 14 de março a 17 de abril de 2016. Curso credenciado pela
Portaria de n.º 222/2015 da ENFAM;

•

Práticas Administrativas para o Magistrado Gestor, carga horária de 40 horas-aula,
em João Pessoa, ministrado por: Prof.ª Ana Lúcia Carvalho de Souza, Prof. Arturo
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Rodrigues Felinto, Juíza Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas e Juiz Ricardo Vital
de Almeida. Curso credenciado pela Portaria de n.º 238/2015 da ENFAM;
•

Direito do Consumidor: Conflitos de Massa e Técnicas de Decisão, período de 3 a
4 de março de 2016, carga horária de 16 horas-aula. O curso foi credenciado pela
Portaria de n.º 248/2015 da ENFAM e realizado pela ESMA, em parceria com a Escola Nacional da Magistratura e a Associação dos Magistrados Brasileiros, com o
da AMPB e do BRASILCON;

•

Inteligência Policial e Tiro Defensivo, carga horária de 40 horas-aula, ministrado
por: Jean Francisco Bezerra Nunes, Paulo Tarcísio Jardim e José Jarisvan da Silva
Lima. Ocorreram duas turmas em João Pessoa, no período de 25 a 26 de fevereiro
e 3 a 4 de março de 2016 e no período de 12 a 13, 9 e 20 de maio de 2016, Curso
credenciado pela Portaria n.º 021/2016 da ENFAM.

Além dos cursos elencados, a ESMA tem estabelecido parcerias com outras escolas, no sentido de intercambiar cursistas. No caso do ensino a distância, a ENFAM, o CNJ
e a Escola Paulista da Magistratura têm possibilitado a participação dos magistrados paraibanos em seus cursos e treinamentos.

Formação de Formadores

A criação do Programa de Formação de Formadores pela ENFAM tem tido grande
importância para o aprimoramento das escolas estaduais e federais, sobremaneira, quanto às ações de ensino, na medida em que colabora no desenvolvimento de competências
para a atuação do corpo docente e da equipe responsável pelo trabalho pedagógico.
Magistrados e funcionários da ESMA têm participado dos cursos e encontros oferecidos neste programa, preparando profissionais, para exercerem as funções inerentes à
pedagogia escolar e à docência, de sorte a promover uma formação profissional de excelência. Ressalta-se também a satisfação de constatar que magistrados e professores nos sos também integram a valorosa equipe de trabalho nacional.
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No período de 13 a 15 de julho de 2016, graças à iniciativa da Direção da ESMA
junto à Diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados,
teve-se o privilégio de sediar uma turma de formação de formadores com a participação
de vinte e nove magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba. A equipe de formadores
desempenhou um magnífico trabalho, com excelente repercussão nos cursistas. Em avaliação de reação, ficou evidente que o curso oportunizou a reflexão sobre a inserção de no vos paradigmas acerca do ato de ensinar, além de agregar uma visão humanística à postura docente do jurista – corriqueiramente, voltada apenas para a práxis forense. Nesta
edição, denominada FOFO 2016, participaram os seguintes magistrados:

1. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas;
2. Alexandre Targino Gomes Falcão;
3. Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara;
4. Ana Christina Soares Penazzi Coelho;
5. Andréa Dantas Ximenes;
6. Antônio Silveira Neto;
7. Clara de Faria Queiroz;
8. Deborah Cavalcanti Figueiredo;
9. Ely Jorge Trindade;
10. Fábio José de Oliveira Araújo;
11. Higyna Josita Simões de Almeida Bezerra;
12. Jeremias de Cássio Carneiro de Melo;
13. José Gutemberg Gomes Lacerda;
14. Judson Kildere Nascimento Faheina;
15. Leila Cristiani Correia de Freitas e Sousa;
16. Leonardo Sousa de Paiva Oliveira;
17. Lilian Frassinetti Correia Cananéa;
18. Marcos Coelho de Salles;
19. Maria Aparecida Sarmento Gadelha;
20. Max Nunes de França;
21. Meales Medeiros de Melo;
22. Michelini de Oliveira Dantas Jatobá;
23. Philippe Guimarães Padilha Vilar;
24. Renata Barros de Assunção Paiva;
25. Renata da Câmara Pires Belmont;
26. Ricardo Vital de Almeida;
27. Silmary Alves de Queiroga Vita;
28. Thana Michelle Carneiro Rodrigues.
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Curso para Formação de Formadores, realizado de 13 a 15 de julho de 2016. Na fotografia, os magistrados
paraibanos (listados acima) junto aos instrutores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados.
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CAPÍTULO V – Curso de Preparação à Magistratura – CPM

O Curso de Preparação à Magistratura – CPM, a partir do seu nascedouro, foi voltado para os bacharéis em Direito que pretendiam adentrar a carreira da magistratura, e a
ESMA recebeu e ainda recebe, anualmente, centenas de alunos, ávidos pelo conhecimento da doutrina e das práticas judicantes que a escola oferece.
A primeira turma, instalada em João Pessoa, no ano de 1984, tinha noventa e um
alunos, conforme relação abaixo, dos quais, pode-se observar que vários se tornaram magistrados do TJPB: Antônio Luiz da Silva, Antônio Pinto Sobrinho, Gílson Farias de Araújo,
Gutemberg Cardoso Pereira, João Alves da Silva, João Batista Barbosa, José Aurélio da
Cruz, Luiz Gonzaga Brandão, Marcos William de Oliveira, Maria das Graças Morais Gue des, Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Vandemberg de Freitas Rocha.

Relação da 1.ª turma do CPM em 1984
Ademar Moreira de Araújo

Benedito de Andrade Santana

Agamenon Manoel dos Santos

Carlos Calixto de Oliveira

Alda Maria de Brito Marinho

Charles Gomes Pereira

Amanda Zenaide de Queiroz Barbosa

Cleide Machado Ribeiro

Ana Emília Taigy do Amaral

Coriolano Dias de Sá Filho

Ana Rosa Neiva Monteiro

Dário Quaresma de Araújo

Anabela Vicente Alexandre

Edineide Maria Mendonça

Anésio Lira da Cunha Moreno

Edmílson Gomes Pereira

Antônia de Pádua Mendes

Elvira Brasil Gomes

Antônio Carlos Ramalho Leite

Eremílton Dionísio da Silva

Antônio Epaminondas de Barros França

Eufêmia Fernandes de Brito

Antônio Fernando de C. Medeiros

Everaldo José de Medeiros Cantalice

Antônio José de França

Fábio Liberalino da Nóbrega

Antônio Luiz da Silva

Fernando Antônio e Silva Machado

Antônio Pinto Sobrinho

Francisco Assis Dias

Aurelísia Pires Nóbrega

Francisco José da Costa
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Genildo Gentil da Costa

Manoel Henrique Serejo Silva

George da Silva Ribeiro

Marcos Antônio T. Urquiza

Geovani Nogueira de Souza

Marcos Francisco Reimann

Geraldina Vitorino de Pontes

Marcos William de Oliveira

Gílson Farias de Araújo

Margarita Farias de Lima

Giselda Chaves da Silveira

Maria América Liebig Maia

Gutemberg Cardoso Pereira

Maria Auxiliadora Belmont Sobreira

Ivanisa Olímpio de Almeida Ramalho Rosas
João Alves Cardoso
João Alves da Silva
João Batista Barbosa

Maria da Penha Chacon
Maria da Salete Gomes
Maria das Graças Morais
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

João Nunes de Castro Neto

Maria Deodata Nasiasene Lins

José Adamastor Morais de Queiroz Mello

Maria José Laureano

José Antônio de Meireles

Maria Jurasílvia Carneiro de Brito

José Aurélio da Cruz

Maria Madalena Abrantes Silva

José Farias de Sousa Filho

Maria Neide Pereira Saldanha

José Francisco Vieira

Marisa Maria da Rocha Silva

José Freire de Lima Júnior

Maurício Alves de Melo

José Roberto Fernandes Guedes

Newman Lúcia Pinheiro Gomes

Joseane Simone de O. Porto

Paulo Frederico Vinagre Neiva

Josebrando Lopes Macieira

Péricles de Moraes Gomes

Josecimário Moura Lima

Severino Coêlho Viana

Josias Benedito de Souza

Sinval Pinheiro Borges

Juçadi Soares Diniz

Susana Pereira de Lima

Levi Borges Lima

Teresinha Morais de Castro Cruz

Lindomar Ferreira da Silva

Trajano Ramalho de Farias Leite

Lúcia Marinho Guedes Ferreira

Vandemberg de Freitas Rocha

Luís Ferreira Neves Filho

Verônica Leite de Albuquerque

Luiz Gonzaga Brandão

Zuíla Ferreira da Silva

Manoel Carlos da Silva Neto
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Fotografias dos magistrados da 1.ª turma (imagens originais anexas às fichas de inscrição):

Antônio Luiz da Silva

Antônio Pinto Sobrinho

Gílson Farias de Araújo

João Alves da Silva

João Batista Barbosa

José Aurélio da Cruz
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Luiz Gonzaga Brandão

Marcos William de Oliveira

Maria das Graças Morais Guedes

Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

As Desembargadoras Maria das Graças Morais Guedes e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, Diretoras da Escola na gestão 2015/2016, não chegaram a con cluir o curso, porque foram aprovadas no 43.º Concurso de Magistrados da Paraíba e tiveram que assumir, respectivamente, as Comarcas de Juazeirinho e de Pilões. Além desses, tornaram-se magistrados Gutemberg Cardoso Pereira e Vandemberg de Freitas Ro cha, contudo não havia fotografias anexas em suas fichas de inscrição. É importante realçar
que, no total, desta primeira turma de 1984, saíram doze futuros magistrados do TJPB,
Desde a instalação da primeira turma, em 1984, esse curso é oferecido regularmente, contabilizando mais de dois mil e trezentos alunos formados, incluindo, nesse número, os participantes em Campina Grande, Sousa e Patos.
A Unidade de Campina Grande iniciou suas atividades em 1996 e funcionou regularmente até 2005. Neste período, mais de trezentos alunos concluíram o CPM, dentre
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eles, destacam-se alguns magistrados da Paraíba: Alberto Quaresma, Antônio Reginaldo
Nunes, Antônio Silveira Neto, Fábio José de Oliveira Araújo, Max Nunes de França, Ra monilson Alves Gomes, Falkandre de Souza Queiroz, Adriana Maranhão Silva, Ieda Maria
Dantas, Francilene Lucena Melo, Rosimeire Ventura Leite, Ana Carmem Pereira Jordão.
As atividades desta unidade foram suspensas por cinco anos, durante o período de 2006
a 2011, sendo reativadas no ano de 2012, quando passou a oferecer os cursos regular mente.
A unidade de Sousa, criada através da Resolução n.º 20/2003, formou, no ano de
2004, trinta e dois alunos no Curso de Preparação à Magistratura. A instalação da ESMA
nesse município do alto sertão da Paraíba resultou de uma ação conjunta entre a Direção
da ESMA, representada pelo Des. Jorge Ribeiro Nóbrega e o Vice-Diretor Juiz Hermance
Gomes Pereira, com o professor da Universidade Federal de Campina Grande Bernardo
Antônio. A direção da ESMA/Sousa e a coordenação das atividades acadêmicas ficaram
sob a responsabilidade do Juiz Ramonilson Alves Gomes, que muito contribuiu para o
aprimoramento de vocações judicantes da região. Entretanto, suas atividades foram suspensas no ano 2005.
O CPM foi oferecido em Patos, durante o período de agosto de 2012 a setembro
2013, com uma carga horária de 762 horas-aula, sendo ministrado nas Faculdades Integradas de Patos – FIP, mediante convênio de cooperação institucional. Esta iniciativa inte grou o Programa de Interiorização da ESMA, promovido na gestão do então Diretor Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. A coordenação do curso foi assumida pelo Juiz Antô nio Maroja Limeira Filho e, posteriormente, pelo Juiz Ramonilson Alves Gomes. As atividades, em Patos, também foram suspensas.
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O Diretor da ESMA, Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, apresentou o Curso de Prepa ração à Magistratura na Comarca de Patos, em agosto de 2012. O evento ocorreu no audi tório do Fórum Miguel Satyro e recebeu, para aula inaugural, o Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba, Cláudio Simão de Lucena Neto.

