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Palavra da Presidente - TJTO

U

1ª Edição do Informativo ESMAT apresenta as ações
desenvolvidas no primeiro semestre pela Escola.

ma das metas da atual Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça
do Tocantins é a valorização
dos servidores e dos magistrados
que passa pela sua qualificação e
a p e r f e i ç o a m e n t o .

Cursos, ciclos, seminários, palestras e reuniões. Fatos que
marcaram esta Instituição, que tem como missão: preparar,
formar e aperfeiçoar magistrados e servidores em busca de boas
práticas e da excelência da prestação jurisdicional.

É preciso investir no ser humano
como forma de oferecer ao
cidadão um serviço público de
qualidade e uma prestação jurisdicional eficiente, capaz
de transformar o Poder Judiciário.

A

Os seis primeiros meses de 2011 foram marcados por uma intensa
jornada de trabalho que resultou em destaque no cenário
nacional.
Projetos ousados foram e estão sendo desenvolvidos pela equipe
técnica formada por profissionais de grande potencial
acadêmico e pedagógico; servidores éticos, dedicados e de
visão.
O Tribunal de Justiça do Tocantins tem, por meio da ESMAT,
ferramentas de qualificação e aperfeiçoamento que se aplicam
a todos os Servidores do Poder Judiciário, fazendo jus à visão de
futuro em que se baseia a equipe da Escola, ou seja, a de ser
reconhecida pela excelência na formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores, com fomento à pesquisa, extensão
e boas práticas, trabalhando com excelência em educação
continuada, voltando-se aos anseios dos servidores do Poder
Judiciário e às necessidades institucionais.
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Como medida inicial, optou-se por unir as duas Escolas – a
Judiciária e a da Magistratura –, no sentido de fortalecêlas e de dispor dos recursos públicos de forma ainda mais
racional. Acreditamos que o objetivo esteja sendo
alcançado, e esperamos contar com a colaboração dos
“que fazem o judiciário” para que a Justiça esteja ao
alcance de todos.
Jacqueline Adorno

Palavra do Diretor Geral - ESMAT

A

Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
tem expandido e se
consolidado como uma instituição
de ensino corporativo, que atende
a magistrados e servidores, em
busca de excelência técnica e
aprimoramento da prestação
jurisdicional.
A ESMAT tem efetivado vários cursos presenciais e
também no sistema de Educação à Distância, e
realizado ciclos de estudos, simpósios e palestras,
transmitidos para as 42 comarcas do Estado. Um
avanço permitido pela tecnologia de ponta dos
equipamentos e do estúdio, reformulação administrativa
e pedagógica, e investimento em docentes e
profissionais qualificados para os cursos e palestras.
A nossa Escola vem servindo ao COPEDEM como um
escritório de projetos e um polo de implementação de
ações estratégicas essenciais ao funcionamento das
escolas estaduais da Magistratura, de conformidade
com o planejamento estratégico aprovado no XX
COPEDEM, realizado em março de 2010, em Macapá.
Trabalhamos para o crescimento não só da ESMAT, mas
das demais escolas de Magistratura.
Marco Villas Boas
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ESMAT CREDENCIADA

UNIFICAÇÃO DAS ESCOLAS

O

primeiro semestre de 2011 foi marcado pela unificação das escolas
Esmat e Judiciária.

Alterações no quadro administrativo e técnico foram realizadas, e a Esmat
passou a dirigir toda a estrutura funcional, acervo patrimonial, bibliográfico,
tecnológico e virtual, bem como todas as atividades anteriormente realizadas
pela Escola Judiciária (art. 2º).
Com a unificação, a Esmat, que atendia exclusivamente os magistrados,
passou a atender também os servidores que hoje contam com maior
qualificação e informação acerca de temas jurídicos e de interesse da
sociedade.

DIRETOR DA ESMAT ASSUME
VICE-PRESIDÊNCIA DO COPEDEM

A

cidade de Salvador na Bahia foi sede do Encontro de Diretores de
Escolas Estaduais da Magistratura - COPEDEM, que, dos dias 17 a
19 de março, realizou o XXIV encontro. Na ocasião, os
Desembargadores Antonio Rulli Jr. e Marco Villas Boas foram aclamados,
Presidente e Vice-Presidente do COPEDEM.
A parceria desenvolvida pelas escolas, em prol de uma maior
aproximação e alinhamento de ações dentro de um direcionamento
institucional e planejamento estratégico, tem proporcionado grande
evolução no desempenho das atividades das escolas e do colégio.
Ações isoladas passaram a ser compartilhadas e formatadas para
atender indistintamente a todas as escolas. O COPEDEM se tornou, nesse
contexto, importante foro de debate no qual se busca o aprimoramento
da Magistratura Estadual, com vistas à excelência da prestação
jurisdicional.
Da esquerda para a direita: Des. Marco Villas Boas e Des. Antonio Rulli Jr.

