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NOSSO FOCO É A

FORMAÇÃO
“Preparar, formar e
aperfeiçoar magistrados
e servidores em busca
de boas práticas e da
excelência da prestação
jurisdicional”, seguindo a
risca a sua missão a
ESMAT reescreve por
meio da formação uma
nova realidade no
Poder Judiciário.
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2º Diretoria Adjunta - Conselho de Cursos
Juiz José Ribamar Mendes Júnior
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Juiz Helvécio de Brito Maia Neto
Presidência da ASMETO
Océlio Nobre da Silva (vice-presidente)

A

formação profissional pode ser um instrumento determinante na busca de
soluções para o aumento de produtividade e de ganhos esperados dentro de
qualquer instituição. Não pela qualificação dos recursos humanos só por si, mas
pela capacidade de melhoria do desempenho profissional na realização de tarefas. Mais
que a formação de base ou atualizações contínuas de conhecimentos, a formação pode
e em alguns casos deve ser, um treinamento de competências práticas dos
trabalhadores ao nível das tarefas. Esta é uma das potencialidades da formação que a
ESMAT realiza. Este é o nosso Foco!

Diretoria Geral do TJTO
José Machado dos Santos

Ano 2, 1º semestre 2012

Nosso dever, no papel de gestores é reforçar o compromisso e coragem que marcam
essa gestão do Poder Judiciário, agradecendo a todos aqueles que permitem que a
ESMAT participe do grande desafio que é construir o futuro de uma justiça mais célere e
eficaz por meio de seus cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento.
Por isso, continuamos seguros de que a Escola vem cumprindo o seu papel com a
formação de profissionais altamente qualificados dentro do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins. Já efetivamos o entendimento de que é preciso investir cada vez mais na
Tecnologia da Informação para melhorar seus processos operacionais, analíticos e
decisórios na busca de resultados e é isso que fazemos continuamente para o nosso
Estado e para as demais escolas do Brasil por meio do Colégio Permanente de Diretores
de Escolas Estaduais da Magistratura-COPEDEM.
Convidamos, por meio de nossas ações, a pensar em um futuro inevitável, onde a base
de tudo está na plataforma de investimento real em "educação"; onde as decisões
estarão "vivas" e serão tomadas em tempo real e baseadas em indicadores, controles,
regras, perfis, processos, conhecimentos, transparência e governança.
Nessa edição, vocês irão acompanhar os avanços da ESMAT no Tocantins, um caso de
sucesso de transformação, baseada no compromisso e responsabilidade desta direção,
do seu Conselho Institucional e Acadêmico e, especialmente, dos seus servidores.
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da ESMAT
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O ano começou bem para os estudiosos do Direito no Tocantins. A Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT recebeu
mais de 700 livros para o seu acervo bibliográfico, dos quais 262 títulos integram uma coleção especial de obras raras, algumas datadas do
século XIX. Dentre as raridades, estão o Código Civil Esboço, publicado em 1861, Le Droit Public De L'empire Allemand, de 1900, e doutrinas de
Carnelutti, Henrico Túlio Liebman e vários outros autores consagrados.
A ESMAT também recebeu títulos destinados aos gabinetes dos Desembargadores, como referência atualizada para os assessores jurídicos,
além de obras que servirão de suporte aos cursos de Pós-Graduação da ESMAT - lato e stricto sensu - somando quase 500 novos livros.
A Biblioteca da ESMAT se tornou a principal fonte de pesquisa e de incentivo à educação jurídica não somente para Magistrados e Servidores do
Judiciário, mas para toda a comunidade jurídica do Estado.
Para a estudante de direito da Universidade Católica do Tocantins, Andressa Adorno, as pesquisas realizadas na Escola têm sido fundamentais
para sua monografia. "Antes, pesquisava em obras escassas e não atualizadas. Quando soube da Biblioteca da ESMAT fiquei muito feliz. Tem
uma ótima estrutura física, oferece obras raras e obras atualizadas, um acervo completo, os quais têm contribuído muito na minha formação,"
concluiu Andressa.