A matriz curricular desse curso foi reformulada em algumas ocasiões, para oferecer aos alunos o nível de qualidade desejado ao aperfeiçoamento dos estudos jurídicos.
Em sua estrutura, a matriz atual de 720 horas-aula permite as formações teórica e prática,
estágios supervisionados, formação multidisciplinar e, sobremaneira, a oportunidade da
atuação de magistrados na regência de aulas, compartilhando experiências e conhecimentos necessários para a excelência do exercício das funções inerentes à magistratura.
A opção pela mudança na metodologia e no conteúdo programático das disciplinas que compõem a matriz curricular objetivou as aulas com nova dinâmica, tornando-se
mais interativas e favorecendo o aspecto prático, reduzindo-se, desta forma, o volume de
informações teóricas e privilegiando a aplicabilidade do conhecimento. Especificamente,
nas disciplinas Técnica de Sentença Cível e Técnica de Sentença Criminal, estão sendo
ministradas aulas práticas em fazenda pública, família, sucessão, tribunal do júri, recursos
cível e criminal, procedimento cautelar, execução penal etc. Além disso, um grupo de alunos do CPM recebe aulas práticas nas varas onde atuam os juízes que são professores
da ESMA.
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Para agregar valor ao referido curso, além do esmero na formação de um corpo
docente de alta qualificação, a ESMA se preocupou em ampliar o CPM, disponibilizando
ao alunato a opção de pós-graduação lato sensu em prática judicante. A oferta dessa pósgraduação, com aproveitamento das turmas a partir de 2008, resultou do Convênio n.º
10/2010, firmado entre o Tribunal de Justiça e a Universidade Estadual da Paraíba, com
interveniência da ESMA. Este era um projeto antigo que se concretizou, complementando
o tradicional Curso de Preparação à Magistratura, mediante a seguinte sistemática: os
alunos concluintes do CPM podem requerer o aproveitamento das disciplinas que também
integram o Curso de Especialização em Prática Judicante, até o limite de 360 horas-aula,
como créditos ao curso de especialização. Após o deferimento do pedido, habilitam-se a
cursar a disciplina Metodologia da Pesquisa e a elaborar monografia, que será apresentada em defesa pública. Cumpridas essas etapas com êxito, recebem o grau de especialista
em prática judicante.
Vale salientar que, a partir de dezembro de 2011, ao servidor do Poder Judiciário
do Estado da Paraíba, bacharel em Direito, que cursasse o CPM, vem sendo concedido
percentual de incentivo salarial, segundo o inciso IV, do art. 23, da Lei n.º 9.586, de 14 de
dezembro de 2011.
O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n.º 75, de 12 de maio de
2009, art. 67, inciso VII, concedeu aos alunos que tivessem concluído com aproveitamen to o Curso de Preparação à Magistratura uma pontuação de 0,5 em concursos, com 720
horas-aula, com duração mínima de um ano.
Realmente, uma grande história feita nesses 33 anos. Se os registros documentais, no que diz respeito a relatórios e planos de trabalho, são esparsos, sobretudo nos
primeiros 23 anos de existência, a realidade viva e concreta nos dá a alegria de ver e
acompanhar a trajetória de sucesso de inúmeros ex-alunos que atuam, hoje, não só em
nosso Estado, mas em diversos outros, como magistrados, promotores de justiça, advogados, delegados e servidores do judiciário, contribuindo para o engrandecimento da Nação brasileira.
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CAPÍTULO VI – Pós-graduação lato sensu

As ações de ensino da Escola estão orientadas pela missão proposta no Planejamento Estratégico: formar e aperfeiçoar magistrados e servidores. Além dos programas de
formação inicial, continuada e de formadores, a oferta de cursos de pós-graduação tem
possibilitado o aprofundamento do conhecimento, especialmente na área do direito e de
gestão judiciária e administrativa.
Os acordos de cooperação firmados pela ESMA com instituições de ensino e pesquisa permitem uma importante interação com outros meios acadêmicos, com outros atores sociais e com outras realidades, o que é muito salutar para a promoção, o intercâmbio
e a disseminação do saber.
Os cursos que a ESMA tem oferecido são concebidos com as participações efetivas da Gerência Acadêmica e de magistrados que integram o Conselho Consultivo, de
sorte a contemplar, nas matrizes curriculares, temas que reflitam as práticas laborais, objetivando a excelência da prestação jurisdicional.
Desenvolve-se um trabalho sob sistemática que realça o papel do educando como
protagonista de sua formação. Logo, ao sair da condição de mero espectador, passando a
relacionar seu próprio arcabouço teórico às diferentes metodologias e processos educativos, o aluno exerce a reflexão crítica, necessária à construção do novo conhecimento, e o
processo educacional se completa ao exigir novas formas de pensar, agir e sentir. É importante que membros do Poder Judiciário possam aprimorar conhecimentos, capacitando-se em diversas áreas do saber jurídico (dogmáticos, zetéticos ou de teoria geral),
razão pela qual deve ser objeto de abordagem aprofundada e pertinente.
Em 2007, através de convênios com o Centro Universitário de João Pessoa –
UNIPÊ e a Universidade Potiguar – C&E, foram realizados respectivamente os cursos de
Especialização em Gestão Jurisdicional de Meios e Fins, tendo concluído trinta e seis alunos, todos magistrados, e de Especialização em Direito Processual Civil, promovido simultaneamente, nas cidades de João Pessoa e Patos, para oitenta e sete alunos, entre servi dores do Tribunal de Justiça e magistrados.
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A parceria com o UNIPÊ continuou rendendo frutos em 2008, através do Convênio
n.º 01/2008, outros cursos de especialização foram promovidos: em Direito Administrativo
– Gestão Pública, em Direito Processual Penal e em Gestão Pública.
Ainda no citado ano, foi firmado convênio com a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB para a oferta de cursos de especialização. Através do Convênio n.º 08/2008,
realizou-se, em Campina Grande e em Guarabira, o Curso de Especialização em Direito
Constitucional, com carga horária de 360 horas-aula, para quarenta alunos em cada turma, sendo coordenado respectivamente pelo Prof. Dr. Félix Araújo Neto e pelo Juiz Bruno
César Azevedo Isidro.
Em 2010, ampliou-se a parceria com a UEPB, formalizando-se o Convênio n.º
10/2010, ainda em vigor, o qual tem por finalidade estabelecer e regulamentar programa
de mútua cooperação técnico-científica para o desenvolvimento de projetos acadêmicos e
de produtos de natureza científica e tecnológica. Sob a égide deste acordo, foram assinados os seguintes termos aditivos:
•

Termo Aditivo n.º 01, específico à realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Prática Judicante, que tem por objetivo oferecer a servidores do TJPB e demais operadores do Direito curso de especialização no sistema presencial, aproveitando a carga horária de 360 horas-aula em disciplinas que integram o Curso de
Preparação à Magistratura, com o acréscimo da realização do módulo Metodologia
da Pesquisa e do Trabalho Científico. Quase a totalidade das turmas de CPM, a
partir de 2008, foi beneficiada pelo convênio. Em 2015, foi assinado o Termo Aditi vo n.º 09, atualizando o plano de trabalho e a matriz curricular.

•

Termo Aditivo n.º 02, específico à realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direitos Fundamentais, com carga horária de 375 horas-aula, para cinquenta
alunos, na Escola Superior da Magistratura, em João Pessoa.

•

Termo Aditivo n.º 03, específico à realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Prática Judiciária, com carga horária de 360 horas-aula, para servidores vinculados ao Poder Judiciário paraibano, nas cidades de João Pessoa, Campina
Grande, Patos e Cajazeiras. Esse curso objetivou sintonizar a teoria acadêmica
com a prática profissional dos servidores; analisar de forma acurada a atuação da
máquina judiciária; estimular o estudo científico da prática judiciária, tendo em vista
o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; qualificar a prática profissional dos
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servidores do TJPB, incentivando-os à pesquisa, à produção acadêmica e ao ingresso em curso de pós-graduação em sentido estrito; aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos e utilizá-los no âmbito da jurisdição local; contribuir para a implementação das boas práticas de gestão do Poder Judiciário, estabelecidas no Planejamento Estratégico do TJPB, conferindo grande relevo às práticas processuais e
comportamentais.
•

Termo Aditivo n.º 04, específico à realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Planejamento e Gestão Pública, com carga horária de 360 horas-aula, nas
cidades de João Pessoa e de Campina Grande, para servidores do TJPB, visando
o aprimoramento nas áreas de planejamento e de gestão pública, ao desenvolver
as condições necessárias para planejar, assessorar processos deliberativos, coordenar e avaliar ações de programas e políticas públicas. Nesse contexto, almejavase a excelência gerencial, o fomento de lideranças, a utilização adequada da co municação institucional e adequação de todos os níveis operacionais às metas de
trabalho.

•

Termo Aditivo n.º 08, específico à realização do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Meios Consensuais de Solução de Conflitos, com carga horária de 390 horas-aula, que toma, como base, para o ensino e a pesquisa, uma perspectiva humanista, inspirada filosoficamente na cultura da pacificação social. Com isso, reconhece que o sistema autocompositivo contribui significativamente para a harmonia
social, a efetivação da cidadania e o acesso genuíno à justiça. O curso privilegia
também uma comunicação efetiva com as organizações governamentais e não governamentais que tenham como finalidade a promoção, a proteção e a defesa da
resolução de conflitos através dos meios autocompositivos. Seu objetivo geral é
oferecer um instrumental teórico e prático que capacite os pós-graduandos para o
reconhecimento, a reflexão e a tomada de posição, acerca dos problemas inerentes ao acesso à justiça e à aplicabilidade dos meios consensuais de solução de
conflitos na contemporaneidade. O curso, sob a coordenação da Prof.ª Ma. Maria
Cezilene Araújo de Morais, foi destinado a graduados com formação em Direito,
Psicologia, Administração, Serviço Social, Contabilidade e Pedagogia e\ou servidores e magistrados interessados.
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No ano de 2010, foi celebrado o Termo de Cooperação n.º 19 entre a Universidade Federal da Paraíba e o Tribunal de Justiça, com a interveniência da ESMA. As finalidades desse convênio foram estabelecer e regulamentar um programa de mútua cooperação acadêmica e técnico-científica, através de trabalhos de interesse comum, previamente definidos em planos de trabalho. Decorrente desse termo de cooperação, foram realizados três cursos de especialização lato sensu:

Curso de Especialização em Direitos Humanos, Econômicos e Sociais - 2012

O curso de pós-graduação lato sensu, nível de especialização, denominado Curso
de Especialização em Direitos Humanos, Econômicos e Sociais (CEDHESC), foi destina do a profissionais dos quadros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública (todos do Estado da Paraíba) e a funcionários do Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal da Paraíba e teve o objetivo geral de desenvolver a formação de es pecialistas na atenção básica aos direitos humanos, na perspectiva dos direitos sociais e
coletivos, em interface com a temática do desenvolvimento, qualificando-os, para atuarem
em campos sociojurídicos interdisciplinares e potencializando capacidades para, ao término da especialização, poderem se candidatar a seleções em cursos de pós-graduação
stricto sensu8.
O curso, com carga horária de 360 horas-aula, foi realizado na ESMA, unidade de
João Pessoa, fruto do termo de cooperação mútua supracitado e aprovado pela Resolução n.º 04/2012 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, sob
a coordenação do Prof. Dr. Enoque Feitosa Sobreira Filho e da Prof.ª Dr.ª Maria Luíza de
Alencar Mayer Feitosa, ambos docentes da UFPB.
As aulas foram ministradas quinzenalmente, no período de 11 de maio de 2012 a
22 de março de 2013, às sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 22h, e aos sábados,
das 8h às 12h e das 14h às 18h. A matriz curricular foi composta por onze disciplinas
abaixo relacionadas:

8

•

Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais;

•

Teoria Crítica da Cidadania e Direitos Humanos;

Conteúdo simplificado e retirado do art. 1.º regulamento do Curso de Especialização em Direitos
Humanos, Econômicos e Sociais (CEDHESC).
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•

Cidadania e Políticas Públicas de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente;

•

Estado, Direito e Desenvolvimento;

•

Teorias da Justiça, Retórica e Argumentação Judicial;

•

Sustentabilidade sócio-jurídica-ambiental e Desenvolvimento;

•

Proteção Consumerista e Desenvolvimento;

•

DESC, Proteção Internacional e Defesa dos DH;

•

Direitos Humanos e Ética no Exercício da Magistratura;

•

Direitos Sociais e Inserção Sociolaboral;

•

Metodologia do Trabalho Científico.
Foram aprovados cinquenta alunos em todas as disciplinas do curso, sendo qua-

renta monografias apresentadas perante a banca examinadora, condição necessária para
obtenção do título de especialista. É importante frisar que três alunos cursistas foram
aprovados na seleção de mestrado da UFPB.

Curso de Especialização em Direitos Humanos, Econômicos e Sociais – 2014

A nova edição do curso foi realizada na ESMA, unidade de Campina Grande, fruto
do mesmo Termo de Cooperação n.º 19/2010, aprovado pela Resolução n.º 14/2014 do
CONSEPE, sob a coordenação do Prof. Dr. Enoque Feitosa Sobreira Filho e da Prof.ª Dr.ª
Lorena de Melo Freitas.
As aulas foram ministradas quinzenalmente, no período de 15 de agosto de 2014
a 29 de abril de 2016, às sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 22h, e aos sábados,
das 8h às 12h e das 14h às 18h. A matriz curricular, com onze disciplinas, foi semelhante
à da edição de 2012.
Foram matriculados cinquenta e cinco alunos. Ao final, trinta e dois apresentaram
as monografias perante a banca examinadora.

Curso de Especialização em Direito Civil Constitucional – 2014

O Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Civil Constitucional (CEDCC)
foi destinado a profissionais dos quadros da magistratura, do Ministério Público, da Defen-
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soria Pública do Estado da Paraíba e a funcionários do Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal da Paraíba e do Tribunal de Justiça. Teve o objetivo geral de desenvolver a formação na área temática do direito civil constitucional, em perspectiva teórica e
prática, qualificando-os para atuarem em campos sociojurídicos interdisciplinares e potencializando capacidades para, ao término da especialização, poderem se candidatar a cursos de pós-graduação stricto sensu.
Com carga horária de 360 horas-aula, o curso foi realizado sede da ESMA, em
João Pessoa, e foi mais um fruto do Termo de Mútua Cooperação n.º 19/2010, aprovado
pela Resolução n.º 09/2014 do CONSEPE. Sua coordenação foi assumida pela Prof.ª Dr.ª
Maria Luíza de Alencar Mayer Feitosa e pela Prof.ª Dr.ª Ana Paula Correia de Albuquer que da Costa.
As aulas foram ministradas também quinzenalmente, no período de 15 de agosto
de 2014 a 31 de maio de 2016, às sextas-feiras, das 14h às 18h e das 19h às 22h, e aos
sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A matriz curricular foi composta por doze disciplinas:
•

Introdução ao Direito Civil Constitucional e Humanização do Direito Civil. Sujeitos e
Objetos de Direitos;

•

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico;

•

Novos Direcionamentos do Direito das Obrigações na Perspectiva Civil Constitucional;

•

Novos Aspectos da Responsabilidade Civil: Convergências e Assimetrias entre o
CC e o CDC;

•

Teoria dos Contratos entre a Descentralização dos Mercados e a Constitucionalização dos Direitos Coletivos;

•

Novas Relações Familiares à Luz da Constituição e da Biotecnologia;

•

Contrato e Desenvolvimento: o Perfil dos Contratos em Espécie à Luz da Nova
Principiologia Contratual;

•

Fundamentalidade Constitucional da Propriedade Privada como um Direito Humano;

•

Aspectos Civil Constitucionais da Teoria dos Fatos Jurídicos;

•

Direito das Famílias ou “Novas Relações Familiares”: o Direito Patrimonial;

