


Projeto: “Judiciário na Escola:
Doe Livros e Construa Nosso Futuro”

Projeto  social  idealizado  pelo  magistrado  titular  da  1  Vara  da  Comarca  de
Buriticupu, com competência exclusiva da Fazenda Pública, Dr. Raphael Leite Guedes, o
qual objetiva a arrecadação e doação de livros aos alunos regularmente matriculados no
ensino fundamental das escolas municipais de Buriticupu e Bom Jesus das Selvas, como
forma de estimular a leitura e promover a educação das crianças e adolescentes, dever
do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa em formação e seu preparo para
o exercício da cidadania, conforme preceitua o art. 205 da Constituição Federal.

O  projeto  foi  iniciado  em 01  de  outubro  de  2018,  com o  recebimento  das
doações  dos  livros  na  Secretaria  Judicial  da  1ª  Vara  de  Buriticupu,  os  quais  foram
destinados aos alunos das escolas municipais da Comarca, a fim de ser estruturada e
incentivada a formação bibliotecas nas unidades escolares.

Houve plena adesão do projeto por outras instituições: Ministério Público do
Estado  do  Maranhão,  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Maranhão;  Associação  dos
Magistrados do Maranhão – AMMA; Associação Nacional dos MAgistrados Estaduais –
ANAMAGES;  e o engajamento de parceiros da iniciativa privada ao projeto, tais como:
Livrarias  Leitura  (São  Luís  Shopping  e  Shopping  da  Ilha),  Nossa  Gráfica,  Posto  N2,
Ilumisol – Energia Solar, Nosso Frangro, Proagro, Aguia Sport, Moveplar e Nono Veículos.

Com o engajamento,  foram instalados novos postos de arrecadação e,
decorrido pouco mais de um ano, já foram realizados 4 (quatro) eventos do projeto
na cidade de Buriticupu-MA,  sede da Comarca,  e Bom Jesus das Selvas,  termo
judiciário.

Dados estatísticos: 

4 (quatro)  Municípios maranhenses contemplados e,  aproximadamente,
150.000  (cento  e  cinquenta  mil)  p  essoas  indiretamente  beneficiadas:  Sociedade
Civil  nos  Municípios  de  Buriticupu  (71.227  habitantes),  Bom  Jesus  das  Selvas
(33.615 habitantes),  Bom Jardim (34.474 habitantes)  e São João do Carú (12.309
habitantes)

1)  Evento  do  dia  21.11.2018  –  U.I.
Simar Pinto – Buriticupu/MA
Alunos: 860
Livros  entregues:  500  (350  novos  –
150 usados)
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2)    Evento  do  dia  30.05.2019  –  U.I.  Padre  Edmilson  de  Sousa  Freire  –
Buriticupu/MA
Alunos: 818
Livros entregues: 1.000 (500 novos – 500 usados)

3)    Evento do dia 21.10.2019 – U.I.  Manoel  Campos Sousa – Bom Jesus das
Selvas/MA
Alunos: 500
Livros entregues: 2.000 (1000 novos – 1000 usados)
Computadores entregues: 2 (dois)

4)   Evento do dia 12.11.2019 – Biblioteca Municipal de Buriticupu/MA – Farol da
Educação
Livros entregues: 1.000 (550 novos e 450 usados)
Computadores entregues: 2 (dois)

O  projeto  tem  inspirado  outros  magistrados  a  replicar  a  prática,  em
especial, o juiz de direito, Dr. Bruno Barbosa Pinheiro, titular da vara única da comarca de
Bom Jardim-MA, que tem como termo judiciário o Município de São João do Caru-MA, o 

Pessoas indiretamente beneficiadas: Sociedade Civil nos Municípios de Buriticupu 

Outrossim o juízo da Comarca de Bom Jardim/MA qual enviou solicitação
de permissão para replicar o projeto: ‘JUDICIÁRIO NA ESCOLA: Doe livros e construa
nosso futuro” em sua comarca, nos moldes em que é aplicado na comarca de Buriticupu,
demonstrando que além do efeito direto do projeto nesta Comarca, sua replicação em
outras localidades implicará na popularização da leitura em larga escala transformando o
futuro das crianças e a realidade social de toda a população.

Além disso, o Projeto concorre ao maior prêmio da magistratura nacional
na categoria JUIZ: “Prêmio Innovare 2019); Premiado pela AMMA, no ano de 2018, com
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Menção Honrosa na categoria Boas Práticas da Medalha Madalena Serejo;  Premiado
com a entrega do título de cidadão Buriticupuense ao magistrado idealizador do projeto
pelos serviços prestados à população mencionada em razão do projeto e menção de
aplusos pela Câmara Municipal; Amplamente reconhecido e divulgado na mídia local e
estadual  com  valorização  do  Poder  Judiciário  maranhense  pela  prática  da
responsabilização social com a futura geração; O projeto é amplamente divulgado nas
redes sociais INSTAGRAM e FACEBOOK (@judiciarionaescola), aonde podem ser
encontradas fotos dos eventos e comprovado os dados mencionados.

Por fim, o 5 (quinto) evento será realizado no dia 12/12/2019 na maior
escola municipal de Buriticupu/MA (UI SARAH KUBITSCHEK), composta por mais
de  1.000  alunos,  na  qual  estima-se  a  doação  de  mais  3.000  (três)  mil  livros  à
unidade e computadores.

Logo, estima-se que até o fim do ano aproximadamente o projeto
terá doado 7.500 (sete mil e quinhentos) livros e 6 (seis) computadores completos.

“Educação não transforma o mundo.
  Educação muda as pessoas.
  Pessoas transformam o mundo.”
 (Paulo Freire)
 



                                              EMPRESAS PARCEIRAS PERMANENTES:

 

@leituradailha @aguiasport
@leiturasaoluis                          

 
   

@moveplarburiticupu               @proagro.ma

 

@judiciarionaescola
@nossa_grafica7697                   @ilumisol    

    

@autoposton2 @jo.fernandes.3956
NossoFrango

DIVULGAÇÃO:

@judiciarionaescola

jofernandesdearaujo.blogspot.com

judiciarionaescola.educaesmam.com                         