DES. MARCO VILLAS BOAS PARTICIPA DO
1º ENCONTRO DA ESCOLA DO MERCOSUL

O

Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, participou, na
condição de Vice-Presidente do COPEDEM, em Foz do Iguaçu,
do "Diálogo Jurisdicional entre as Cortes do Mercosul - 1° Encontro da
Escola da Magistratura do Mercosul".
Dentre os assuntos do encontro, a integração da América Latina:
conceitos, princípios e perspectivas; a função das universidades na
integração da América Latina; os juízes nacionais e as opiniões
consultivas no Mercosul; o projeto de criação do Tribunal do Meio
Ambiente da América do Sul; o papel do advogado nas Cortes do
Mercosul; a internacionalização dos seguros: questões cotidianas do
trânsito de veículos nas áreas de fronteiras; a integração latinoamericana, desde o Direito Constitucional e Globalização, Integração e
Soberania.
Corte Mercosul
Informativo Esmat
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AS IMPLICAÇÕES DE UMA
“SOCIEDADE DE APRENDIZAGEM”

E

mbora a sociedade
antigamente considerasse
a aprendizagem algo
apenas para jovens, mais ou
menos como sarampo e
catapora, nos tempos atuais
passou a ser uma atividade
contínua para todos.

NOVO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA

F

ato importante para este novo ano da ESMAT foi a aprovação, por
unanimidade, do novo Regimento Interno da Escola.

O Presidente do Conselho, Desembargador Luiz Gadotti, abriu oficialmente a reunião
para a votação, e, em seguida o Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas
Boas, colocou em discussão para o Conselho Institucional e Acadêmico a minuta do
Regimento Interno da Escola.
Após todos analisarem-na, o Conselheiro Machado, Diretor Geral do Tribunal de
Justiça, reforçou a preocupação da Presidente do Tribunal sobre os cursos voltados ao
aperfeiçoamento de servidores, haja vista a melhoria da prestação jurisdicional como
um todo.

O computador e a Internet
aumentaram a complexidade
no mundo, e só com acesso à
i n f o r m a ç ã o e a o
conhecimento mais atualizado
e mais completo é possível tomar decisões acertadas.
Por causa disso, diplomas universitários, daqui em diante, terão a
característica de passaportes, necessitando de renovação, de
cinco em cinco anos, baseada nos resultados de exames,
averiguando os conhecimentos de profissionais com relação aos
mais novos conceitos e práticas nas suas áreas.
Também as estatísticas nos mostram que 50% dos formandos em
universidades acabam não praticando as profissões para as quais
estudaram; além do que esse grupo também se dedica a cinco
ou seis carreiras profissionais diferentes antes de parar de trabalhar.
Tal fato nos obriga a repensar o que oferecemos no ensino médio,
no superior e no continuado, de forma que os indivíduos possam
migrar com facilidade entre os novos setores de atuação
profissional.

O novo Regimento foi aprovado por unanimidade.

Autoaprendizagem apresenta grande importância no mundo
todo, apoiada na Internet ao fenômeno conhecido como
“recursos educacionais abertos”, que se refere à disponibilização
na Web de vastas quantidades de informação e conhecimento,
para uso gratuito, por parte de muitas universidades de prestígio,
órgãos governamentais e entidades do terceiro setor.
Já está previsto que a obrigatoriedade de horas e horas na sala de
aula para a obtenção de um diploma será substituída pela
realização de exames nos quais autodidatas possam demonstrar
suas habilidades cognitivas e seus conhecimentos
especializados.
A aprendizagem será não apenas a principal atividade de
profissionais de todas as áreas de conhecimento humano, mas
realizada de uma forma “sob medida” para cada aprendiz,
executada com o apoio de tecnologias que permitam aprender
quando for mais conveniente para cada um, envolvendo ações
colaborativas entre os aprendizes, inclusive em ambientes
internacionais.

Reunião do Conselho Institucional e Acadêmico

Essas mudanças na aprendizagem ocorrerão durante uma
década; quem reconhece a importância das novas formas de
trabalhar e nela se engaje, chegará primeiro aos postos de
liderança. Quem ficar preso aos paradigmas mais antigos
chegará depois, mas chegará!