No dia 15 de fevereiro, foram empossados a nova Diretoria Executiva e os membros do Conselho Deliberativo e
Fiscal da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins - ASMETO. A solenidade, que aconteceu na sede
administrativa da associação, contou com a presença da Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
respectivamente Desembargadores Jacqueline Adorno e Luiz Gadotti; da Corregedora-Geral da Justiça, Ângela
Prudente; do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral - TRE e Diretor Geral da ESMAT, Marco Villas Boas; dos
Desembargadores Bernardino Lima Luz e João Alves, além do Presidente da Associação Nacional dos
Magistrados Estaduais - ANAMAGES, Antônio Sbano; do Diretor da Secretaria de Relações Institucionais da
Associação dos Magistrados Brasileiros e Presidente do COPEDEM, Antonio Rulli Júnior, entre outras
autoridades.
Segundo o Presidente Juiz Helvécio de Brito Maia Neto, é necessário um trabalho pelo soerguimento da
categoria e restauração da unidade entre os associados. "Lembro-me de que em nosso segundo mandato, ano
de 2002, conseguimos esse desiderato com uma chapa de consenso; consenso este que se repetiu e perdurou
por muitos anos," comentou, acrescentando que a nova gestão acredita ser possível fazer o mesmo neste
terceiro mandato e, assim, restabelecer a harmonia entre os magistrados. "Vamos fazer tudo o que for
necessário, sobretudo cumprir os compromissos assumidos durante a campanha."

O Curso teve como objetivo capacitar os Servidores responsáveis
pelas atividades vinculadas a desenvolver os conhecimentos sobre a
Legislação e Procedimentos das Licitações e Contratações
Administrativas, bem como, abordar de forma detalhada todas as fases
do processo e procedimento licitatório adquirindo conhecimento sobre
todas as inovações trazidas pela Lei Complementar 123/2006 e
Decreto 6204/2007, nas licitações públicas.
O Curso foi ministrado pelo Professor Arllington C. Sousa, com
experiência de mais de 7 anos na área de Licitações e Contratos
Administrativos; como Consultor Jurídico; presidente de Comissões
Especiais e Permanentes de Licitação e membro de equipe de apoio
ao Pregão.
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Em viagem a Portugal, para uma visita institucional à Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra - FDUC, o Diretor Geral da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, Desembargador Marco
Villas Boas, foi recepcionado pelo Professor Doutor João Leal, na
Diretoria da Universidade. Na oportunidade, participou de várias reuniões
ao longo do dia, o que resultou na elaboração de um pré-convênio
destinado a definir as bases para a realização de Mestrado Acadêmico
em Direito Público e Direito Privado, documento já assinado pelos
Diretores.
Na ocasião, o Diretor da FDUC outorgou aos Desembargadores Marco
Villas Boas, Diretor da ESMAT e Vice-Presidente do COPEDEM; Antônio
Rulli Júnior, Presidente do COPEDEM; e Márcio Vidal, Diretor do Centro
de Estudos Judiciais da América Latina - CEAL o Medalhão da
Universidade de Coimbra. Ainda durante a visita, decidiu-se elaborar uma
edição especial da Revista ESMAT com artigos de diversos professores
da FDUC e de juízes portugueses. A ESMAT e o COPEDEM contaram
com o apoio e a colaboração dos Doutores Igreja Matos e Fernanda Moreira, bem como, do Desembargador Pedro Mourão (Lisboa) e do Ministro Otávio
Castelo Paula, Ex-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, com os quais se reuniram para definir o projeto da Revista.
Segundo o Desembargador Marco Villas Boas, essas grandes realizações da Escola não seriam possíveis sem o incondicional apoio da Ex-Diretora
Geral da ESMAT e atual Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Jacqueline Adorno, desde o primeiro dia do seu mandato.

Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT oportunizou aos Magistrados o Curso de Gestão Cartorária, com o objetivo de trabalhar o planejamento estratégico, o diagnóstico
organizacional, os planos de ação e as metas.
Com transmissão via internet, pelo sistema de EaD da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento - ENFAM, o Curso foi ministrado pelo
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, que debateu assuntos como: Planejamento Estratégico; Justificativa da necessidade de um
Planejamento Estratégico para os Cartórios; As Causas Gerenciais da Morosidade na Prestação Jurisdicional; Os Impactos das Organizações sobre o
Indivíduo e a Sociedade; Identificar os Elementos Básicos de um Modelo de Planejamento Estratégico; Implantação de Processos Lógicos de Atuação
dos Magistrados e dos Servidores; Estudos de Casos Concretos, Visando à Elaboração de um Planejamento Estratégico.

O Curso Tomada de Contas foi direcionado aos Servidores que atuam nas
áreas Administrativa, Financeira, Gestão de Pessoas, Assessoria
Jurídica e Controladoria Interna do Poder Judiciário Tocantinense.
As atividades foram realizadas na modalidade presencial com os temas:
Estrutura fundamental da administração pública brasileira; Instrumentos
de planejamento da Administração Pública Federal, Considerações
sobre Tomada e Prestação de Contas, Controle, Normas de
Apresentação, Organização de Tomadas e Prestações de Contas,
Organização dos Processos de Tomadas e Prestação de Contas,
Tomadas de Contas Especiais, Prestação de Contas de Convênio e
Modelos de Processo de Contas.
O Curso foi ministrado pela Instrutora Karine Lílian de Sousa Costa
Machado, Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.
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A ESMAT, com o objetivo de aprimorar as habilidades necessárias à
redação do texto oficial, ofertou o Curso Redação Oficial. Com a
participação de mais de 600 alunos inscritos, dentre eles Magistrados
e Servidores das 42 Comarcas do Poder Judiciário Tocantinense, o
Curso foi ofertado na modalidade EaD, por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem da ESMAT, na plataforma MOODLE, onde todos os
alunos tiveram acesso as vídeos-aulas, fóruns de discussão, material
didático e atividades de avaliação subjetivas e objetivas.
O Curso foi ministrado pela Professora Maria Ângela Barbosa Lopes,
Licenciada em Letras - Habilitação Português/Francês e respectivas
Literaturas.
“Foi enriquecedor participar deste curso aumentando assim o cuidado
com a escrita. São muitos os detalhes que as vezes passam sem que
percebamos,” ressaltou Roberto Pires, aluno do Curso.

FOTO

O Diretor da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, foi
homenageado com a outorga do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, e com a Medalha e o Diploma
"Desembargador Ernesto José Baptista", pela Escola Superior da
Magistratura do Piauí - ESMEPI, durante a solenidade de abertura do 90º
Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça
do Brasil, no Auditório do Tribunal de Justiça de Teresina, Piauí.
A propositura do Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, foi
aprovada por unanimidade pelo Conselho Consultivo da ESMEPI e
constitui, segundo o Diretor, uma justa homenagem ao Desembargador
Marco Villas Boas pelos serviços prestados às Escolas, em especial pela
contribuição ao ensino do direito no Brasil.