•

Direito das Coisas à Luz da Constituição: Aspectos Reais Acessórios;
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Direito das Sucessões na Realidade Civil-Constitucional, Pluralismo Familiar e Direito Sucessório: Adaptação ou Construção de um Novo Direito das Sucessões no
Brasil?
Cinquenta e oito alunos apresentaram monografias perante a banca examinadora,

condição necessária para obtenção do título de especialista.
Em 2015, o Tribunal de Justiça e a Universidade Federal da Paraíba assinaram
um novo convênio, em substituição ao anterior, ampliando seu raio de ação, fortalecendo
e aprofundando as relações institucionais e o conhecimento científico, com a finalidade de
melhorar os meios de acesso e realização da justiça. Essa parceria objetivava estabelecer
e regulamentar programas e projetos de mútua cooperação, nas áreas de formação e capacitação de profissionais multidisciplinares, abrangendo formação nas áreas jurídica, psicossocial, assistência social, ciências humanas, ciências da saúde, ciências sociais apli cadas, como administração, contabilidade, estatística, arquivologia e demais campos correlatos.
Inseridos nesse acordo, a ESMA fez gestões junto à Direção do Centro de Ciências Jurídicas, para realizar novamente o Curso de Especialização em Direito Civil Constitucional, que fora muito bem avaliado pelos discentes e docentes. Sua oferta foi aprovada
pela Portaria n.º 21/2016/PRPG/UFPB.
O diálogo também tratou da promoção do Curso de Especialização em Mediação
e Conciliação de Conflitos, destinado a quaisquer interessados na capacitação interdisciplinar focada nas práticas consensuais de solução de controvérsias, desde que possuam
curso de graduação reconhecido pelo MEC, especialmente magistrados, servidores públicos, defensores públicos, promotores, advogados, psicólogos, assistentes sociais, educadores e gestores de recursos humanos. Seu objetivo geral é desenvolver a formação de
especialistas na área da mediação e conciliação, em perspectiva teórica e também práti ca, qualificando-os para atuarem em campos sociais e jurídicos interdisciplinares. Esse
curso foi regulamentado pela Resolução n.º 31/2016 do CONSEPE.
Os planos de trabalho dos cursos citados estão aguardando autorização do Tribunal de Justiça, para que serem efetivados.
Como já mencionado, a ESMA firmara convênio para realização do Curso de Preparação à Magistratura em Patos. Houve também outro convênio, em janeiro de 2011, por
meio do Tribunal de Justiça da Paraíba e a Fundação Francisco Mascarenhas, mantene-
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dora das Faculdades Integradas de Patos (FIP), para oferta de “bolsas-desconto” aos servidores do Tribunal, como também a seus dependentes diretos, concedendo-lhes abatimento de 20% em todos os seus cursos de graduação e de pós-graduação.
O Tribunal de Justiça, com a interveniência desta Escola, assinou convênio com a
Universidade Del Museo Social Argentino – UMSA, para a oferta de cursos de graduação
e pós-graduação, o desenvolvimento de programas de atualização, aperfeiçoamento e capacitação, o intercâmbio de informação educativa e de publicações, que facilitam um melhor conhecimento das atividades desenvolvidas pelas instituições conveniadas, de acordo com as temáticas particulares de cada uma delas.
A ESMA, junto à Escola Superior da Magistratura de Pernambuco – ESMAPE,
possibilitou a participação de juízes paraibanos em mestrado promovido pela referida instituição, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Neste convênio foram selecionados cinco juízes, distribuídos em duas turmas de mestrado nas linhas
de pesquisa: ciências jurídicas e direito constitucional.
Celebrou-se, em novembro de 2014, convênio de cooperação técnico-científica
com o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, com o objetivo de oferecer o Curso de Especialização em Direito Tributário. Em 2015, foi publicado o Termo Aditivo n.º 01,
alterando o item 2.1.8, ampliando de cinco para dez vagas a serem preenchidas por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba. O curso ofertado na modalidade
presencial, com carga horária de 360 horas-aula, e realizado quinzenalmente, nas sextasfeiras, das 18h30 às 22h, e nos sábados, das 9h às 13h. A aula inaugural ocorreu em 14
de março de 2015, concluindo as atividades em dezembro de 2016.
A ESMA vislumbrou a possibilidade de certificar os seus cursos de especialização
lato sensu na condição de escola de governo. Para tanto, em novembro de 2013, enviou
ofício ao Egrégio Conselho Estadual de Educação da Paraíba – CEE/PB, solicitando credenciamento ao Sistema Estadual de Ensino. Vale ressaltar que o Conselho, até então,
não tinha qualquer norma que regulamentasse a matéria no âmbito estadual. Esse pedido
motivou a criação da Resolução n.º 24/2014, que normatizava o credenciamento de escolas superiores públicas (escolas de governo) ao Sistema de Ensino do Estado da Paraíba,
para ofertar cursos presenciais de pós-graduação lato sensu (especialização).
Com o advento da referida resolução, a ESMA atendeu aos ditames necessários
ao credenciamento, concebendo seu Plano de Desenvolvimento Institucional, importante
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documento que contempla histórico resumido, regimento, descrição das instalações físicas, do acervo bibliográfico, da caracterização do corpo docente e da elaboração de projetos dos cursos que se pretende ofertar. A partir de 2015, ficou a Escola autorizada a en caminhar projetos de curso de especialização para análise e possível aprovação, poden do, assim, certificar pós-graduação lato sensu.
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CAPÍTULO VII – Cursos, palestras e eventos

Além de oferecer o tradicional Curso de Preparação à Magistratura, cursos de
pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior e cursos credenciados
pela ENFAM, a ESMA promove cursos multidisciplinares de curta duração, voltados não
só ao público interno do Poder Judiciário e do sistema de justiça, como também a pesso as de outras áreas do conhecimento. Em seu programa de extensão, realiza fóruns, mesas-redondas, seminários, conferências, palestras, workshops, eventos culturais, estimulando ações de aproximação com a comunidade local.
É nosso objetivo divulgar as boas práticas que promovam a harmonia e a paz social, identificar oportunidades para desenvolver trabalhos que fortaleçam a atuação do Poder Judiciário, contribuindo para a eficiência e a celeridade da prestação jurisdicional, in centivar o desenvolvimento de projetos em questões de forte apelo social, publicar trabalhos de professores e de alunos, enfim, fomentar o intercâmbio com a sociedade civil.

Cursos de curta duração
•

Atualização para Escrivão e Escreventes, em João Pessoa e Campina Grande, em
1999, com carga horária de 60 horas-aula, contou com cento e cinquenta e nove
participantes;

•

Aperfeiçoamento para Oficiais de Justiça, em Campina Grande, em 1999, com carga horária de 50 horas-aula e com cinquenta participantes;

•

Defesa Pessoal – Teoria e Prática, voltado para motoristas do TJ, em João Pessoa,
em 1999, com carga horária de 12 horas-aulas, com vinte e sete participantes;

•

Especialização em Direito Processual Civil, em João Pessoa, em 1999, com carga
horária de 360 horas-aulas e oitenta e três participantes;

•

Metodologia do Ensino Superior, voltado para professores da ESMA e Juízes de
Direito, em João Pessoa, em 1999, com carga horária de 60 horas-aula e vinte e
dois participantes;

•

Oratória, voltado para os alunos do 2.º período do Curso de Preparação à Magistratura, em João Pessoa, em 1999, com carga horária de 16 horas-aula e sessenta
e oito participantes;
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•

Recursos Humanos para Motoristas do TJ, em João Pessoa, em 1999, com carga
horária de 20 horas-aula e quarenta e oito participantes;

•

Atualização para Oficiais de Justiça, em João Pessoa, em 2000, com carga horária
de 60 horas-aula e com cento e setenta participantes;

•

Desconfiabilidade da Prova Testemunhal, voltado para juízes nas unidades João
Pessoa e Campina Grande, em 2000, com carga horária de 20 horas-aula, por curso, ministrado pelo Dr. William Batista;

•

Psicologia do Magistrado, voltado para alunos do Curso de Preparação à Magistratura – 2.º Período, em João Pessoa, em 2000, com carga horária de 16 horas-aula,
ministrado pelo Des. Cristovam Daiello de Moreira. Obteve sessenta e três participantes;

•

Teoria Geral do Direito, no UNIPÊ, voltado para alunos do CPM – 1.º Período, em
2000, com carga horária de 20 horas-aula, quarenta e oito participantes, ministrado
pelo Dr. Mário Lozano;

•

Direito Previdenciário, em João Pessoa, em 2003, ministrado pelo Prof. José Antônio Coelho Cavalcante;

•

Medicina Legal, voltado aos alunos da ESMA, em João Pessoa, em 2003, ministrado pelo Prof. Ricardo César de Carvalho;

•

Treinamento de servidores e estagiários do telejudiciário, em João Pessoa, em
2003, ministrado pelos: professores do SENAC;

•

Redação Jurídica, em João Pessoa, voltado aos alunos da ESMA, em 2004, ministrado pelo Prof. João Trindade Cavalcante;

•

Arquivo para os Estagiários do Fórum da Comarca da Capital, em 2004;

•

Elaboração de Pareceres e Acórdãos, carga horária de 20 horas-aula, em 2007,
ministrado pela Prof.ª Vera Lúcia Gomes de Andrade;

•

Elaboração de Pareceres e Acórdãos II, carga horária de 20 horas-aula, em 2007,
ministrado pela Prof.ª Vera Lúcia Gomes de Andrade;

•

Redação Oficial, carga horária de 30 horas-aula, em 2007, ministrado pela Prof.ª
Maria Alice Serrano de Andrade;

•

Redação Oficial, carga horária de 30 horas-aula, em 2007, ministrado pela Prof.ª
Vera Lúcia Gomes de Andrade;

•

Gestão e Organização de Arquivo, carga horária de 30 horas-aula, em 2007, ministrado pela Prof.ª Dulce Amélia de Brito Neves;

•

Gestão de Estoque (1.ª e 2.ª Parte), carga horária de 15 horas-aula, em 2007, ministrado pelo Prof. José Carlos Koleski;

•

Tomada de Decisão na Administração Estratégica, voltado aos secretários, coordenadores e assessores do Tribunal de Justiça, em 2008;

•

A Lei 12.010/09 e Outras Questões Atinentes à Infância e à Juventude, período de
14 a 15 de setembro de 2010, carga horária 20 horas-aula, ministrado pelo Juiz
José Antônio Daltoé Cezar;
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•

Interpretação e a Aplicação Judicial do Direito: uma Abordagem Realista, com carga horária de 30 horas-aula, em setembro de 2011, em João Pessoa, ministrado
pelo Prof. Dr. Enoque Feitosa Sobreira Filho;

•

Processo Penal e Paradigma Criminológico, carga horária de 20 horas-aula, período de 18 a 19 de novembro de 2011, em João Pessoa, ministrado pelo Dr. Ramiro
Anzit Guerrero;

•

Juizados Especiais Estaduais Cíveis, período de 30 a 31 de agosto de 2013, carga
horária 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado pelo Des. Joel Dias Figueiras
Júnior;

•

Juros – Aspectos Econômicos e Jurídicos, período de 28 a 30 de novembro de
2013, carga horária de 20 horas-aula, em João Pessoa, ministrado por José Horá cio Halfeld Rezende Ribeiro e por Ruy Rosado de Aguiar Júnior;

•

Técnica Legislativa e Legística, com carga horária de 10 horas-aula, período de 13
a 14 de novembro de 2014, em João Pessoa, ministrado por André Leandro Barbi
de Souza;

•

Considerações sobre o Novo CPC, carga horária de 16 horas-aula, nos dias 9, 10 e
24 de julho de 2015, ministrado por: Des. Leandro dos Santos, Des. Marcos Alaor
Diniz Grangeia, Juiz Tiago Brandão de Almeida e Juiz Fábio José de Oliveira Araújo;

•

Media Training, com carga horária de 8 horas-aula, nos dias 12 e 13 de novembro
de 2015, em João Pessoa, ministrado por: Patrícia Marins, Miriam Moura, João
José Forni, Kátia Sartório, Lúcia Abreu, Alexandra Fiori, Beth Cataldo, Beatriz
Abreu e Sônia Filgueiras;

•

Atualização em Processo Coletivo e Meios de Resolução Coletivas de Litígios – A
Jurisdição no Século XXI, com carga horária de 12 horas-aula, período de 25 a 27
de novembro de 2015, em João Pessoa, ministrado pelo Des. Aluísio Gonçalves de
Castro Mendes e pelo Dr. Marcos Stefani.

Eventos organizados e realizados
•

Palestra: “A Execução Forçada de Sentença Arbitral Estrangeira”, em 1999, palestrante: Desembargador Federal Rivaldo Costa;

•

Palestra: “Globalização do Direito do Trabalho”, em Campina Grande, em 1999, palestrante: Dr. Arnaldo José Duarte do Amaral;

•

Palestra: “A Magistratura e as Penas Alternativas”, em João Pessoa, em 1999, pa lestrante: Dr. Ivan Lira de Carvalho;

•

Palestra: “Perícia Médico-Legal”, em Campina Grande, em 1999, palestrante: Dr.
Genival Veloso de França;

•

Palestra: “Organização Curricular”, em João Pessoa e em Campina Grande, em
1999, palestrante: Prof.ª Rita de Cássia Cavalcanti Porto;
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•

Palestra: “Direito Ambiental”, em Campina Grande, em 2000, palestrante: Des. Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira;

•

Palestra: “Direitos Difusos e Coletivos”, em Campina Grande, em 2000, palestrante: Dr. Roberto Moreira de Almeida;

•

Palestra: “A Função do Magistrado”, em João Pessoa, em 2000, palestrante: Des.
Cristovam Daiello de Moreira;

Des. Cristovam Daiello de Moreira profere palestra na sede da ESMA, no Fórum Cível de João Pessoa, em
2000. A mesa foi presidida pelo Diretor da Escola, o Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro. Na ocasião, o
Des. Daiello foi homenageado pela ESMA, em reconhecimento do seu esforço em favor da criação da escola.
Recebeu a comenda das mais da Juíza Maria das Graças Fernandes Duarte.