ESMAT DESENVOLVE AMBIENTE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

A

Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT
desenvolveu um sistema de ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) juntamente com a Secretaria
Acadêmica Virtual, disponibilizando várias funcionalidades aos
magistrados e servidores.
Destacam-se, dentre elas, a inscrição online em cursos,
eventos e palestras, acompanhamento de notas e
frequências, avaliação de cursos e professores, enquete e,
sobretudo, atualização de dados cadastrais e perfil funcional.
Informativo Esmat
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ARRAIÁ DO ANEXO I

Os Servidores da ESMAT e Corregedoria Geral da Justiça realizaram o 1º Arraiá do Anexo. Em ritmo de festa, foram preparados pratos
típicos, além de uma linda decoração, deixando o ambiente com clima caipira.

VISITA DO REITOR CONFIRMA PARCERIA ENTRE ESMAT E UFT

E

m visita institucional, o Reitor da Universidade Federal do Tocantins - UFT,
Dr. Alan Barbiero, conheceu as instalações da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT e recebeu o TERMO DE COOPERAÇÃO
entre a Universidade Federal do Tocantins - UFT, Escola Paulista da Magistratura EPM e a Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, para realização
de um Mestrado Profissional em Efetividade da Jurisdição e Direitos Humanos.
Entrevistado, o Reitor disse: "Esta parceria com a ESMAT e a EPM é muito
importante para a Universidade Federal do Tocantins, uma vez que este contato
com instituições de tamanha credibilidade reforçam ainda mais as ações que
a UFT realiza na área do Direito. Essa aproximação com a magistratura é sem
dúvida um grande passo."
O termo foi assinado pelos Desembargadores Marco Villas Boas, Diretor da
ESMAT; Armando Sérgio Prado de Toledo, Diretor da Escola Paulista da
Magistratura - EPM, e pelo Reitor da UFT , Dr. Alan Barbiero.
Da esquerda para a direita: Des. Marco Villas Boas e Dr. Alan Barbiero

Estou impressionado com a organização e estrutura da Escola e parabenizo o Desembargador Marco Villas Boas
pela forma que conduz as ações, demonstrando credibilidade e responsabilidade com a missão da ESMAT.
Esta sem dúvida é a primeira de muitas parcerias que iremos realizar.

‘

Alan Barbiero

GRUPOS DE ESTUDOS DIRIGIDOS E SISTEMATIZADOS

N

a intensa jornada de trabalho da Esmat, iniciou-se, neste primeiro semestre, o processo de inscrição para
magistrados e servidores interessados em participar dos trabalhos iniciais do Conselho de Altos Estudos da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, visando promover ações que contribuam no
aprimoramento de conhecimento, objetivando uma prestação jurisdicional de excelência. Aproximadamente 100
inscrições foram realizadas.
O Conselho de Altos Estudos e Pesquisa Científica tem como função a análise e prospecção de temas relacionados à
ciência do Direito e à prestação de serviços jurisdicionais, à procura de uma atuação pró-ativa, efetivando-se, assim, a
formação de grupos de pesquisa entre os magistrados e servidores do Poder Judiciário.
Os estudos orientarão magistrados e servidores na elaboração de projetos de pesquisa, bem como sobre metodologia
da pesquisa científica; auxiliarão na proposição de projetos de pesquisa na área jurídica, possibilitando a participação
nos processos seletivos de Programas de Mestrado e Doutorado oferecidos por instituições nacionais e internacionais,
bem como no Programa de Mestrado a ser oferecido pela ESMAT em fase de construção conjunta entre ESMAT e UFT.

Informativo Esmat
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I FÓRUM ESTADUAL DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE

U

m salto importante, interação: Judiciário e Sociedade, este
foi o fato marcante na realização do I Fórum do Judiciário
para a Saúde realizado em abril, com o objetivo de discutir
e levantar soluções para reduzir as demandas judiciais
relacionadas à saúde e estabelecer um canal de comunicação
entre as instituições responsáveis pelo tema.
Foi promovida uma plenária de debates, pelo Poder Judiciário
Tocantinense, por meio da Escola Superior da Magistratura - ESMAT,
com apoio do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações
de Saúde do Estado do Tocantins - CEMAS, que contou com mais
de 300 participantes, dentre magistrados, promotores de justiça,
defensores públicos, advogados, técnicos da justiça e da saúde,
além da sociedade em geral, no auditório do Tribunal de Justiça,
em Palmas. O evento também foi transmitido para as Comarcas
do Estado, via satélite.