O Curso teve como finalidade oferecer conhecimentos que possibilitem a certeza do procedimento
correto para a concessão de aposentadoria, pensão e demais benefícios; Discutir, analisar e orientar
quanto às normas e procedimentos que permitam aos servidores aperfeiçoar os trabalhos com reflexos
imediatos na produtividade; Aprimorar a qualidade dos trabalhos face às constantes fiscalizações dos
Órgãos de Controle Interno e das Auditorias dos Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios.
Os tópicos elucidados durante o Curso foram: Cálculo de Proventos com Base na Remuneração do
Servidor; Cálculo de Proventos com Base na Remuneração Contributiva; Cálculos de outros Benefícios e
Descontos; Alteração e Revisão de Proventos; Pensão Civil.
As aulas foram ministradas pelo Instrutor João Araújo Magalhães Filho, especialista em Auditoria de
Pessoal pela Escola Nacional de Administração Pública, e Consultoria Geral pela Universidade Federal
da Paraíba.
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Investimos, ao longo de nossa gestão, em centenas de cursos de formação,
capacitação e aperfeiçoamento, por acreditarmos que é por meio deles que
obteremos êxito no propósito de termos um poder judiciário mais célere e eficaz.
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT tem sido, durante
esses anos, imprescindível para a realização deste trabalho. Formamos,
capacitamos e aperfeiçoamos centenas de profissionais que atuam nas mais
diversas áreas do Poder Judiciário por meio da Escola.
Dezenas de seminários, ciclos de estudos e parcerias realizadas com outros
órgãos foram organizados com excelência e presteza.
Neste ano foi possível ainda avançarmos grandemente com o sistema de
virtualização de processos judiciais no Tocantins, o e-Proc. Ao todo, já foram
qualificadas mais de 540 pessoas em todo o Tocantins. Junto com o e-Proc
também chega o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, ferramenta
tecnológica também obtida em parceria com o Tribunal Regional da 4ª Região,
que permite ao Poder Judiciário a virtualização dos processos administrativos.
Ao todo já são mais de 180 pessoas qualificadas a utilizá-lo em todo o Tocantins.
Nos últimos meses, todos que lidam com o sistema de Justiça se esforçam para
compreender e utilizar as novas rotinas e procedimentos, tanto para os trabalhos
da área-fim da prestação jurisdicional, quanto meio. Com a virtualização de
processos judiciais e administrativos e o aparelhamento das Varas e Juizados de
todo Estado, com sistema áudio visual, para gravação das audiências, um
grande avanço está sendo percebido pelo tocantinense. E isso tudo só é possível
com a participação, envolvimento e comprometimento de todos do Poder
Judiciário e parceiros do Sistema de Justiça - Ministério Público Estadual,
Advocacia, Defensoria Pública e Procuradoria do Estado.

Chega à cidade do interior o sistema virtual de processos judiciais pelos profissionais da tecnologia da informação. Computadores são preparados para
a nova tecnologia e, assim, Magistrados, Servidores, Promotores de Justiça, Advogados e todos os que vão utilizar o e-Proc/TJTO (Convênio TRF4)
recebem treinamento, oferecido pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTInf) com apoio e estrutura da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT.
Dessa forma ocorre a implantação do sistema de virtualização de
processos judiciais no Tocantins, que já está em mais de 75% de suas
Comarcas, sem atropelos, sobressaltos ou grandes entraves. Isso, graças
à capacitação, ao suporte e ao cuidado que os servidores envolvidos
nesse projeto têm.

O Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, hoje, onde já implantado,
permite ao Poder Judiciário a virtualização dos processos administrativos.
Licitações, comunicações internas, autorizações diversas, ou seja,
qualquer procedimento administrativo está mais ágil e econômico. Em
breve, a utilização de papel no Poder Judiciário será exceção, e não mais
a regra. Economia ainda imensurável e agilidade surpreendente na
movimentação processual; grande conquista para a área-meio do Poder
Judiciário, e de extrema importância para a prestação jurisdicional.
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Palmas; Arraias (Cana Brava); Dianópolis (Conceição do Tocantins, Novo Jardim, Rio da Conceição e Taipas do Tocantins); Taguatinga (Altamira e
Ponte Alta do Bom Jesus).

Alvorada (Talismã); Ananás (Angico, Cachoeirinha e Riachinho); Araguaçu (Sandolândia); Arapoema (Bandeirantes do Tocantins e Pau d´Arco);
Augustinópolis (Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião Do Tocantins); Colmeia (Couto de Magalhães, Goianorte,
Itaporã do Tocantins e Pequizeiro); Cristalândia (Lagoa da Confusão e Nova Rosalândia); Filadélfia (Babaçulândia e Palmeirante); Formoso do
Araguaia; Itaguatins (Bela Vista; Maurilândia do Tocantins; São Miguel do Tocantins e Sumaúma); Miranorte (Barrolândia, Dois Irmãos do Tocantins
e Rio dos Bois); Natividade (Bonfim, Chapada da Natividade, Príncipe e Santa Rosa do Tocantins); Palmeirópolis (São Salvador do Tocantins);
Paranã; Peixe (Jaú do Tocantins, São Valério da Natividade e Vila Quixaba); Xambioá.