•

Palestra: “Justiça Itinerante”, em João Pessoa, em 2000, palestrante: Dr. Francisco
Elair Morais;

•

Palestra: “A Lei n.°9.756/98 que Deu Nova Redação ao Art. 557 no CPC”, em João
Pessoa, em 2000, palestrante: Des. Plínio Leite Fontes;

•

Palestra: “Responsabilidade Civil por Erro Médico”, em Campina Grande, em 2000,
palestrante: Dr. Misael Montenegro Filho;

•

Encontro com juízes de diversas varas da Comarca da Capital, para implantação
da disciplina de Prática Forense Civil e Criminal, nos juizados comuns e especial,
no CPM, em João Pessoa, em 2000;
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•

Palestra: “O Novo Código Civil”, em João Pessoa, em 2003, palestrante: Prof. Ge orge Salomão Leite;

•

Lançamento do livro “Direito Constitucional do Trabalho Aspectos Controversos da
Automatização”, em João Pessoa, em 2003, autor: Rogério Magnus Varela Gonçal ves;

•

Palestra “Questões Atuais do Poder Judiciário: Realização dos Juizados Especiais”, em João pessoa, em 2004;

•

Palestra: “Direito Previdenciário”, em João Pessoa, em 2005, palestrante: Dr. José
Antônio Coelho Cavalcanti;

•

Palestra: “A nova Lei de Falências”, em João Pessoa, em 2005, palestrante: Dr.
Romero Carneiro Feitosa;

•

Mesa redonda: “Desarmamento. Programa Viável?”, expositores: Dr. Harrison Targino (Secretário de Segurança Pública), Dom Aldo Di Cillo Pagotto (Arcebispo da
Paraíba), Des. Rafael Carneiro Arnaud, Deputada Iraê Lucena (Frente Parlamentar
pelo Desarmamento e em Defesa da Paz), em João Pessoa, em 2005;

•

Palestra: “Poderes Investigativos do Ministério Público”, em João Pessoa, em
2005, palestrante: Dr. Paulo Lavor;

•

Encontro para os juízes: “Aspectos Polêmicos no Direito das Sucessões”, em João
Pessoa, em 2005, expositor: Des. Antônio Elias de Queiroga;

•

Palestra comemorativa ao Dia do Jurista: “Mandato de Segurança”, em João Pessoa, em 2005, palestrante: Des. Federal Ridalvo Costa;

•

Seminário sobre a Lei Maria da Penha, no período de 25 a 26 de maio de 2007,
tendo como conferencistas: a Juíza Silvana Carvalho Soares, a Prof.ª da Universidade de Brasília Dra. Lourdes Bandeira, a Delegada Yumara Bezerra, o Secretário
de Segurança Pública Dr. Eitel Santiago, a Prof.ª Walkíria Alencar do Centro da
Mulher 8 de Março, e do Juiz-Corregedor Leandro dos Santos;

•

XII Encontro Nacional do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais
da Magistratura – COPEDEM, realizado de 27 a 29 de março de 2008, em João
Pessoa;
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O ex-desembargador Almir Carneiro da Fonseca, criador da ESMA, recebeu a Medalha de Honra
ao Mérito Ministro Domingos Franciulli Neto das mãos do Diretor da Escola, Des. Antônio Car los Coelho da Franca, na abertura do XII COPEDEM, em 2008. Na ocasião também foram home nageados outros e ex-diretores da ESMA, Antônio de Pádua Lima Montenegro e Miguel Levino
de Oliveira Ramos.

•

Jubileu de Prata da ESMA, durante todo o mês de setembro de 2008, foram desenvolvidas atividades dedicadas a essa comemoração ao aniversário dos 25 anos da
Escola;

•

Seminário “Justiça e Imprensa – Uma Conversa entre Dois Mundos”, reuniu, nos
dias 15 e 16 de setembro de 2010, jornalistas, magistrados e estudantes de Comunicação Social, que discutiram a nova relação da mídia com o sistema judicial da
Paraíba. Coordenadores: Juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior e jornalista Fernan do Patriota, com apoio das Coordenadorias de Comunicação (Codecom) e de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Programas Especiais (Codes) do TJPB.
Na programação, houve as palestras:
◦ “Vocabulário Rebuscado e o Formalismo Inútil do Poder Judiciário”, palestrante:
Juiz Hermance Gomes Pereira;
◦ “Judiciário e Imprensa – Qualidade, Ética e Responsabilidade”, palestrante: Jô
Mazarollo, diretora de jornalismo da Rede Globo Nordeste; debatedores: Desembargador do TJPB Joás de Brito Pereira Filho; presidente da Associação
dos Magistrados da Paraíba, Juiz Antônio Silveira Neto; presidenta da Associação Paraibana de Imprensa (API), Marcela Sitônio; Juiz Aluízio Bezerra Filho;
Juíza Renata da Câmara Pires Belmont; diretor de jornalismo do Sistema Correio de Comunicação, Walter Galvão;

•

I Fórum Interdisciplinar de Uniformização de Condutas Jurisdicionais, realizado no
ano de 2011, norteado pelo tema “Integração, Uniformização e Humanismo”, cujo
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objetivo possibilitou a autoavaliação da qualidade da prestação dos serviços institu cionais e a difusão das boas ideias de condutas humanistas que aproximam o Judiciário da sociedade, em nome do princípio da eficiência. Aconteceram três grandes
encontros em João Pessoa, Campina Grande e Sousa. Os enunciados resultantes
desse trabalho foram reunidos em publicação homônima;
•

Projeto Interagir, criado em 2011, para aproximar o Judiciário das escolas de ensi no fundamental da Paraíba. Concepção original do projeto e redação foram feitas
pelas Juízas Maria Aparecida Sarmento Gadelha e Lua Yamaoka Mariz Maia Pitanga. As consultorias para a metodologia de elaboração do projeto foram de Prof. Ângelo Emílio da Silva Pessoa e da Prof.ª Sandra Regina Pires, responsáveis pelo
processo seletivo de monitores, mediante aprovação no curso “A criança, o adolescente, a sociedade e o direito”, ministrado, respectivamente, pela Prof.ª Sandra Regina Pires, 20 horas-aula, Juíza Maria Aparecida Sarmento Gadelha, 10 horasaula, e Juíza Lua Yamaoka Mariz Maia Pitanga, 10 horas-aula;

•

Seminário Direitos Humanos e Jurisdição: Construindo Novos Paradigmas, realizado de 22 a 24 de setembro de 2011, em parceria com a UFPB. Palestras:
◦ “Julgamento Justo na Perspectiva dos Direitos Humanos”, com o Prof. Dr. Luciano Mariz Maia;
◦ “Fundamentos Históricos, Filosóficos, Culturais e Políticos”, com a Prof.ª Rosa
Godoy;
◦ “A política de Direitos Humanos no Brasil”, com o Dr. Nilmário Miranda;
◦ “Democracia Participativa e Direitos Humanos”, com o Prof. Dr. Rubens Pinto
Lyra;
◦ “Diversidade e Direitos Humanos (gênero, LGBT, criança e adolescente,
etnias)”, com o Prof. Dr. Eduardo Ramalho Rabenhorst;
◦ “Casos de Violação de Direitos Humanos Perante Organismos Internacionais”,
com o Prof. Dr. Sven Peterk.

•

Simpósio Paraibano de Justiça Restaurativa – Mediação e Reinserção Social, realizado nos dias 5 e 6 de junho de 2012, na sede desta Escola;

•

Seminário Judicialização da Saúde Pública no Brasil, realizado nos dias 14 e 15 de
dezembro de 2012, com a participação da Escola de Magistratura Federal da 5.ª
Região (Núcleo Seccional Paraíba) e com o apoio da Associação dos Magistrados
da Paraíba. Este evento se destinou a magistrados, promotores, defensores, operadores do direito, médicos, servidores públicos e estudantes. O evento encerrou
com a leitura da “Carta de João Pessoa”, contendo os enunciados para formalização de diretrizes e medidas sobre o assunto. Palestras:
◦ “A Composição Judicial e Extrajudicial dos Litígios Relacionados à Saúde Pública”, palestrante: Juiz Túlio Duailibi;
◦ “O Conteúdo do Direito Material à Saúde. Limites à Jurisdição. Deveres dos
Gestores Públicos”, palestrante: Prof. Cláudio Lucena;
◦ “Limites da Judicialização do Direito Fundamental à Saúde”, palestrante: Juiz
George Marmelstein Lima;

68

Fátima Bezerra Cavalcanti

◦ “Panorama Geral da Saúde Pública no Brasil e o Papel do Judiciário nesta
Questão”, palestrante: Prof. Carlos Vital;
◦ “Aspectos Jurídicos e Operacionais do Direito à Saúde no Estado da Paraíba”,
palestrantes: Procurador-Geral do Estado Gilberto Carneiro e Secretário de
Saúde do Estado Waldson Dias de Souza;
◦ “Ativismo Judicial”, palestrante: Prof. José Ricardo Ferreira Cunha.
•

Ciclo de Palestras ADFAS na Paraíba: Evoluções e Involuções do Direito de Família, no dia 4 de dezembro de 2014, em João Pessoa, palestrantes: Des. Antônio Elias Queiroga, Dr. Ibrahim Fleury Madeira, Juíza Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas e Dra. Regina Beatriz Tavares da Silva;

•

Ciclo de Palestra Direito de Família em Foco: Aspectos Jurídicos e Psicológicos da
Alienação Parental e da Guarda Compartilhada, em 27 de abril de 2015, em João
Pessoa, fruto da parceria entre TJPB, ESMA e Associação Brasileira Criança Feliz
e IBDFAM-PB. Palestras:
◦ “A Alienação Parental e da Lei n.º 12.318/10” com o Juiz Fábio José de Oliveira
Araújo;
◦ “A Família Brasileira Contemporânea” com o Prof. Dimitre Soares;
◦ “O Atual Panorama das Varas de João Pessoa e o Setor Psicossocial” com a
Juíza Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas;
◦ “A Guarda Compartilhada e a Lei n.º 13.058/14” com a Juíza Eulice Jaqueline
da Costa Silva Cherulli.

•

Encontro Nacional de Magistrados da Infância e Juventude, parceria ENM/AMB,
ESMA e AMPB, período de 8 a 9 de outubro de 2015, em João Pessoa, sob coor denação da magistrada Vera Lúcia Deboni, com a seguinte programação de palestras:
◦ “Redução da Idade Penal e Alternativas Legislativas”, palestrante: Dr. Sérgio Ricardo de Souza, debatedores: Juízes Haroldo Luís Ringo da Silva e Renato
Rodovalho Scussel, facilitadores dos grupos de trabalho: magistrados Maria
dos Remédios Pedrosa Veloso de França, Antônio Silveira Neto, Carlos Francisco Gross, Vladson Bitencourt, Vânia Barros;
◦ “Família Substituta e Convivência Familiar – Desafios e compatibilização”, palestrante: Des. José Antônio Daltoé César, debatedores: Juízes Reinaldo Cintra
Torres de Carvalho e José Dantas Paiva, facilitadores dos grupos de trabalho:
magistrados Maria dos Remédios Pedrosa Veloso de França, Antônio Silveira
Neto, Carlos Francisco Gross, Vânia Barros, Reinaldo Cintra de Carvalho, José
Antônio Daltoé César;

•

XVII Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura – COPEDEM, período de 10 a 12 de março de 2016, em João Pessoa;
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Encontro do Colégio Permanente de Diretores das Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem) realizado
pela ESMA, entre os dias 10 e 12 de março de 2016. No evento, publicou-se a “Carta de João Pessoa”, assina da por todos os diretores, com importantes recomendações para escolas e tribunais visando ao incentivo do
ensino a distância, à autonomia administrativa e orçamentária das instituições e ao intercâmbio acadêmico
entre as escolas.

•

“O juiz e seu agir ético na relação com o outro e no ato de julgar “, em 21 de outu bro de 2016, palestrante:Dr. Sérgio Luiz Kukina, Ministro do Superior Tribunal de
Justiça;

•

Conferência sobre Controle de Convencionalidade, nos dias 24 e 25 de novembro
de 2016, em João Pessoa, em que se debateu sobre as ferramentas, visando à
efetividade dos tratados internacionais de direitos humanos na jurisdição brasileira.
As palestras conforme programação abaixo:
◦ Palestra “Controle de Convencionalidade e Novas Formas de Combate à Corrupção na Perspectiva dos Direitos Humanos”, palestrante: Prof. Esp. Yulgan
Tenno de Farias Lira;
◦ “Proteção dos Direitos Humanos e Impacto da Jurisprudência da Corte”, palestrante: Prof.ª Dr.ª Flávia Piovesan;
◦ “A concorrência de jurisdição e o controle de convencionalidade”, palestrante:
Prof. Me. Paulo Henrique Gonçalves Portela;
◦ “O controle de convencionalidade no âmbito trabalhista”, palestrante: Prof. Dr.
Wolney de Macedo Cordeiro;
◦ “O Supremo Tribunal Federal e o controle de convencionalidade”, palestrante:
Prof. Me. Wellington Cabral Saraiva;
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◦ “Controle de convencionalidade: por que e para quê?”, palestrante: Prof. Dr. Luciano Mariz Maia;
◦ “Controle de Convencionalidade e Complexidade”, palestrante: Prof.ª Dr.ª Alessandra Macedo Franca;
◦ “O Controle de Convencionalidade na Constituição de 1988”, palestrante: Ministro Dr. Gilmar Ferreira Mendes.

Conferência sobre Controle de Convencionalidade, realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2017, reunin do 250 inscritos. Na fotografia, a partir da esquerda: Subprocurador-Geral da República Luciano Maia, Juíza
Maria Aparecida Gadelha, Desembargador Romero Marcelo Oliveira, Desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti, Ministro Gilmar Mendes, Desembargador Federal Rogério Fialho, Desembargador José Ricardo Porto,
Des. Joás de Brito, Subprocurador-Geral da República Eitel Santiago e Juiz Ricardo Vital.
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Palestra da Secretária de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania Flávia Piovesan, acompanhada pelo Desembargador Leandro dos Santos e pelas graduandas Ana Júlia Pepeu e Camila Nóbrega –
ambas da UFPB.

•

“Relacionamento institucional entre Tribunais”, em 2 de dezembro de 2016, palestrante: Dr. Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Ministro do STJ.