O Governo do Estado, a Associação Tocantinense dos Municípios ATM e a Associação dos Magistrados do Tocantins - ASMETO foram
importantes parceiros na realização do Fórum.

O Presidente da Associação de Magistrados Brasileiros - AMB,
desembargador Nelson Calandra, foi um dos convidados
especiais a participar do evento, ao lado do Doutor em Economia
pela Universidade de Cambridge (Inglaterra), José Cechin, exministro da Previdência e Assistência Social (no governo Fernando
Henrique), atual superintendente-executivo do Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar.

II CICLO DE ESTUDOS DA ESMAT

O

Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT e em parceria com o
Conselho Permanente de Diretores das Escolas da Magistratura COPEDEM realizaram, no dia 27 de maio, o II Ciclo de Estudos, que
abordou o tema Direito Público. O ciclo aconteceu no auditório do
Tribunal de Justiça em Palmas, com transmissão ao vivo para as telessalas
instaladas nas 42 Comarcas do Estado do Tocantins.
Mais de 1.000 pessoas se inscreveram e puderam participar dos Debates
de temas importantes no meio Jurídico, apresentados por Doutores
Renomados, a exemplo, o Presidente do Colégio Permanente dos
Diretores das Escolas da Magistratura, Desembargador Antônio Rulli Júnior;
o Desembargador Luiz Edmundo Marrey Uint, Secretário Executivo do
Colégio Permanente de Diretores de Escolas da Magistratura - COPEDEM;
o Prof. Dr. Francisco Ivo Dantas Cavalcanti, Doutor em Direito
Constitucional - UFMG, e o Prof. Dr. Paulo Frederico Rodrigues Paiva, do
Instituto Brasiliense de Direito Público - Professor de Direito Constituciona.l

CURSO GESTÃO DE SECRETARIA DE CÂMARAS FOI REALIZADO PARA OS SERVIDORES

S

ervidores que atuam nos Gabinetes, na Diretoria Judiciária e
nas Secretarias das Câmaras, do Pleno, do Conselho da
Magistratura, das Comissões Permanentes do Tribunal e de
Processos Administrativos participaram do curso Gestão de
Secretaria de Câmaras, realizado neste primeiro semestre do ano,
com o objetivo de se capacitarem para garantir a melhoria nos
procedimentos e processos internos, proporcionando maior
segurança na definição das rotinas e atividades, melhorando a
adequação das normas e legislação vigente.
Os temas abordados foram desenvolvidos especialmente para tirar
as dúvidas que surgem no dia a dia e, consequentemente, melhorar
o trabalho das Assessorias e Secretarias no que se refere ao

conhecimento e aperfeiçoamento das novas práticas das
Secretarias e Gabinetes, ante o processo eletrônico; interpretação
da Legislação e a relação com os atos da justiça; conhecimento de
todos os registros de responsabilidade das Assessorias e Secretarias;
planejamento, organização e dinamização de arquivos físicos e
eletrônicos; excelência no atendimento ao público; trabalho com
as diferentes formas de comunicação: escrita e oral; trabalho em
equipe compartilhando informações e decisões.
O coordenador da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Lauro
Reis, foi quem coordenou o curso realizado pela ESMAT.

Informativo Esmat
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ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
É DESTAQUE NO CENÁRIO NACIONAL

A

Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT é referência nacional entre as escolas do Judiciário do Brasil", esta é uma
frase do Presidente do Colégio Permanente de Diretores das Escolas da Magistratura - COPEDEM, Desembargador Antonio Rully Jr.,
ao participar do II Ciclo de Estudos da ESMAT.

As palavras do Desembargador reforçam o excelente trabalho desenvolvido pela ESMAT, e, com isso, fazem com que a direção e seus
servidores se preocupem, cada vez mais, em fazer valer a sua missão.
O destaque nacional mostra que a Escola, apesar de jovem, já publicou duas revistas e um relatório, e mantém atualizado seu portal com
notícias e informações precisas a toda a sociedade. Tem realizado importantes cursos no aperfeiçoamento e capacitação dos magistrados e
servidores, eventos que aproximam a sociedade do judiciário. E conta com uma rede tecnológica que se destaca não somente por um
estúdio de ultima geração e tecnologia de ponta, mas, especialmente, por proporcionar às 42 Comarcas do Tocantins o acesso a todos os
cursos sem necessidade de se deslocarem de suas cidades. A ESMAT trabalha para contribuir na melhor prestação jurisdicional.

