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Rio Branco-AC, 17 de maio de 2011. 

Senhoras e senhores, 

O projeto "Cidadania e Justiça na Escola” é uma projeto já existente da AMB – 
Associação dos Magistrados Brasileiros, que agora adotamos em nosso Tribunal de 
Justiça.  

E assim será coordenado e desenvolvido pela Diretora da ESMAC – Escola Superior da 
Magistratura do Acre, Desembargadora Eva Evangelista, uma entusiasta desse 
programa social, magistrada que sempre esteve à frente de outros projetos de grande 
valia cívica, como foi o projeto “Eleitor do Futuro”, implantado em 2003 no TRE-AC – 
Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Também serão nossos parceiros nesse novo 
projeto: a ASMAC – Associação dos Magistrados do Acre e o Município de Rio 
Branco, por meio da sua Secretaria Municipal de Educação. 

Os magistrados irão ministrar aulas e palestras nas escolas públicas da rede municipal, 
na 5ª série do ensino fundamental, buscando desenvolver um trabalho de 
conscientização de valores, aprimoramento das noções de cidadania, convivência, 
solidariedade, difusão da cultura da mediação e conciliação de conflitos, direitos e 
deveres em geral, além de explicar o funcionamento e atividades dos poderes 
constituídos e demais instituições políticas, como a Polícia, Defensoria Pública e 
Ministério Público. 

Sabemos que o projeto começa como uma pequena semente, cujos resultados virão com 
o tempo, num constante cultivar. Temos que fazer a nossa parte. Das crianças bem 
educadas é que se forma uma nação civilizada. O engajamento de todos é necessário. 
Por isso fica o convite aqui a todos os magistrados que desejam colaborar como juiz-
professor na escola, lembrando que todos nós somos responsáveis por uma sociedade 
mais consciente, solidária e mais fraterna. 

E vocês, queridos alunos, o que querem ser quando crescer? Ser semente, ser ponte, ser 
a mão que ajuda o próximo, que constrói. 

E nós, pessoas grandes, o que estamos sendo agora que já crescemos? Vamos saber 
cuidar. Ser canteiro e jardineiro de novos botões em flor aqui simbolizados pelos alunos 
presentes. Muito obrigado! 

 
Desembargador Adair Longuini 

Presidente do TJAC 
 