Projeto Quintas Legais
O projeto Quintas Legais foi criado para integrar a matriz curricular do Curso de
Preparação à Magistratura, com a denominação de Tópicos Especiais, propiciando ao
alunato da ESMA e ao público em geral atualização em assuntos de interesse na área jurídica. Durante o período de atividade, foram ministradas as seguintes palestras:
•

“Relações da imprensa com o Judiciário”, em 2009, palestrante: jornalista Luiz Car los de Sousa;

•

“Direito Consumerista e Web”, em 2009, palestrante: Fernando Vasconcelos, Promotor de Justiça aposentado e professor da UFPB e da UNIPÊ;

•

“O Acordo Ortográfico”, em 2009, palestrante: professor Félix de Carvalho;

•

“Os avanços do processo coletivo para efetividade da tutela jurisdicional”, em 2009,
palestrante: professor Delosmar Mendonça;
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•

“A importância da prova pericial no processo criminal”, em 2009, palestrante: professor Genival Veloso de França Filho;

•

“Garantia legal e contratual no Código de Defesa do Consumidor”, em 2009, palestrante: Juiz Leandro dos Santos;

•

“Ética e Advocacia”, em 2009, palestrante: Yanko Cyrilo, presidente do Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB/PB;

•

“Atuação do Ministério Público no processo eleitoral”, em 2009, palestrante: Roberto Moreira de Almeida, Procurador do Ministério Público;

•

“As decisões do Tribunal de Contas e o Controle Judicial”, em 2009, palestrante:
Eugênio Nóbrega, consultor jurídico;

•

“Crimes contra a dignidade sexual – Lei 12.015/09”, em 2009, palestrante: Juiz An tônio Maroja Limeira Filho;

•

“Os direitos fundamentais do contribuinte na visão do STF”, em 2009, palestrante:
professor Geilson Salomão;

•

“Processo eletrônico nos juizados e na execução penal”, em 2009, palestrante: Juiz
Wolfram da Cunha Ramos;

•

“Repensando a fixação da pena”, em 2009, palestrante: Juiz Euler Paulo de Moura
Jansen;

•

“Dolo eventual e delito de trânsito”, em 2009, palestrante: Promotor Dimitri Nóbrega
Amorim;

•

“O Acesso da mulher vítima de violência doméstica à Justiça”, em 2010, palestrante: Juíza Higyna Josita Simões de A. Bezerra;

•

“Delitos tributários”, em 2010, palestrante: Juiz Rogério Roberto Gonçalves de
Abreu;

•

“O Direito e os direitos humanos na sociedade pós-colonial”, em 2010, palestrante:
professor Eduardo Ramalho Rabenhorst;

•

“A segunda fase da aplicação da pena: panorama geral e novas abordagens”, em
2010, palestrante: Juiz Euler Paulo de Moura Jansen;
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“Direito Fundamental à Saúde – Uma Visão Consumerista”, em 2010, palestrante:
Glauberto Bezerra, curador do Consumidor;

•

“As grandes questões do Direito Sucessório”, em 2010, palestrante: professor Rodrigo Azevedo Toscano de Brito;

•

“Ordem da vocação hereditária: concorrência do cônjuge sobrevivente”, em 2010,
palestrante: Des. Antônio Elias de Queiroga;

•

“Depoimento sem dano: a importância da interdisciplinariedade na concretização
da justiça”, em 2010, palestrante: professora Wânia Cláudia G. Di Lorenzo Lima;

•

“Propaganda Eleitoral Física e Mídia”, em 2010, palestrante: Juízes Marcos Aurélio
Pereira Jatobá Filho e João Batista Barbosa;

•

“A Federalização dos Crimes Praticados com Grave Violação a Direitos Humanos”,
em 2010, palestrante: Juiz Bianor Arruda Bezerra Neto;

•

“A justiça restaurativa como justiça de proximidade”, em 2010, palestrante: Juíza
Maria Coeli Nobre da Silva;

•

“Regime Jurídico das Marcas no Direito Brasileiro: Conflitos e Perspectivas”, em
2010, palestrante: professor André Luiz Cavalcanti Cabral;

•

“20 anos do CDC”, em 2010, palestrante: professor Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho;

•

“O Ministério Público e a Segurança Pública”, em 2010, palestrante: ProcuradorGeral de Justiça Oswaldo Trigueiro do Valle Filho;

•

“O Design da Informação Jurídica nos Tribunais: das Iluminuras Medievais ao Pictorial Turn”, em 2011, palestrante: Dr. Marcílio Toscano Franca Filho;

•

"

•

“O Ministério Público e o Controle Externo da Atividade Policial”, em 2011, pales trante: Promotor de Justiça Dr. Marcus Leite;

•

”O Judiciário Brasileiro em Face dos Conflitos entre Tratados e Leis Internas”, em
2011, palestrante: Dr.ª Taciana Meira Barreto;

•

”Aspectos práticos do Tribunal do Júri”, em 2011, em Campina Grande, palestrante:
Juiz Marcos William de Oliveira;
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•

”O Direito de Punir do Estado e as novas Doutrinas Penais – do Abolicionismo ao
Direito Penal do Inimigo”, em 2011, palestrante: Dr. Eduardo de Araújo Cavalcanti;

•

”Recursos penais, em 2011, palestrante: Des. Joás de Brito Pereira Filho;

•

“20 anos do Código de Defesa do Consumidor”, em 2011, em Campina Grande e
em Guarabira, palestrante: Dr. Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho;

•

”Violência doméstica e familiar contra a mulher: Histórico de sofrimento e proteção
legal”, em 2011, palestrante: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti;

•

“Diretrizes Constitucionais da Administração Pública”, em 2011, em Campina Grande, palestrante: Dr. Manoel Alexandre Cavalcanti Belo;

•

“Autonomia e Efetividade da Tutela Coletiva de Direitos”, em 2012, palestrante: Me.
Carlos Romero Lauria Paulo Neto;

•

”Ética e Direito na Pós-modernidade”, em 2012, palestrante: Me. Fernando José da
Silva Monteiro;

•

”Precedentes judiciais e sua aplicação”, em 2012, palestrante: Me. Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior;

•

”Lei de Resíduos Sólidos”, em 2012, palestrante: Ma. Débora Peter;

•

“Psicologia Jurídica: Loucura e Cidadania”, em 2012, palestrante: Me. Nelson Gomes de Sant'Ana e Silva Júnior;

•

“Estatuto do Idoso, seus avanços e fragilidades”, em 2012, palestrante: Dr. Valberto
Lira;

•

”A Discricionariedade e o seu Controle Jurisdicional”, em 2012, palestrante: Juiz Vitor Manoel Sabino Xavier Bizerra;

•

“Dumping Social e sua reparação em ação individual”, em 2012, em Campina
Grande, palestrante: Dr. David Sérvio Coqueiro dos Santos;

•

“Desjudicialização da Saúde”, em 2012, palestrante: Prof. Cláudio Simão de Luce na Neto;

•

“Lei de Resíduos Sólidos”, em 2012, em Campina Grande e em Patos, palestrante:
Ma. Débora Peter;
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”Reforma do Código Civil e questões de família”, em 2012, palestrante: Dra. Regina
Beatriz Tavares da Silva;

•

“Direitos humanos e justiça social: o debate do realismo jurídico”, em 2012, pales trante: Dr.ª Lorena de Melo Freitas;

•

"Direito básico do consumidor e superendevidamento", em 2013, em Campina
Grande, palestrante: Dr. Floriano Brito;

Paraíba Cultural

Uma das metas da ESMA é fomentar ações e projetos voltados à disseminação
da cultura. Para tanto, criou o Paraíba Cultural, que, além de possibilitar a aproximação
com a sociedade, pela valorização de expressões artísticas, revelou talentos de magistrados e servidores. Segue a lista de eventos:
•

Semana Cultural Jackson do Pandeiro, realizada no período de 28 de novembro a
1.º de dezembro de 2011, em parceria com a Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB). O evento contou com exposição de artes, palestras, recitais, peça
teatral e apresentação humorística;
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Na Semana Cultural Jackson do Pandeiro, a
ESMA organizou e promoveu apresentações
artísticas e palestras, entre elas: o cantor Beto
Brito (canto superior esq.); a Cia de Teatro
Oxente, com a peça “O dia em que a morte bateu as botas” (inferior esq.); o Desembargador
Romero Marcelo, cantando sucessos do homenageado, com o acompanhamento do Juiz
Marcos William ao teclado. Os eventos ocorreram no auditório da seda da Escola e no Fórum
Cível Desembargador Mário Moacyr Porto.

•

Projeto Cultural Jushumor, edição de 2012, com apresentações humorísticas que
revelaram talentos artísticos de juízes e servidores, em Cajazeiras, Guarabira,
Campina Grande e João Pessoa – onde ocorreu a última sessão, em 28 de novembro de 2012.

Em sua terceira edição, em 2012, a sessão na Comarca de Guarabira foi realizada no Fórum Augusto Almeida. Contou com a apresentação de servidores: José Jenuíno dos Santos, Cícero Teixeira
Maia, Valdemar Guedes dos Santos e Jesiel Rodrigues da Rocha. Além disso, o comediante Marcelo Piancó mostrou seu espetáculo “Humor de Fato e de Direito”, com o acompanhamento do
músico Léo Nóbrega.
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Paraíba Cultural, realizado em João Pessoa, no período de 3 a 6 de junho de 2013.
Foram homenageados: a Rádio Tabajara, pela contribuição histórica à cultura paraibana; o músico Zé Marcolino, destacado cancioneiro nacional; a teatróloga Lourdes Ramalho, valorosa escritora paraibana; o músico Sivuca, grande mestre da
música nordestina pelo mundo.

•

Paraíba Cultural: Rainha das Espinharas – Educação, Cultura e Desenvolvimento,
promovido pelo TJPB, pela ESMA e pela Rádio Tabajara, nos dias 16, 17 e 18 de
junho de 2015, no Fórum Miguel Sátyro, em Patos. O evento constou de debates
jurídicos e atividades culturais, proporcionando um ambiente de interação entre a
comunidade patoense e o Poder Judiciário estadual.

•

Paraíba Cultural: Rainha da Borborema, aconteceu no Fórum Affonso Campos, na
Comarca de Campina Grande, no período de 20 a 22 de outubro de 2015, apresentando palestras jurídicas e atividades voltadas à cultura, ao humor, à história e à
música. Na oportunidade, foram entregues comendas a personalidades destacadas
de Campina Grande.

Projeto Café com Lei
A ESMA, preocupada em maximizar a divulgação do saber jurídico junto à comunidade, aos operadores do direito e ao alunato do CPM, promove e organiza eventos so bre assuntos relevantes e polêmicos, trazidos, normalmente pela doutrina jurídica, pelos
processos nos tribunais e pelos meios de comunicação. Nesse contexto, concebeu-se a
atividade Café com Lei, em que palestras mensais de curta duração são realizadas em
ambiente menos formal e aberto ao público em geral. Segue-se a lista das palestras:
•

Normas Fundamentais do Novo CPC, em 12 de agosto de 2015, em João Pessoa,
palestrante: Juiz Fábio José de Oliveira Araújo;

•

Direitos Humanos e Punição, em 20 de agosto de 2015, em João Pessoa, palestrante: Dr. Vicente de Paulo Barretto;

•

Jurisdição e Resistência, em 7 de outubro de 2015, em João Pessoa, palestrante:
Juíza Carina Labres;
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•

Meio ambiente, Estatuto da Cidade e Registro de Imóveis, em 20 de junho de
2016, em João Pessoa, palestrante: Prof.ª Sílvia Elena Barreto Saborita;

•

O Conceito de Verdade no Ato Jurídico, em 1.º de agosto de 2016, em João Pessoa, palestrante: Prof. Dr. Damião Ramos Cavalcanti;

•

Lavagem de Dinheiro e Crimes Cibernéticos, em 18 de agosto de 2016, em João
Pessoa, palestrante: Prof. Fabiano Emídio de Lucena Martins;

Palestra sobre lavagem de dinheiro com o Delegado Federal Fabiano Emídio de Lucena Martins,
em agosto de 2016, reuniu mais de 200 no auditório da ESMA, em João Pessoa.

•

Oportunidades de Publicação na ESMA e a Linguagem Acadêmica, 13 de setembro, em Campina Grande, palestrante: Prof. Ivan Costa;

•

As Lições do Doutrinador e Filósofo do Direito Noberto Bobbio, em 20 de setembro
de 2016, em João Pessoa, palestrante: Prof. Dr. Giuseppe Tosi;

•

Um Diálogo entre as Artes e a Ciência Jurídica, em 15 de outubro de 2016, em
João Pessoa, palestrante: Prof. Dr. Marcílio Toscano Franca Filho;

•

A possibilidade de desconstituição dos vínculos paterno-filiais em face do abandono afetivo, em 17 de novembro de 2016, em João Pessoa, palestrante: Prof.ª Fernanda Carvalho Leão Barretto;

•

Feminicídio, um Olhar Voltado para os Direitos da Mulher, em 13 de dezembro de
2016, em João Pessoa, palestrante: Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
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Escola Itinerante

O projeto Escola Itinerante, lançado em 23 de maio de 2016, objetivava interiorizar ações educativas, com foco, a princípio, no novo Código de Processo Civil (Lei n.º
13.105/2015), possibilitando que magistrados, servidores e assessores de juízes do 1.º
Grau, das mais diversas comarcas, tivessem oportunidade de aprimorar os conhecimentos e as práticas para melhor atuarem na prestação jurisdicional.
O referido projeto teve origem em oficinas temáticas que reuniam juízes para tro ca de experiências vivenciadas nas unidades judiciárias. A partir desses encontros, foram
constituídos os grupos de trabalho: Infância e Juventude, Seguro Habitacional e Direito
Penal e Processual Penal, com reuniões constantes. Foi, então, que se criou o formato da
Escola Itinerante: encontros pontuais de 4 horas-aula, com assuntos definidos, ministra dos por juízes e professores. Houve uma preocupação com os locais em que esses eventos seriam realizados, com o intuito de descentralizar as ações e privilegiar as principais
comarcas do interior do Estado. Destarte, cada tema fora levado às diversas localidades,
e foram totalizadas 60 horas-aulas, com as atividades entre junho e setembro de 2016,
como pode ser aferido pela lista abaixo.
•

Das Defesas e das Provas no CPC/2015, ministrado pelo Juiz Kéops de Vasconcelos Amaral Vieira Pires. Foram promovidos encontros em Patos, no dia 16 de junho, em Sousa, no dia 1.º de julho, em Campina Grande, no dia 8 de julho, e em
João Pessoa, no dia 19 de agosto de 2016.

•

Direito Intertemporal e Tutelas Provisórias no CPC/2015, ministrado pelo Juiz Fábio
José de Oliveira Araújo, encontros: em Sousa, no dia 17 de junho, em Patos, no dia
1.º de julho, e em João Pessoa, no dia 8 de julho de 2016.

•

Atos Processuais, Prazos, Custas e Honorários no CPC/2015, ministrado pelo Juiz
Manuel Maria Antunes de Melo, encontros: em Guarabira, no dia 17 de junho, e em
Sousa, no dia 2 de setembro de 2016.