Almas (Porto Alegre do Tocantins); Araguacema (Caseara); Aurora do Tocantins (Combinado; Lavandeira e Novo Alegre); Axixá do Tocantins
(Sítio Novo do Tocantins); Figueirópolis (Sucupira); Goiatins (Barra do Ouro; Campos Lindos; Cartucho e Croalândia); Itacajá (Centenário,
Itapiratins e Recursolândia); Novo Acordo (Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins e São Félix do Tocantins); Pium
(Chapada de Areia); Ponte Alta do Tocantins (Mateiros e Pindorama do Tocantins); Tocantínia (Lajeado, Lizarda e Rio Sono); Wanderlândia
(Araçulândia, Darcinópolis e Piraquê).

Câmeras de vídeo, mesa de som, microfones e nobreaks são outras ferramentas de que o Poder Judiciário
está se apropriando para elevar a satisfação dos que o procuram. A exemplo: uma audiência que precisava
ser transcrita e consumia muito tempo, agora é gravada e inserida no processo. Pronto, a era tecnológica
abarcou no Poder Judiciário, e, com o tempo, esperam-se grandes resultados para o cidadão.

Axixá, Wanderlândia, Goiatins, Tocantinópolis, Ananás, Augustinópolis, Araguatins, Xambioá, Itaguatins,
Arapoema, Araguaína, Filadélfia, Colinas, Guaraí, Paranã, Palmeirópolis, Novo Acordo, Taguatinga,
Dianópolis, Natividade, Araguaçu, Alvorada, Formoso do Araguaia, Cristalândia, Colmeia, Miracema,
Miranorte e Tocantínia.
Somos cumpridores do nosso papel enquanto gestores, pois aplicamos com responsabilidade os recursos,
e, com isso, temos alcançado bons resultados. O Poder Judiciário se orgulha de mostrar os resultados
positivos alcançados. A Escola, dirigida pelo Desembargador Marco Villas Boas, tem cumprido com sua
missão e, assim, vem contribuindo diretamente na transformação pela qual passa o Tribunal de Justiça.

Desembargadora Jacqueline Adorno
Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins
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Elaborado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e
Centro de Estudos Judiciários - CEJ, o Curso teve como finalidade o aprimoramento e funcionamento de varas criminais e de execução penal do Brasil,
notadamente quanto à necessidade de agilização na tramitação dos processos de presos. Destinado exclusivamente a Magistrados, o Curso foi
transmitido via sistema EaD da ENFAM, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com carga horária de 40 horas-aula. O curso abordou temas
como: Fase Pré-Processual e Investigatória; Fase Processual - Processo de Conhecimento; Processamento Judicial das Execuções Penais;
Tecnologia de Informação para as Varas Criminais e de Execução Penal; Gestão de Pessoas - Enfoque Vara Criminal.

O segundo Diretor Adjunto da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, Juiz José Ribamar
Mendes Júnior foi indicado pelo Desembargador Nagib Slaibi Filho, e eleito em assembléia geral ordinária da
ANAMAGES, por unanimidade, para exercer o cargo de Coordenador de Administração Judiciária da ENAME Escola Nacional dos Magistrados Estaduais. O Magistrado eleito "vai enriquecer o quadro da ENAME, tem
perfil para atuar em escolas, de modo que a nossa expectativa é bastante positiva", observou o Juiz Antônio
Sbano, Presidente da ANAMAGES.
O Presidente da ANAMAGES ressaltou que o Juiz José Ribamar tem o privilégio de estar dentro de um Tribunal
e de uma Escola que tem um corpo docente intimamente ligado à atividade docente, e destacou "a profícua
gestão realizada pelo Desembargador Marco Villas Boas, na Escola Superior da Magistratura Tocantinense ESMAT, que muito contribuiu para o engrandecimento da Instituição, hoje considerada uma das melhores
Escolas de Magistratura do país e referência internacional”.