‘
Presidente do COPEDEM,
Desembargador Antonio Rully

Agradeço o convite da ESMAT para que eu viesse ao Tocantins. Essa bondade, fruto
da amizade com o Desembargador Marco Villas Boas, trouxe grandes avanços na
implantação de métodos digitais, que é uma economia brutal para as escolas. Não há
dúvida de que, com o avanço da ESMAT na era digital, ela passou a ser o nosso
grande referencial. Seu Diretor Geral tem uma expressão, no presente e no futuro,
para o melhoramento da atividade jurisdicional. O Tocantins é um estado novo e com
grandes possibilidades, e eu vejo nesta Escola a possibilidade de melhora dos juízes
e servidores que se encontram numa situação privilegiada por terem a ESMAT. Esta
Escola é um elo da motivação necessária para as profissões do meio jurídico e se
destaca com força. O Desembargador Marco está de parabéns! E, como VicePresidente do COPEDEM, tem nos ajudado muito, inclusive enviado projetos da ESMAT
como modelo para as demais escolas de todo o Brasil.

‘

‘

Em minha visita ao Tocantins, vi que a ESMAT é uma escola - modelo.
Se antes se ouvia que São Paulo era, hoje foi invertido, a do Tocantins é
modelo a ser seguido; uma Escola a ser invejada, e esse mérito se deve ao
método de trabalho implantado. Uma equipe como a da Escola Superior da
Magistratura é capaz, sim, de transformar qualquer ação num grande sucesso!
Parabéns ao Diretor Geral e ao quadro de profissionais pelo trabalho
destaque desenvolvido nacionalmente.

‘

Secretário Executivo do COPEDEM,
Desembargador Edmundo Marrey Uint

‘

Estou surpreso com a organização da ESMAT quanto escola. Este é um dos
momentos mais felizes de minha vida, vi na ESMAT uma equipe que funciona, a
qual vai desde o servidor mais humilde até o seu Diretor Geral, que soube
montar bem seu time de trabalho. Estou maravilhado!

Prof. Dr. Francisco Ivo Dantas Cavalcanti,

‘
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SEMINÁRIO AS DROGAS NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

C

om mais de 400 inscritos, o Seminário As Drogas na
Violência Doméstica foi sucesso de público.

como evitá-la. O profissional respondeu a diversas perguntas dos
participantes, desfazendo vários mitos a respeito do tema.

O auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ficou
repleto de participantes de diversos segmentos da sociedade
palmense, além de muitos estudantes de Direito e cidadãos.
Uma importante arena de debates foi formada com a
participação de autoridades estaduais e municipais.

O ponto alto do evento, no entanto, ficou por conta dos testemunhos
de ex-agressores domésticos que consumiam drogas, como
também de vítimas. Uma frase que ficou registrada foi a do Senhor
JAPS que, após 22 anos consumindo álcool e crack em demasia,
conseguiu se livrar da dependência graças ao apoio de
comunidades terapêuticas e da família. "Hoje tenho a honra de ser
chamado de senhor e não mais de viciado, ladrão ou vagabundo. O
que eu transformava em vício, hoje transformo em pão para a minha
família", comemorou.

Na abertura do evento, o Diretor da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT, Desembargador Marco Villas
Boas, que, na oportunidade, também representou a presidente
do TJTO, Desembargadora Jacqueline Adorno, destacou a
importância do debate que se iniciava e da necessidade de o
judiciário, por meio de sua Escola Superior, promover estes
momentos de reflexão. Ele acredita que esta é uma forma de
estimular a troca de ideias, no sentido de se encontrarem
soluções para os problemas que afligem toda a sociedade.
Ao fazer uso da palavra, o Secretário de Segurança Pública,
João Costa, que representou o Governador do Estado, abordou
sobre a necessidade e o compromisso do poder público no
combate à venda de drogas. "Precisamos ser implacáveis com
os traficantes. No entanto, precisamos amar os usuários e seus
familiares, livrando-os do preconceito e da discriminação,
recuperando-os."
O psiquiatra Wordney Camarço foi o principal palestrante do
seminário. Em sua explanação, abordou sobre os fatores que
desencadeiam a dependência química, suas características e

Cerimônia de abertura do Seminário

ENCONTRO COM OS SUBCOORDENADORES DAS 42 COMARCAS

S

ubcoordenadores das 42 Comarcas do Tocantins
estiveram em Palmas participando de Reunião,
Capacitação e Avaliação Multidisciplinar Presencial
pelo acompanhamento das atividades educacionais.

a seriedade dos trabalhos.»
Laís Cristina Lima da Silva, de Taguatinga, afirmou que o mais
importante neste encontro foi a troca de experiências entre as
comarcas.