•

Conciliação e Mediação no CPC/2015, ministrado pelo Juiz Antônio Carneiro de
Paiva Júnior, encontros: em Campina Grande, no dia 17 de junho, e em João Pes soa, no dia 1.º de setembro de 2016.
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•

Processo de Conhecimento no CPC/2015, ministrado pela Juíza Silmary Alves de
Queiroga Vita, encontros: em João Pessoa, no dia 17 de junho, e em Guarabira, no
dia 1.º de julho de 2016.

•

Das Sentenças no CPC/2015, ministrado pelo Juiz Antônio Silveira Neto, encontros: em Campina Grande, no dia 1.º de julho, e em Guarabira, no dia 8 de julho de
2016.
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CAPÍTULO VIII – Publicações, comunicação e títulos honoríficos

Publicações e comunicação

A ESMA, em sua trajetória acadêmica, tem expressado a necessidade de consolidar canais de difusão de sua imagem institucional e da produção científico-cultural, resul tantes de suas ações de ensino e do intercâmbio com outras entidades educativas e cul turais. Em 1996, a Escola lançou a Revista da ESMA/PB, organizada por José Cavalcanti
dos Santos, aluno concluinte do Curso de Preparação à Magistratura, em dezembro do referido ano. A revista foi constituída por onze artigos
de autoria de magistrados, advogados e professores.
No ano seguinte, foi lançado o segundo
volume desse periódico, com uma formatação
diferente da anterior, contendo vinte e dois artigos, acórdãos, sentenças, pareceres e súmulas
do Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 1998, foi
lançado o terceiro volume, contendo quinze artigos, além de acórdãos, sentenças, pareceres e
súmulas do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Em 2 dezembro de 2010, foi relançada a
Capa do primeiro volume da Revista da
ESMA, lançada em 1996.

Revista da ESMA, fruto de um novo trabalho de
editoração e seriação, agora, inscrita sob as
normas do ISSN – Internacional Standard Seri-

al Number. Para isso, foi instituída uma comissão editorial, aberto um novo período de
submissão para seleção de trabalhos – dos cem artigos inscritos, vinte foram seleciona dos para o novo primeiro volume da revista. Na oportunidade do lançamento, foi também
publicado o Selo Amigo da Conciliação 9, para estimular empresas a buscarem acordos
9 PATRIOTA, Fernando. Desembargadores e juízes são convidados para lançamentos da Revista da Esma
[…] TJPB, 1.º dez. 2010. Disponível em: <http://www.tjpb.jus.br/desembargadores-e-juizes-sao-convidadospara-lancamentos-da-revista-da-esma-e-selo-amigo-da-conciliacao/>. Acesso em: 12 dez. 2016.
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em situações de conflitos na esfera extrajudicial. O projeto, criado através da Resolução
n.º 20/2010 do TJPB, foi idealizado pelo Juiz Bruno César Azevedo Isidro, com o total
apoio da UEPB, da OAB/PB e da Diretoria da ESMA, que preside a Comissão dirigente do
Selo.
Em setembro de 2009, foi criado e instalado o
Portal ESMA, no endereço eletrônico <http://esma.tjpb.jus.br>, disponível para divulgar as ações institucionais
da Escola, os trabalhos acadêmicos, os artigos e matérias jurídicas ou afins. A exemplo do Tribunal de Justiça
da Paraíba, no que se refere à comunicação eletrônica,
criou-se também perfil na rede social Twitter <http://twitter.com/EsmaPB>.
A interface do sítio ESMA tem sido constantemente aprimorada, com a finalidade de torná-lo cada vez
mais convidativa e, em 2015, teve sua mais recente atualização, sendo totalmente rediagramada. Em agosto de
2016, ganhou um espaço para o cadastro cronológicos
dos eventos promovidos pela ESMA. Outrossim, houve a

Capa da cartilha sobre a Lei
Maria da Penha, elaborado pela
ESMA, em 2011.

criação de uma seção, denominada Palavra Acadêmica, para divulgação de trabalhos
acadêmicos elaborados pelos alunos, professores e servidores do TJPB. Esses artigos
serão analisados por um conselho editorial e selecionados para integrarem a Revista da
ESMA, que está em processo de reelaboração, para adotar um novo formato digital de
publicação.
Ainda no campo da comunicação, foi criado em 2010, o Informativo TJPB e
ESMA, com o objetivo de divulgar notícias de interesse dos magistrados, servidores do
TJ, alunos da ESMA e da comunidade em geral, no qual eram cadastrados os correios
eletrônicos dos interessados, que recebia corriqueiramente as notícias.
Entre as iniciativas educacionais, foram publicadas cartilhas informativas, a exemplo da cartilha “Lei Maria da Penha: Do papel para a vida”, lançada em 2011, que apresentou informações sobre a Lei nº 11.340, elaborada em linguagem simples e coloquial,
como forma de esclarecimento à sociedade, buscando a participação de todos no cumprimento da referida lei. Outra publicação educacional da ESMA foi a cartilha com os enunciados extraídos do I Fórum Interdisciplinar de Uniformização de Condutas Jurisdicionais,
lançada em Guarabira, no dia 7 de dezembro de 2012.
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Registra-se a existência dos seguintes relatórios de gestão:
•

Relatório 1999/2000, sob a direção do Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro e
do então Juiz Jorge Ribeiro Nóbrega, pautou o trabalho no compromisso com o ensino de alto nível;

•

Relatório 2003/2004, sob a direção do Des. Jorge Ribeiro Nóbrega e do Juiz Her mance Gomes Pereira, destacou a formação dos atuais e futuros magistrados;

•

Relatório 2005/2006; sob a direção do Des. Nilo Luiz Ramalho Vieira, que contou
com o Juiz Márcio Murilo da Cunha Ramos, exercendo a função de Vice-Diretor da
Unidade I da ESMA, em João Pessoa, o Juiz Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,
exercendo a função de Diretor Adjunto da Unidade II da ESMA, em Campina Grande, e o Juiz Ramonilson Alves Gomes, exercendo a função de Diretor Adjunto da
Unidade III da ESMA, em Sousa. Neste documento, ressaltou-se a expansão da
Escola no Estado;

•

Relatório 2007/2008, gestão iniciada pelo Des. Nilo Luiz Ramalho Vieira e concluída pelo Des. Antônio Carlos Coelho Franca, com a Vice-Diretoria do Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, deu ênfase a ampliação do programa de pós-graduação
lato sensu;

•

Relatório 2009/2010, sob a direção do Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos e do
Juiz Euler Paulo de Moura Jansen, enalteceu a formação continuada dos juízes e a
maior integração com a área de Recursos Humanos do Tribunal;

•

Relatório 2011/2012, sob a direção do Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e
do Juiz Euler Paulo de Moura Jansen, registrou a formação e o aperfeiçoamento de
magistrados e servidores e a criação de condições para interiorização das ações
da Escola;

•

Relatório 2013/2014, sob a direção do Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior e do Juiz
Alexandre Targino Gomes Falcão, averbou as atividades acadêmicas e a revisão e
atualização regimental;
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•

Relatório 2015/2016, em elaboração, sob a gestão iniciada pela Desa. Maria das
Graças Guedes Morais e em fase de conclusão pela Des.ª Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, com a direção adjunta do Juiz Ricardo Vital de Almeida, destacando-se o aperfeiçoamento da formação inicial e continuada de magistrados, o re forço dos laços institucionais com a ENFAM e com o COPEDEM, a criação dos
projetos Café com Lei e Escola Itinerante.

Títulos honoríficos
Ao longo dos 33 anos de existência, a Escola tem contado com o entusiasmo e a
contribuição de professores, magistrados e estudiosos, cujos trabalhos repercutiram para
o engrandecimento da educação e do conhecimento na área do Direito. Como forma de
reconhecer a colaboração dessas personalidades, observou-se a necessidade de criar um
distintivo, para expressar a gratidão e a valorização daqueles que se destacam pelo reconhecido saber jurídico e que prestam ou prestaram relevantes serviços à Escola. Para
tanto, foram instituídas, através das Resoluções n.º 01/2016 e n.º 03/2016, aprovadas
pelo Conselho Consultivo da ESMA, respectivamente, a Medalha e o Diploma do Mérito
Acadêmico Desembargador Simeão Fernandes Cardoso Cananéa e a Insígnia Chama do
Saber.
A Medalha do Mérito Acadêmico fora aprovada em março de 2016, ao término da
gestão da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, que passou a integrar a
Corte Eleitoral do Estado da Paraíba. Sua sucessora, a Desembargadora Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, aos 20 de julho de 2016, reeditou a Resolução n.º 01/2016
para a inclusão do Diploma do Mérito Acadêmico Des. Simeão Fernandes Cardoso Cananéa. A escolha do nome da honraria foi realizada pela então Diretora Maria das Graças
Guedes que, em reportagem ao portal da ESMA 10, declarou: “Essa é a primeira medalha
instituída pela ESMA, em seus 32 anos de funcionamento, e o nome do Desembargador
Cananéa enaltecerá essa condecoração. O Desembargador Cananéa sempre foi um ho mem bom, simples, humano, amigo, solidário, prestativo e foi responsável por grandes re alizações em prol da Justiça da Paraíba”.

10 GOMES, Marcus Vinícius Leite. Esma aprova medalha Mérito Acadêmico Desembargador Simeão
Cananéa. Portal da ESMA, 14 fev. 2016. Disponível em: <http://esma.tjpb.jus.br/noticias/2016/02/esmaaprova-medalha-merito-academico-desembargador-simeao-cananea>. Acesso em: 9 jan. 2017.
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Tratando-se da alta honraria da Escola Superior da Magistratura da Paraíba, os
critérios de outorga e escolha são: elevado saber jurídico e relevantes serviços dedicados
à disseminação desse saber. O Conselho Consultivo, considerando os dispositivos da resolução que trata da distinção, aprovou, aos 20 de julho e 20 de outubro de 2016, a entre ga das comendas a Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin 11, Ministro do Superior
Tribunal de Justiça; a Laurita Hilário Vaz 12, também Ministra do STJ; a Marcos Cavalcanti
de Albuquerque e a Maria das Graças Morais Guedes, ambos Desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba.

11 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESMA, N.º 03, 20 jul. 2016, João Pessoa.
12 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESMA, N.º 04, 20 out. 2016, João Pessoa.
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O Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (ao centro), foi agraciado com a Medalha do Mérito Acadêmico em 2 de dezembro de 2016. Na ocasião, proferiu a
palestra “Função Jurisdicional do Estado e o Papel do Juiz na Concretização dos Direitos e na Realização da
Justiça”. Na fotografia, estão os vinte e oito juízes em formação, e a Des. ª Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti (à esquerda do laureado).

Concebida na forma de uma flor de lótus, a Insígnia
Chama do Saber está associada à sabedoria e ao conhecimento, sendo destinada a homenagear professores e palestrantes que contribuem ou cooperam, de forma significativa,
com os trabalhos desta instituição. Criada pela Resolução
n.º 03/2016, em 14 de outubro de 2016, do Conselho Consultivo da Escola, a insígnia será conferida a personalidades, que no cumprimento do mister, revelem qualidades morais e competências profissionais. Foi idealizada como um pleito de gratidão aos que proferem aulas magnas, cursos e
palestras em eventos pontuais, enriquecendo a matriz curricular do Curso de Preparação
à Magistratura e proporcionando a difusão de conhecimentos nos eventos culturais e inte lectuais da ESMA.
No Oriente, a flor de lótus é sinônimo de pureza. Narra a lenda que, quando Buda
era criança, em cada local que pisou, flores desabrocharam, simbolizando o sagrado e a
elevação espiritual. Por emergir radiante e bela, em águas turvas e estagnadas, pode-se
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compará-la à beleza interior do homem sábio que se despoja das aparência e se põe a
serviço do próximo.
Receberam a Insígnia Chama do Saber, com o respectivo diploma, os conferencistas do evento Controle de Convencionalidade: Práticas no Judiciário Brasileiro, realizado no período de 24 a 25 de novembro de 2016: Yulgan Tenno, especialista em Direitos
Humanos; Wellington Cabral Saraiva, Mestre em Direito e Procurador Regional da República; Flávia Piovesan, Prof.ª Dr.ª da PUC São Paulo e Secretária Especial de Direitos Humanos; Wolney de Macedo Cordeiro, Prof. Dr. da UNIPÊ e Desembargador do TRT 13.ª
Região; Paulo Henrique Gonçalves Portela, Prof. Me. da Unichristus; Luciano Mariz Maia,
Prof. Dr. da UFPB e Subprocurador-Geral da República; Alessandra C. Lima Macedo
Franca, Prof.ª Dr.ª da UFPB; Gilmar Ferreira Mendes, Prof. Dr. da UNB e Ministro do STF.

O Procurador Regional da República Wellington Saraiva (à esquerda), após sua participação no
evento sobre o controle de convencionalidade, no dia 24 de novembro de 2016, recebeu, das
mãos do Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, o Diploma e a Insígnia Chama do
Saber.