Em continuidade ao fortalecimento da conciliação judicial, o Curso "A Mediação e a Conciliação - Um novo Paradigma para a Justiça" - objetivou
capacitar Magistrados em conhecimentos relativos à mediação e conciliação. As aulas foram ministradas na modalidade EaD, via internet, e abordou
temas como: Introdução aos Meios Alternativos de Solução de Conflitos, com o Des. José Carlos Ferreira Alves e Dr. Ricardo Pereira Junior;
Comunicação e Conflito, com a Dra. Monica Haydee Galano; Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, com o Dr. Jorge Tosta; Conciliação e suas
Técnicas, com o Dr. Roberto Portugal Bacellar; Conciliação e suas Técnicas, com o Dr. Claudio Ribas; Mediação nos Conflitos Civis, com a Dra.
Fernanda Tartuce; Mediação e suas Técnicas, com a Dra. Helena Gurfinkel Mandelbaum; Mediação e Conciliação Envolvendo Relação de Consumo,
com o Dr. Alexandre David Malfatti; A Conciliação, a Mediação e a Arbitragem como Meios Alternativos de Solução dos Conflitos, com a Dra. Maria Lúcia
Ribeiro de Castro Pizzotti Mendes; Projetos "OAB Concilia" e "Família Hospedeira", com o Dr. Alessandro de Souza Lima.

A Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins, em parceria com a ESMAT,
realizou o 1º Seminário: "Meu Pai, Meu Presente". O evento contou com a
presença da Presidente do TJTO, Desembargadora Jacqueline Adorno; da
Corregedora, Desembargadora Ângela Prudente; e do Presidente do TRETO e Diretor da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas.
Durante a solenidade de abertura, a Corregedora-Geral da Justiça,
Desembargadora Ângela Prudente, apresentou os objetivos do projeto
com vistas a orientar e facilitar a divulgação dos mecanismos disponíveis
para o cidadão que não tem o nome do pai em seu registro civil e deseja
alterar esta realidade. "O objetivo deste seminário é o de sensibilizar
Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Oficiais
Registradores e a comunidade em geral sobre a importância de identificar a
paternidade de pessoas que não possuem o nome do pai no registro,"
justificou.
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A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, da PósGraduação em Gestão do Judiciário, teve início no dia 28 de março na
sede da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.
O Skype foi a ferramenta de comunicação e interação utilizada pelos
professores e alunos durante a exposição da defesa. Os alunos tiveram
20min para discorrer sobre o trabalho. A banca era composta por três
professores: um deles, convidado pela ESMAT, estava presencialmente
com os alunos durante a exposição, e dois professores da FAEL que
acompanharam a exposição dos alunos da sede da FAEL, em Curitiba.
Além de Palmas, algumas defesas também foram realizadas nas
Comarcas do interior do Estado, facilitando as apresentações dos
Magistrados e Servidores nessas regiões.

A ESMAT, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ realizou o Curso de Aperfeiçoamento para Magistrados e Servidores de Varas de
Execução Penal. O Curso aconteceu na sede da Escola e teve como objetivo capacitar Magistrados e Servidores, em conhecimentos relativos à
execução penal e cálculos de penas, com vistas ao aprimoramento e à unificação de rotinas e fluxos de trabalho para uma melhor prestação de
serviços e melhoria dos processos de gestão das unidades judiciárias.
As aulas foram ministradas pelos Juízes Auxiliares da Presidência do CNJ, Luciano André Losekann – Mestre em Direito Público e Coordenador do
Departamento Nacional de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas – DMF; Márcio André
Keppler Fraga – Mestre em Direito Público; pela Assessora Sílvia Knopf Fraga, e por Aline Ribeiro de Mendonça – Analista Judiciário-Psicóloga do
Conselho Nacional de Justiça.

O Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas,
proferiu importante palestra no XXVII COPEDEM, que aconteceu em
Brasília/DF, no período de 19 a 21 abril.
A palestra com o tema: O Aperfeiçoamento da Magistratura - Jurisdição
e Cidadania, enfatizou a necessidade de implantação de um programa
nacional de aperfeiçoamento de Magistrados, coordenado e
credenciado pela ENFAM, com enfoque multidisciplinar em nível lato e
stricto sensu, que subsidiem o Magistrado na sua prática diária e na
melhoria contínua da prestação jurisdicional.
Segundo o Diretor Geral da ESMAT, "as escolas precisam formar seu
corpo docente, e, para isso, cursos de especialização lato e stricto
sensu necessitam ser implantados, de forma que possibilitem mesclar
o acadêmico e o profissional, incentivando o aprofundamento da
pesquisa científica e da reflexão dialética". Ainda segundo o
Desembargador, "o ensino à distância, mediado pelas tecnologias,
proporcionará aos Magistrados a participação em cursos de
aperfeiçoamento e formação no próprio local de trabalho, sem deixar sua jurisdição, além de diminuir consideravelmente os custos”.
De acordo com o Presidente do COPEDEM, Desembargador Antônio Rulli Júnior, "a ESMAT tem contribuído diretamente para o crescimento das
Escolas em todo o Brasil, isso acontece pela total dedicação do Desembargador Marco Villas Boas na criação de projetos inovadores e no
compartilhamento deles para as demais Escolas, fortalecendo, com isso, a justiça brasileira".
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O Poder Judiciário do Estado do Tocantins, representado pela Presidente-Desembargadora Jacqueline Adorno, instituiu as regras sobre as frequências
e aproveitamento de Magistrados e Servidores nos cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento oferecidos pela ESMAT. Com as novas
normativas publicadas na Portaria n° 311/2012, o Poder Judiciário espera contribuir para o processo de desenvolvimento técnico, cultural, social e
profissional de seus Magistrados e Servidores, bem como, otimizar os recursos públicos disponíveis para atividades de educação. As regras são
fundamentadas no Plano Estratégico do TJTO, nos incentivos ao autodesenvolvimento, na formação continuada e no estímulo à pesquisa, além de
outros pontos.

O Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Marlos Melec, participou de uma gravação no estúdio da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, em abril, onde apresentou os motivos de sua vinda ao
Estado. Em gravação, o Juiz divulgou os projetos apresentados à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins, quais sejam: “Espaço Livre Aeroporto” e “Cartão de Crédito e Débito em Sala de Audiência”.
O primeiro visa retirar de todos os aeroportos do Brasil as carcaças de aviões que ocupam espaços relevantes e
estão acomodados há mais de 10 anos. O segundo projeto trata da implantação de máquinas de cartão de débito
e crédito em salas de audiência. A partir de então, não haverá mais processos arquivados, provisórios e
definitivos sem dinheiro. É mais uma forma de facilitar os acertos das decisões durante as audiências.
Em sua visita, o Juiz comunicou que será encaminhada ao TJTO uma aeronave retirada do tráfico de drogas a
qual poderá ser utilizada pelos Desembargadores, Magistrados e Servidores a serviço da Justiça estadual.
"Quatro Tribunais já receberam, e agora é a vez do Tocantins. É a primeira vez na história que os Tribunais serão
proprietários de uma aeronave. É o jurídico agora na velocidade do avião, é o jurídico tirando das mãos de
bandidos e colocando ao alcance de quem faz justiça," ressaltou o Juiz Marlos Melec durante gravação.