Para o servidor Domingos Neto, subcoordenador de Ananás,
"ter vindo a Palmas para este curso foi muito proveitoso.
Adquirir novas instruções e participar dessa interação foi muito
bom! Estou muito Feliz!"
O coordenador do Núcleo dos Servidores, Jadir Oliveira,
relatou que bom mesmo foi a interação entre ESMAT e
ser vidores que atuam como subcoordenadores,
possibilitando a resolução de algumas questões acadêmicas
pendentes difíceis de esclarecer, porque só aconteciam via
telefone.
A Servidora Ronise Pereira Santos, de Aurora do Tocantins, diz
"ter achado ótimo participar deste momento. Com apenas
três meses como subcoordenadora, pude sanar minhas
dúvidas e aprendi verdadeiramente o meu papel. Estou muito
satisfeita com a receptividade dos servidores da escola e com
Desembargador Marco Villas Boas e Subcoordenadores das Comarcas
Informativo Esmat
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PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DO JUDICIÁRIO
Em março, a ESMAT deu um importante salto ao fazer uma
parceria com a Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, para a
realização do Curso de Capacitação e Especialização em
Gestão do Judiciário. O objetivo é o de discutir aspectos essenciais
de gestão, planejamento, conceitos, fundamentos e propor
procedimentos padronizados capazes de tornar a prestação
jurisdicional mais célere e efetiva.

Mais de 1.100 servidores do Poder Judiciário participam deste
curso, e oferecerá aos Servidores de nível médio certificado de
capacitação pela participação por módulos.
O encerramento do curso está previsto para o dia 17 de outubro de
2011, e as atividades do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC
para 22 de janeiro de 2012.

ASSINADO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO

O

Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, em
viagem institucional a São Paulo, assinou, na sede da EPM,
TERMO DE COOPERAÇÃO entre a Universidade Federal do
Tocantins - UFT, Escola Paulista da Magistratura - EPM e a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT, para a realização de Mestrado
Profissional na área de Direito.

que possibilitem estudos sistematizados com consequente resolução dos
problemas enfrentados pelo judiciário.
A UFT, ESMAT e EPM submeteram, em julho de 2011, o projeto à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES,
do Ministério da Educação, para aprovação e, a posteriori, trabalhará o
cronograma de estudo.

O Mestrado Profissional em Efetividade da Jurisdição e Direitos Humanos
possibilitará uma maior aproximação entre Magistrados e a sociedade,
propiciando uma cidadania comum e plena, com a solidificação dos
valores éticos e democráticos.
Um dos objetivos desse programa stricto sensu é o de ampliar, aprofundar
e aprimorar o processo de aperfeiçoamento dos magistrados para que
possam efetivar a prática da jurisdição, na elaboração de decisões e
sentenças, em estreita harmonia com a jurisprudência e a doutrina, e
também, para que os servidores estejam aptos a empregar novas
técnicas e processos necessários para lidar com as demandas da
sociedade.
A realização deste Mestrado representa não só fator de melhor
funcionamento enquanto máquina estatal, mas também de
transformação social, considerando-se a repercussão da qualificação de
servidores e magistrados para a melhoria da prestação de serviços
judiciais ao cidadão.
Atualmente, é inegável a importância do aprofundamento do
conhecimento e o desenvolvimento de técnicas de pesquisa científica

Desembargadores:
Marco Villas Boas, Armando Sérgio Prado de Toledo e Edmundo Marrey Uint

ESMAT IMPLEMENTA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES
No dia 1º de julho, o Conselho Institucional e Acadêmico da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT instituiu o Programa
de Formação do Corpo docente da Escola, por meio da
Resolução nº 012/211.
O programa visa formar em médio e longo prazo o maior número
possível de mestres e doutores para a ESMAT ter um corpo de
professores altamente qualificados e possibilitar, futuramente, que
cursos stricto sensu sejam ministrados pela Escola, aproveitando
integralmente magistrados e servidores do Poder Judiciário do
Tocantins.
O credenciamento da ESMAT, pelo Conselho Estadual de
Educação, pelo Decreto nº 3.408, publicado no Diário Oficial nº
3.408, página 8, da lavra do Governador do Estado do Tocantins,
José Wilson Siqueira Campos, no dia 21 de junho de 2011, trouxe
ânimo redobrado para a Escola trabalhar na formação do seu
corpo técnico a fim de compor o quadro de docentes, permitindo
que se almeje, nos próximos anos, o credenciamento pela CAPES
(MEC).