Também estão pautados para receberem a insígnia, no início de 2017, os partici pantes do Projeto Café com Lei, edição 2016: a Prof.ª Ma. Sílvia Elena Barreto Saborita, o
Prof. Dr. Damião Ramos Cavalcanti, o Prof. Me. Fabiano Emídio de Lucena Martins, o
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Prof. Dr. Giuseppe Tosi, o Prof. Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, a Prof.ª Ma. Fernanda
Carvalho Leão Barretto e a Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
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Considerações finais
Aos 8 de abril de 2016, assumi a Direção da Escola Superior da Magistratura da
Paraíba Des. Almir Carneiro da Fonseca, substituindo a Des.ª Maria das Graças Morais
Guedes, que passou a integrar a Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
Dar andamento a uma gestão e executar um trabalho eficiente, em curto espaço
de tempo, não é fácil, apesar de todo o apoio do Conselho Consultivo e da equipe de colaboradores da Escola. Além de dar plena eficácia às metas já estabelecidas no Planejamento Estratégico (2011-2016) e aos projetos administrativos e acadêmicos em curso,
houve a necessidade de assimilar as demandas advindas da ENFAM, que publica constantemente resoluções e diretrizes pedagógicas, para nortear as ações educativas das escolas judiciais.
Os passos dados pelos meus antecessores garantiram a credibilidade, a solidez e
o reconhecimento desta Escola no contexto acadêmico-cultural em nosso Estado. As con quistas alcançadas foram importantes, porém foi preciso reforçar os pontos fortes e diagnosticar as fragilidades, para podermos avançar na consolidação dessa missão – missão
esta que continuará com os próximos diretores. Portanto, meu contributo de gestão exigiu
criatividade em ações de curto prazo, com compromisso em melhorar os serviços prestados pela instituição – sem, contudo, abrir mão das atividades corriqueiras do gabinete,
com fluxo enorme de processos da 1.ª Câmara Cível, da 1.ª Seção e do Pleno do Tribunal
de Justiça da Paraíba.
Meu objetivo foi o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos e a implantação de
outros que pudessem agregar valores aos programas de formação de magistrados e servidores, além de fomentar ações que viabilizassem a maior interação com a sociedade.
Desejei uma escola viva, em que um coração simbólico pulsasse no intercâmbio das ideias, nos debates dos novos conhecimentos, no compromisso com a disseminação de sa beres e boas práticas. Procurei fazer-me presente até no ato solitário de cada aluno ao se
debruçar sobre os livros na biblioteca. Minha meta era fomentar uma instituição que oportunizasse a realização de ações educativas, que acolhesse bem os seus usuários, que
cumprisse as diretrizes estabelecidas em seu planejamento estratégico, de forma a contri buir indiretamente para a boa prestação jurisdicional, mas direta e decididamente para a
socialização do conhecimento e a concretização da justiça.
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Vencidos os primeiros desafios, rapidamente procurei estabelecer um cronograma
de ação, voltado às melhorias administrativas e acadêmicas, e estabeleci calendário de
reuniões, para distribuir tarefas e responsabilidades.
Na esfera administrativa, solicitamos uma avaliação estrutural do prédio, que, pelo
desgaste natural do tempo, necessitava de reparos adequados; ambientamos a recepção
do local, colocando um painel que remete às quatro virtudes cardinais (temperança, pru dência, fortaleza e justiça); reinstalamos a galeria com as imagens dos ex-diretores para
dar maior visibilidade, prestígio e reconhecimento ao valoroso trabalho de cada um; criamos uma sala para implantação do almejado e necessário Núcleo de Educação a Distância; estruturamos laboratório com trinta cabines informatizadas para atendimento e capacitação dos novos magistrados.
No âmbito acadêmico, implantamos o Projeto Escola Itinerante para interiorizar
ações educativas, possibilitando o aprimoramento de conhecimentos e de práticas laborativas a magistrados e servidores de outras comarcas, inclusive foi assinado um termo de
compromisso entre a Presidência do Tribunal, a Diretoria da ESMA, a Associação dos Magistrados da Paraíba, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba, para dar melhor efetividade a este
projeto. Outrossim, intensificamos o programa Café com Lei, com a realização de sete palestras. Realizamos, junto com a ENFAM, turma especial do Curso de Formação de Formadores (FOFO) para trinta magistrados. Elaboramos o projeto do Curso Oficial de Formação Inicial, credenciado pela ENFAM, em aplicação (encerramento previsto para final
de janeiro de 2017) com os vinte e nove magistrados recém-aprovados em concurso do
TJPB. Expedimos Ato Normativo n.º 02/2016, disciplinando regras à recém-criada Medalha do Mérito Acadêmico Desembargador Simeão Fernandes Cardoso Cananéa, a ser outorgada a personalidades com relevante serviço prestado à ESMA e à disseminação do
saber jurídico. Concebemos a Insígnia Chama do Saber, por meio da Resolução nº
02/2016, destinada a condecorar professores e palestrantes que tenham contribuído significativamente com a Escola.
Ao destinar um espaço para o Núcleo de EaD, mantivemos conversações com a
Gerência Acadêmica, com a Coordenação de Ensino a Distância e com os colaboradores
Davi Monteiro e Ivan Costa, para ajudarem a implantar um programa nesta modalidade de
ensino. O projeto proporcionará a oferta de cursos e treinamentos para magistrados e ser-
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vidores, especialmente, aqueles que atuam no interior do Estado, sem a necessidade de
deslocamento de seu local de trabalho.
Diante da importância e da grandeza que hoje ostenta a Escola Superior da Magistratura, a ausência de documentação e de acervo histórico de sua trajetória levou-me a
conceber esse livro, como forma de iniciar um resgate dos caminhos percorridos por essa
nobre instituição, responsável pelo aprimoramento, isto é, pela capacitação permanente
dos juízes e servidores do Judiciário paraibano. Diversos arquivos foram vasculhados a
procura de informações relevantes, contudo, as sucessivas mudanças de sede e a falta
de digitalização dos documentos anteriores a 2002 prejudicaram o intento de um registro
mais aprofundado.
A obra “ESMA – 33 anos de Disseminação do Saber Jurídico” traz, através dessas
parcas páginas, o contributo de muitos que ajudaram a construir a Escola Superior da Ma gistratura. Tenho consciência das lacunas e omissões, porém nutro a esperança que possam ser superadas em futuras edições ou em obras similares, vindas de outras lavras. É
comum que, depois do trabalho divulgado, surjam novas contribuições com informações
históricas valiosas ou colaboradores inesperados, capazes de aprimorá-lo.
Um registro especial faço aos servidores, professores e alunos da ESMA, por tornarem esta casa de ensino jurídico em um local operante e proficiente. Sem suas sugestões e colaborações, providas no decorrer da pesquisa, este livro não se tornaria real –
não irromperia do mundo das ideias. A cooperação dos dedicados servidores Davi de Oliveira Monteiro, Ivan Martins Costa Júnior, Larissa Alcoforado de Carvalho e Maria de Fátima Pessoa Viana Silva também fora imprescindível para execução deste intento. Juntos,
semeamos o passado, para abundantes safras de conhecimentos futuros.
A história da Escola Superior da Magistratura da Paraíba mostra que, ao lado do
vanguardismo do nosso Tribunal de Justiça – sendo o primeiro do Nordeste a instituir uma
academia de aperfeiçoamento de magistrados e servidores–, a eficiência e a eficácia das
suas iniciativas são retratos dos esforços coletivos de líderes e equipes envolvidas. Em
mais de três décadas, consolidou-se o trabalho contínuo dessa instituição que, em nome
do saber jurídico, revela suas verdadeiras vocações: suscitar competências, semear civismo e impulsionar o desenvolvimento do saber forense.

Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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ANEXO – Currículos dos Diretores
Os currículos aqui colocados foram sintetizados a partir das informações trazidas
pela obra de Desdedit Leitão e Evandro Nóbrega 13.

FUNDADOR: Des. Almir Carneiro da Fonseca
Nascido em Araruna, em 1929, bacharelou-se em Direito,
no ano de 1956, pela Faculdade do Recife. Advogou e foi
Procurador Jurídico da Prefeitura em sua cidade natal,
ingressando na magistratura, em 1959, como Juiz de Direito de
Teixeira. Foi progressivamente removido para Araruna (1960) e
para Monteiro (1965), de onde saiu, para exercer o cargo de Juiz
Corregedor, em 1966. Alguns anos depois, foi promovido para a
6.ª Sexta Vara de Campina Grande (1969). No mesmo ano,
recebeu a nomeação de Juiz Substituto junto ao Tribunal de
Justiça e, em 1974, passou a integrar a Corte de Justiça. No
decorrer dos anos, foi Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e
do Tribunal de Justiça. Como docente, ministrou aulas de Direito
Civil nos Institutos Paraibanos de Educação – IPÊ (hoje, UNIPÊ). Em sua gestão na
Presidência do TJPB, criou a ESMA, por isso, ao se aposentar, recebera a homenagem
de ser o patrono da escola, que, oficialmente, passara a ser denominada Escola Superior
da Magistratura Desembargador Almir Carneiro da Fonseca, conforme Resolução nº
01/99, editada pelo Presidente do TJPB, Des. José Martinho Lisboa.
1.º DIRETOR: Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho
Nascido em Taperoá, em 13 de junho de 1926, bacharelou-se em Direito no ano de 1952, pela Faculdade de Alagoas, e
ingressou na magistratura em 4 de agosto de 1953, como Juiz de
Direito de Brejo do Cruz. Passou pelas Comarcas de Soledade
(1954), de Princesa Isabel (1957), de Patos (1961), até chegar à
3.ª Vara da Capital, em 17 de agosto de 1963. Depois de dois
anos, foi removido para a 3.ª Vara da Capital, a 17 de agosto de
1963. Era titular da 9.ª Vara desde 28 de julho de 1965, quando
foi nomeado para o cargo de Juiz Substituto de Desembargador.
Eleito Desembargador, em 3 de fevereiro de 1967, presidiu a
Corte entre 1972 e 1973. Obteve o doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e logrou nova titulação acadêmica em Geografia pela Faculdade de Filosofia da Paraíba.
•

PERÍODO: 1984/1985

13 LEITÃO, Desdedit; NÓBREGA, Evandro da. História do Tribunal de Justiça da Paraíba.
7.ed. João Pessoa: Edições do TJPB, 2014.
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2.º DIRETOR: Des. Miguel Levino de Oliveira Ramos
Nascido em Mamanguape, em 1924, formou-se em
Direito, no ano de 1952, pela Faculdade do Recife. Advogou em sua cidade natal, exercendo, depois, o cargo de
Promotor em Bananeiras, ingressando na magistratura, em
1957, na Comarca de Soledade, nomeado, sucessivamente, para Serraria (1958), Patos (1965), Bananeiras (1965),
Campina Grande (1969) e para a 7.ª Vara da Capital
(1969). Ocupou uma cadeira no Tribunal de Justiça, entre
1972 e 1979, como Juiz Substituto. Foi nomeado Juiz Corregedor, em 1981, e Desembargador, um ano depois. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral e iniciou-se na docência da
disciplina de Direito Penal na Universidade Federal da Paraíba, aposentando-se em 1994. Presidiu o Tribunal de Justiça no biênio 1987-1989. Foi professor da ESMA até o ano de 2012.
•

COORDENADOR: Dr. Wilson Pessoa da Cunha

•

PERÍODO: 1986/1987

3.º DIRETOR: Des. Mário de Moura Resende
Nascido a 6 de outubro de 1914, em Santa Rita,
concluiu o curso de Direito no ano de 1940, pela Faculdade
do Recife. Foi Promotor Público Substituto de sua cidade
natal, nomeado em 1942. Ingressou na magistratura como
Juiz de Direito de Pilar, nomeado a 30 de outubro de 1947,
depois foi removido para as Comarcas de Itaporanga
(1957), de Itabaiana (1957) e de João Pessoa (1965), quando assumiu a 8.ª Vara da Capital. Quatro anos depois, foi
nomeado para a 6.ª Vara, em que exerceu as funções de
Juiz de Menores – com atuação marcante nesta área, livros
publicados e inúmeras aulas e palestras ministradas. Em 29
de novembro de 1978, alçou ao cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça, aposentando-se em 11 de abril de
1984. Foi um marco na luta e na divulgação da assistência ao menor.
•

COORDENADOR: Dr. Wilson Pessoa da Cunha

•

PERÍODO: 1988/1992

4.º DIRETOR: Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho (já citado acima)
• COORDENADOR: Dr. Hermano Gadelha de Sá
• PERÍODO: 1993/1994
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5.º DIRETOR: Des. Plínio Leite Fontes
Nasceu no Município de Pombal, no dia 10 de novembro de 1935. Após finalizar seus estudos no Lyceu Parahybano, foi aprovado, em 1957, no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela UFPB, o qual concluiu no ano de 1961.
No período de 1962 a 1963, foi professor do 2.º grau no Colégio Diocesano. Iniciou-se na área jurídica como advogado,
na cidade de Pombal, onde fora Procurador da Prefeitura,
em 1964. No mesmo ano, ingressou na magistratura na Comarca de Brejo do Cruz, através do concurso público, no
qual foi classificado em primeiro lugar. Foi removido para as
comarcas de Coremas (1966), de Sousa (1968) e de Campina Grande (1980). A 6 de dezembro de 1981, foi promovido
para a Vara da Fazenda e Registro Público da Capital e, em
1992, foi alçado, por merecimento, a Desembargador. Foi
Vice-Presidente e Presidente do TRE, respectivamente em 2000 e 2001, e Presidente do
TJPB, entre os anos de 2003 e 2004. Também lecionou na UFPB, nos campi de Sousa,
de Campina Grande e de João Pessoa.
•

COORDENADOR: Dr. Raimundo Fontes Gadelha

•

PERÍODO: 1995/1996

6.º DIRETOR: Des. Rivando Bezerra Cavalcanti
Filho da cidade de Bananeiras, nascido em 1929, recebeu o título de bacharel em Direito pela Faculdade do Recife, em 1953. Foi Promotor Público Substituto de Alagoa
Grande (1954-1955), quando se exonerou para exercer o
cargo de Delegado da Ordem Política e Social. Ingressou na
magistratura, como Juiz de Direito de Solânea (1956), depois removido para Pombal (1960), para Mamanguape
(1964) e para 5.ª Vara da Capital (1965). Foi nomeado Juiz
Substituto junto ao Tribunal de Justiça, em 1969, e Desembargador, em 1978. Presidiu o TRE e o Tribunal de Justiça,
aposentou-se em 1999. Dedicou-se também ao magistério,
ocupando uma das cadeiras de Direito Civil na Universidade
Federal da Paraíba e no Centro Universitário de João Pessoa. Foi Presidente do Tribunal de Justiça no biênio 1985-1987.
•

COORDENADOR: Dr. Harrison Alexandre Targino

•

PERÍODO: 1997/1998

98

Fátima Bezerra Cavalcanti

7.º DIRETOR: Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro
Nascido em Cuité, a 18 de outubro de 1939, findou o
ginasial no Lyceu Parahybano, na Capital. Obteve a primeira
colocação no vestibular da Faculdade de Direito da UFPB,
em 1961, bacharelando-se em dezembro de 1965. Entre
1958 e 1962, trabalhou na Fundação Padre Ibiapina. Por
concurso, ingressou no Departamento dos Correios e Telégrafos (1962-1965), no quadro funcional da UFPB (1965-1967)
e, finalmente, na magistratura, em 1966. Foi nomeado Juiz
de Direito da Comarca de Conceição e de Serra Branca entre
1967 e 1969; Sousa (1969), Picuí (1969), Areia (1971) e João
Pessoa (1947). Na terceira entrância, promovido por merecimento, foi Juiz de Direito nas Comarcas de Campina Grande
e da Capital entre 1979 e 1996. Durante o biênio 1988-1990,
foi Juiz Corregedor Regional Eleitoral. A 26 de fevereiro de
2004, foi eleito Presidente do TRE e, entre 2007 e 2009, ocupou a Presidência da Corte
de Justiça. Paralelamente, dedicara-se à docência no Centro Universitário de João Pessoa, na Escola Superior da Magistratura e no Colégio Comercial de Frei Martinho.
•
•
•
•