O Fórum foi promovido pelo Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins - CEMAS-TO, em parceria com o
Tribunal de Justiça do Tocantins; a Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, e o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do
Ministério Público do Estado do Tocantins - MPE-TO. Estiveram reunidos Magistrados, Defensores Públicos, Procuradores e Promotores de Justiça, no
auditório da Justiça Federal em Palmas, para debater tópicos como: Incorporação de Tecnologia no Âmbito do SUS: A integralidade da assistência à
saúde e a Lei 12.401/2011; Conceito de Integralidade do SUS: A integralidade da assistência à saúde e o Decreto 7.508/2011; A Importância da Atuação
da Comissão Técnica Auxiliar - CTA.

O Conselho Institucional e Acadêmico da ESMAT, conforme preceitua o
parágrafo 1º do artigo 5º do Regimento Interno desta Escola realizou
várias reuniões no primeiro semestre de 2012, para tratar de assuntos de
interesse institucional.
Em umas das reuniões, foi aprovada por unanimidade a Resolução de
criação do Centro de Idiomas da ESMAT, mais um benefício para
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense. Com início
previsto para o segundo semestre de 2012, o Centro de Idiomas vai
oferecer cursos de Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Libras, LibrasLíngua Portuguesa, Italiano, Francês e Alemão.
Ainda neste semestre, foram discutidos, avaliados e aprovados pelos
Conselheiros os projetos de cursos latu e stricto sensu para Magistrados
e Servidores do Poder Judiciário.
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A formação do profissional é essencial, e a ESMAT tem proporcionado os meios para
esta concretização. Tudo isso em prol da melhoria jurisdicional, não só para nós, os
profissionais, como para toda a sociedade.
A Escola tem mudado esta realidade, e com isso, o aprimoramento dos Servidores e
dos Magistrados vem sendo evidenciado em nosso Estado.
Participo assiduamente dos cursos promovidos, e, com eles, tenho hoje outra
perspectiva nas diversas áreas, além do networking que nos é proporcionado com
colegas e com Servidores de Comarcas que vivem realidades diferentes daquela que
vivemos. A ESMAT nos ajudou a escrever uma nova história dentro do Poder Judiciário
Tocantinense.
Juíza Etelvina Maria Felipe Sampaio
Juizado Especial Cível e Criminal de Colinas do Tocantins

O aperfeiçoamento que a ESMAT proporciona é de suma importância tanto aos
Servidores quanto aos jurisdicionados, porque vem contribuindo para a consolidação
e prestígio do Poder Judiciário Tocantinense.
A sua biblioteca é fundamental para pesquisa e estou certo que é hoje o principal meio
de pesquisa jurídica dentro do Tocantins.
O grande avanço desta Instituição deve-se a toda equipe de profissionais que
exercem suas funções com excelência, bem como, aos gestores que estão à frente
desse Órgão, empenhando-se a cada dia.
Servidor Pablo Araujo Macedo
Lotado na Seção de Estatística da Corregedoria

Diretoria Geral
Desembargador Marco Villas Boas
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, Lucilene Aparecida da Silva, 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, Lilian Gama da Silva, Irla Honorato Oliveira, Leandro H. Costa Silva, Suel Martins Oliveira
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CENTRO DE IDIOMAS DA ESMAT
Pensou em ter ao seu alcance cursos de idiomas?

Prepare-se porque vem ai o Centro de Idiomas da ESMAT, com previsão de cursos de Língua
Portuguesa, Inglês, Espanhol, Libras, Libras-Língua Portuguesa, Italiano, Francês e Alemão.
A ESMAT prepara para o segundo semestre mais este benefício para
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário Tocantinense.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS

PODER JUDICIÁRIO
VERSÃO DIGITAL DESTE INFORMATIVO
NAVEGUE ATRAVÉS DO NOSSO QR CODE
1 - Abra o leitor QR CODE em seu celular;
2 - Foque o código com a câmera;
3 - Clique sobre o código para acessar os conteúdos.

Não tem o Leitor?
Baixe o app, na loja de
aplicativos do seu celular

ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA TOCANTINENSE

www.tjto.jus.br/esmat
(063) 3218-4408 - esmat@tjto.jus.br