"Existe uma grande necessidade de preparar magistrados e
servidores para a alta cátedra e formação de grupos de pesquisa
na área jurídica, incentivando-os a gerar conhecimento e
melhoria da prestação jurisdicional. Nossa Escola é uma
instituição de ensino superior voltada ao aprimoramento
profissional, e assim deverá funcionar", informou o Diretor Geral da
ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas.
Os magistrados e servidores do Poder Judiciário terão, com a
aprovação desta Resolução, validados os estudos realizados e
seus certificados serão reconhecidos em todo o Brasil.Dai resulta
a importância de que o corpo docente seja efetivamente
preparado e qualificado. A formação se dará com dotação
orçamentária específica para capacitação e qualificação de
pessoal.
O orçamento para 2012 deverá contemplar rubrica com valores
suficientes para a execução do projeto.
Este foi mais um importante passo dado pela Escola Superior da
Magistratura Tocantinense neste primeiro semestre de 2011.
Informativo Esmat
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40 CURSOS PREVISTOS - 2º SEMESTRE - 2011

Português Jurídico

Excel ( intermediário e avançado) e Access (básico)

Inglês e Espanhol Instrumental

Sistema ASI

Redação Oficial

Direção Defensiva:
Condução de Autoridades /Defesa Pessoal

Leitura Dinâmica

Controle Interno de Órgãos Públicos

Direcionamento Institucional a partir da
Programação Neurolinguística (PNL)

Montagem, Configuração e Manutenção
de Computadores (notebooks e impressoras);

Reprogramação Neurolinguística

Auditoria no Setor Público

Direito Administrativo com ênfase
no servidor público

Tomada de Contas, Tomada de Contas Especiais, Prestação
de Contas e Controle na Administração Pública

AÇÃO - Mapeamento Estratégico

Orçamento Público:
Elaboração da proposta Orçamentária

Planejamento Estratégico com o Uso de
BSC – Balanced Score Card

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

Gestão de Projetos

Poder Judiciário para Jornalistas

Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo
e Orçamento no Serviço Público

Contabilidade Pública

Gerenciamento de Contratos
de Obras e Serviços Terceirizados

Capacitação na área da infância e Juventude, referente
aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente

Prevenção de Danos nas Construções Públicas

Seminário Violência
nas relações afetivas, abuso sexual e pedofilia

Composição do Projeto Básico e Termo de Referência e
Contrato – Com inclusão de ANS – Acordo de Nível de Serviço

Tanatologia

Gerenciamento de Compras
na Administração Pública

Saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho

Licitações

Gestão de Competência

Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios

Pericia Psicológica e Social

Tutoria em EAD

Gestão de Gabinetes

Suprimento de Fundos

Curso de Mediação e Conciliação

Retenção na fonte de tributos e contribuições sociais:
IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS

Semana da Saúde
Informativo Esmat
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16 CURSOS REALIZADOS - 1º SEMESTRE - 2011

Pós-Graduação Lato Sensu - Gestão do Judiciário
(em fase de conclusão)

Formação Continuada dos Subcoordenadores

Suprimentos de Fundos e Retenção Tributária

Curso de Administração Judiciária - Módulo de
Administração Financeira e Orçamentária

Processo Eletrônico - Eproc

Curso de Aperfeiçoamento-Merecimento - Direito do
Consumidor VI
Tutelas Administrativas e Penal no CDC

II Ciclo de Estudos da ESMAT - Direito Público

Controle Interno nas Ações Estratégicas

Gestão de Secretaria de Câmaras

Curso de Aperfeiçoamento-Merecimento - Direito
do Consumidor VII
Teoria Geral do Direito do ConsumidorI

Seminário "As Drogas na Violência Doméstica"

Msproject

Curso de Gestão das Varas Criminais
Juízes Criminais e Execuções Criminais

Curso de Aperfeiçoamento-Merecimento - Direito do
Consumidor VIII
Responsabilidade Civil no CDC

Curso de Formação de Coordenadores e Tutores
Docência Online

I Fórum Estadual do Judiciário para a Saúde

Informativo Esmat
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‘

A instituição Escola é o referencial do ser humano que dispõe do
conhecimento na forma de amálgama para uma existência de qualidade em
prol do bem-comum social.
A ESMAT, sob a direção do Desembargador Marco Villas Boas e equipe, consegue
universalizar o conhecimento jurídico para que os magistrados e servidores
tratem os seres humanos e seus conflitos com dignidade e excelência, pois o
aprimoramento educacional contínuo é uma garantia para prestação
jurisdicional de qualidade e otimizada pelos princípios reitores da Constituição Federal.
Luciana Costa Aglantzakis
Juiza Estadual do TJTO