VICE-DIRETOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho
COORDENADOR ADMINISTRATIVO : Dr. José Falbo de Abrantes Vieira
COORDENADORA ACADÊMICA: Dra. Maria Perpétua Brasileiro
PERÍODO: 1999/2000

8.º DIRETOR: Des. Jorge Ribeiro da Nóbrega
Natural de Taperoá, nasceu em 1939, e, na adolescência, concluiu o Curso Clássico do Lyceu Parahybano, em
1959. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da UFPB, em 1964. Fez diversos cursos de
aperfeiçoamento em sua carreira, como Prática Forense
(1961), Prática Penalógica (1961), Introdução ao Estudo Antropossociológico (1962), todos pela UFPB. Em 1967, foi
Subdelegado da Polícia Federal. Foi aprovado em concurso
para Juiz de Direito, em 1970, sendo designado para as Comarcas de Coremas (1970), de Solânea (1971) e de Cuité
(1977). Assumiu, entre outras, a 4.ª Vara Cível de Campina
Grande, em 1981, e a 1.ª Vara Cível da Capital, 1989. Além
da magistratura, dedicou-se ao ensino das disciplinas de
Português, Latim e Direito Civil no Lyceu Parahybano, na
Fundação Padre Ibiapina e na ESMA. Foi chamado a integrar a Corte, em 2001, pelo critério de antiguidade. Presidiu o TRE em 2008 e foi VicePresidente do TJPB no biênio 2009-2011 - porém aposentou-se em 2009.
• VICE-DIRETOR: Juiz Hermance Gomes Pereira
• COORDENADORA ACADÊMICA: Dra. Maria Perpétua Brasileiro
• PERÍODO: 2001/2004
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Dra. Ana Maria Campêlo
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PERÍODO: 2001/2002
COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Dra. Maria de Lourdes de Araújo Melo
PERÍODO: 2003/2004

9.º DIRETOR: Des. Nilo Luís Ramalho Vieira
Nasceu a 1942, na cidade de Conceição, estudando
em Cajazeiras e em João Pessoa, onde também concluiu o
curso na Faculdade de Direito da Universidade Federal da
Paraíba, em 1971. Por esta época, foi docente da rede estadual de ensino e trabalhou nos quadros do Departamento da
Produção da Assembleia Legislativa e do Jornal “A União”.
Advogou na Comarca de Alagoa Grande e circunvizinhanças, até o ano de 1974, quando ingressou na magistratura
paraibana. Entre 1975 e 2002, foi designado Juiz de Direito
da Comarca de Estado, de Esperança, de Patos e de Campina Grande. Ainda em 2002, foi promovido, pelo critério de
antiguidade, tomando assento no TJPB. Como Desembargador, presidiu a Câmara Criminal entre 2003 e 2005. Foi Presidente do TRE no biênio 2008-2010, assumindo a Corregedoria Geral de Justiça em seguida (biênio 2011-2013,) porém aposentou-se compulsoriamente em 2012, depois da
longeva carreira de 55 anos no serviço público. Foi professor da disciplina Direito Penal
na UEPB e Juiz Corregedor nas gestões dos Desembargadores Martinho Lisboa e Wilson
Cunha.
• VICE-DIRETOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Dra. Werana Moreno Luna
• COORDENADORA ACADÊMICA: Dra. Maria Perpétua Brasileiro
• PERÍODO: 2005/2006
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Prof.ª Ângela Bezerra de Castro
• COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva
• PERÍODO: 2007
10.º DIRETOR: Des. Antônio Carlos Coelho da Franca
Natural de João Pessoa, nasceu em 1939, cursou a
Escola de Agronomia do Nordeste, em Areia, em 1960. No
ano seguinte, ingressou no Curso Clássico do Lyceu Parahybano, para entrar na Faculdade de Ciências Jurídicas e
Sociais da UFPB, formando-se em 1969. Foi auxiliar nos
cartórios de Carlos Ulysses e de Carlos Neves da Franca.
Em 1970, foi aprovado no concurso para magistratura, nomeado sucessivamente para as Comarcas de Belém de
Caiçara, de Jacaraú e de Alagoa Nova. Nesta última localidade, exercia o magistério de Educação Moral e Cívica e dirigia o Colégio Estadual local. Em 1980, foi removido para a
Comarca de Santa Rita. Onze anos depois, foi para a 9.ª
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Vara Cível da Capital. Pelo critério de merecimento, foi promovido, em 1.° de junho de
2005, a Desembargador. Quando diretor da ESMA, realizou XII Encontro do Colégio Per manente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, em 2008.
• VICE-DIRETOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Prof.ª Ângela Bezerra de Castro
• COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva
• PERÍODO: 2008
11.º DIRETOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Filho do casal Miguel Levino de Oliveira Ramos (Desembargador) e Olga da Cunha Ramos, nasceu na cidade
de Serraria, mas cursou o ensino fundamental e médio na
Capital. É irmão dos magistrados Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e Wolfram da Cunha Ramos. Bacharelou-se em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da
Paraíba, em 1982. Ingressou na magistratura em 1987, após
ser aprovado em 1.º lugar no concurso do TJPB, passando
pelas Comarcas de Esperança, Conceição, Itabaiana, Sapé,
Campina Grande e João Pessoa. No ano de 2005, foi elevado, por merecimento, ao cargo de Desembargador. Participou e ministrou palestras em diversos encontros e seminários sobre Direito Processual Civil e Penal e Direito Eleitoral.
Em 2006, presidiu a 3.ª Câmara Cível. No ano seguintes,
assumiu o cargo de Coordenador dos Juizados Especiais Cíveis. Fez especializações
pela Universidade Potiguar/ESMAF, em Direito Processual Civil, em 2000, e pelo Centro
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), em Gestão Jurisdicional de Meios e de Fins. Concluiu o doutorado pela Universidade del Museo Social Argentino (UMSA).
• VICE-DIRETOR: Juiz Euler Paulo de Moura Jansen
• COORD. ADMIN.: Prof. Félix de Carvalho/ Dr.ª Mariana Rian Espínola
• COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva
• PERÍODO: 2009/2010
12.º DIRETOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Alçado a Desembargador, aos 54 anos, o magistrado Saulo Henriques de Sá e Benevides é natural de João
Pessoa, nascido em 1952. Após a conclusão dos estudos
primários, mudou-se para Areia e, posteriormente, para
Guarabira. Após formar-se em Direito, trabalhou como advogado nas Comarcas de Guarabira, Araçagi, Mulungu e
Borborema, até 1984. Em 1978, fora Vice-Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarabira. Ingressou na magistratura no ano de 1984, lotado nas comarcas
de Brejo do Cruz, de Esperança (1985), de Belém (1986),
de Araruna (1987) e de Guarabira (1988). Designado su-
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cessivamente, entre 1993 e 1994, para a 2.ª Vara Criminal, na Auditoria Militar, para a 3.ª
Vara Cível, no 2.° Juizado Especial do Ernesto Geisel, e para a 7.ª Vara Criminal da Capital. Em 1994, foi para a Vara de Família da Comarca de Campina Grande e, dois anos depois, voltou para João Pessoa, assumindo 1.ª Vara da Fazenda Pública até o ano 2006,
quando assumira a cadeira de Desembargador.
• DIRETOR ADJUNTO: Juiz Euler Paulo de Moura Jansen
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Dra. Mariana Rian Espínola
• COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva
• PERÍODO: 2011/2012
13.º DIRETOR: Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Nascido em de Santa Luzia, a 12 de fevereiro de
1948, Luiz Sílvio Ramalho Júnior é filho do ex-desembargador Luiz Sílvio Ramalho e da escritora e dramaturga Maria
de Lourdes Nunes Ramalho (premiada no Brasil e no exterior). O jovem Luiz Ramalho foi nomeado para a Assessoria
Jurídica da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em
1970. Foi Secretário e Assessor do Tribunal de Justiça da
Paraíba e, a partir de 1975, nomeado para o cargo de Juiz
de Direito da Comarca de Pocinhos, posteriormente removido para as comarcas de Itaporanga, em 1978, e de Alagoa
Grande. Em 1979, viu-se designado Juiz Corregedor da
Justiça da 2.ª Região. No ano subsequente, fora promovido
para a 4.ª Vara Criminal e, depois, para a 5.ª Vara Cível de
Campina Grande. Em 1983, foi removido para a Capital,
onde ocupara a 2.ª Vara de Família e a 7.ª Vara Cível. Aos 22 de maio de 1988, tomou
posse como o 98.º Desembargador do TJPB. Foi Corregedor-Geral de Justiça no biênio
2001/2003 e presidiu o TRE-PB em 2005. Após 3 anos, também assumira a Presidência
da Corte Paraibana para o biênio 2009-2010.
• DIRETOR ADJUNTO: Juiz Alexandre Targino Gomes Falcão
• COORDENADORA ADMINISTRATIVA: Dr.ª Mariana Rian Espínola
• COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva
• PERÍODO: 2013/2014
14.ª DIRETORA: Des.ª Maria das Graças Morais Guedes
Em 2012, foi a terceira magistrada a chegar ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Em sua posse, foi saudada pela
Des.ª Fátima Bezerra Cavalcanti, ambas aprovadas em
mesmo concurso público, em 1984. Maria das Graças nascera em 1950, em São Mamede. Formou-se pela Escola
Normal Estadual e graduou-se, posteriormente em Ciências
Jurídica e Sociais, pela UFPB, em 1979. Especializou-se em
Direito Civil e, em 1982, foi aprovada no concurso para Promotor de Justiça do Estado. Dois anos mais tarde, também
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logrou êxito no concurso da magistratura, sendo nomeada para a Comarca de Juazeirinho, em seguida, de Soledade, de Pocinhos, de Taperoá e de Santa Luzia. Promovida
para a 1.ª Vara da Comarca de Patos em 1988, permaneceu na função até 1992, quando
foi chamada para auxiliar a Corregedoria Regional Eleitoral. Foi promovida para a 1.ª Vara
Criminal do Tribunal do Júri de Campina Grande, em outubro de 1992. Após três anos, assumiria as funções de Juíza Corregedora Auxiliar, biênio 1995-1996. Permutada para a
Capital, assumiria sucessivamente a 3.ª Vara Cível (1996) e a 8.ª Vara Criminal (1997).
Fora alçada à Egrégia Corte, em 2012, e assumira a Diretoria da ESMA para o biênio
2015-2016, porém solicitou substituição no início de 2016, para tomar posse na Vice-Pre sidência do TRE - desde outubro de 2016, exerce o cargo de Presidente.
•

DIRETOR ADJUNTO: Juiz Ricardo Vital de Almeida

•

COORDENADOR ADMINISTRATIVO: Dr. Einstein Roosevelt Leite

•

COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa Viana Silva

•

PERÍODO: 2015/2016

15.ª DIRETORA: Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Nascida na Capital do Estado da Paraíba, em 1955,
é filha de Maria Alice Moraes Bezerra Cavalcanti e de Antônio Galdir Bezerra Cavalcanti. É casada com José Targino
Maranhão. Graduou-se em Direito pela UFPB, em 1978, e
fez pós-graduação em Direito Processual Civil. Exerceu a
advocacia por 3 anos e, em 1984, logrou 1.º lugar no 43.º
concurso de Juiz de Direito do TJPB. Foi nomeada para a
Comarca de Pilões e, sucessivamente, para Rio Tinto, Bayeux (1987), Campina Grande (1992) e João Pessoa (1996).
Em 1997, foi designada para a Corregedoria Geral de Justiça. Foi Diretora do Fórum da Capital, em 2001, e tornou-se
Desembargadora do TJPB em 2002. No biênio 2014-2015,
exerceu a função de Presidente do Egrégia Corte. Publicou
as obras: “Por uma Magistratura Independente”, “Guiadas
pela Justiça, Movidas pela Fé” (2012), “Pelos Caminhos da Justiça” (2013), “História da
Comarca da Capital” (2016) e “Justiça Além dos Autos” - obra do Conselho Nacional de
Justiça, a qual coordenou, ao lado do Des. Pedro Rosas e do Juiz Álvaro Kalix, na gestão
da Ministra Nancy Andrighi. É membro da Academia Brasileira de Mulheres de Carreira
Jurídica, da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba e da Academia Paraibana
de Letras. Em dezembro de 2016, foi eleita Ouvidora do TJPB.
•

DIRETOR ADJUNTO: Juiz Ricardo Vital de Almeida

•

COORDENADOR ADMINISTRATIVO: Dr. Einstein Roosevelt Leite

•

COORDENADORA ACADÊMICA: Prof.ª. Maria de Fátima Pessoa Viana Silva

•

PERÍODO: 2016/2017
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16.º DIRETOR: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Homem dedicado à História, o Des. Marcos
Cavalcanti foi eleito para a Academia Paraibana de Letras,
em 2013. Nascido em Mamanguape, logo viera estudar na
Capital, onde, posteriormente, finalizaria o Curso Clássico
do Lyceu Parahybano. Graduou-se em Ciências Jurídicas e
Sociais, pela UFPB, e iniciou-se no mundo das leis como
Procurador Jurídico da Mitra Arquidiocesana da Paraíba e,
depois, por concurso, assumiu o cargo de Promotor de
Justiça Substituto do Estado. Também por concurso, fez-se
Juiz de Direito e foi lotado nas Comarcas de Belém, de
Mamanguape, de Campina Grande e de João Pessoa. Além
de participações como Juiz Eleitoral em diversas comarcas,
inclusive na Capital, foi eleito, por três mandatos seguidos,
Juiz Corregedor Regional Eleitoral da Paraíba (2001, 2002 e 2003). Foi promovido, por
merecimento, ao cargo de Desembargador, em 2007, e eleito Presidente da Corte para o
biênio 2015-2016. Autor de mais dezessete obras históricas e jurídicas, é imortal da APL,
membro da União dos Juristas Católicos da Paraíba e do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano. Em 16 de novembro de 2016, foi eleito para a Diretoria da Escola Superior da
Magistratura da Paraíba Desembargador Almir Carneiro da Fonseca, para o biênio 20172018.
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