‘

‘

A ESMAT vem desenvolvendo ações que buscam preparar magistrados e servidores para o alcance de sua
missão. Essa gestão vem inovando práticas com diversos cursos voltados ao aprimoramento dos agentes, de
forma a desenvolver melhorias ao público que espera do Poder Judiciário solução em suas contendas.
É inegável a importância do trabalho desenvolvido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT, na busca de cursos de capacitação, os quais, além de prepararem para boas práticas, valorizam os
servidores, proporcionando-lhes aprendizagem a ser acumulada ao seu patrimônio cultural.
A atual gestão tem demonstrado seu compromisso em atingir a missão proposta com implantação de novos
cursos, programas de formação e busca de parcerias com entidades renomadas, além de já estar
credenciada pelo Conselho Estadual de Educação como Instituição de Ensino Superior, o que demonstra a
seriedade com que está sendo conduzida a escola.

‘

Maria das Dores
Servidora do TJTO

‘

A ESMAT é uma bem-sucedida escola de formação e aperfeiçoamento dos magistrados e servidores do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins. Consolidou sua vocação histórica de formação e aperfeiçoamento dos
magistrados e servidores tocantinenses promovendo a integração com a comunidade jurídica nacional e
internacional. Este sucesso que resulta de uma construção histórica, atinge seu ápice com trabalho desenvolvido
pelo Desembargador Marco Villas Boas, cuja dedicação permitiu a consolidação da Escola como eficiente
instituição de ensino presencial e à distância, tornando-se referência para as demais Escolas do Brasil.
Novos horizontes e desafios se colocam à frente da ESMAT, como a oferta dos cursos de mestrado e doutorado.
Espera-se que a filosofia de avanços implantada se torne a identidade dessa Escola, para que possa, cada vez
mais, consolidar sua posição de referência de ensino.

‘

Océlio Nobre da Silva
Juiz Estadual do TJTO

‘

Sinto - me privilegiada por trabalhar no Tribunal de Justiça, porque fazer parte da estrutura de um órgão
que se preocupa com a qualificação pessoal e profissional de seus servidores externa a importância que se
dá a quem faz a prestação jurisdicional.
A iniciativa da Presidente Jacqueline Adorno, ao conceber projetos e a concretizá-los por meio da ESMAT,
sela um compromisso não apenas com nós servidores do Poder Judiciário, mas com toda a sociedade
tocantinense, pois tudo o que apreendemos se agrega ao conhecimento técnico adquirido na rotina do
nosso trabalho, tornando-nos mais capacitados, e isso se reflete na excelência dos serviços prestados à
sociedade.
Agradeço à Presidente Jacqueline Adorno e também ao Desembargador Marco Villas Boas e sua brilhante
equipe pela dedicação, seriedade e competência ao organizar e administrar os cursos de treinamento e
aperfeiçoamento para os servidores.

Diretoria Geral
Desembargador Marco Villas Boas

‘

Simone Marques Neres
Servidora do TJTO

Diretoria Executiva
Ana Beatriz de Oliveira Pretto
Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Maria Luiza C. P. Nascimento
Assessoria Acadêmica e Pedagógica
Débora Regina Honório Galan
Equipe Técnica:
Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Jadir Alves de Oliveira, Lily Sany Silva Leite, Maria Ângela Barbosa Lopes, Josilene C. de
Oliveira, Taynã Nunes Quixabeira, Mária Rúbia G. da Silva Abalem, Roberto Pires, Cynthia Valéria C. Aires, Vinícius
Fernandes Barboza, Alessandra Viana Malta, Vanice Lunkes Gotz, Bruno Odate Tavares, Francisco Erasmo Batista, Daniella
Tavares de Sá, Neuton Melo Junior, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Silvânia Melo de Oliveira Olortegui, João Leno Tavares
Rosa, Paulo Ricardo Nardes Marques, Ednan Oliveira Cavalcanti, Graziele Coelho Borba Neres, Maria Aparecida G.B.Reis.

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO, 602 SUL, ACSU - SE 60, CONJ. 1 LOTE 13

(063) 3218-4256 - www.tjto.jus.br/esmat - esmat@tjto.jus.br

