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a evolução

da educação corporativa

Palavra da Presidente
do Tribunal de Justiça do Tocantins

É com imensa satisfação e indisfarçado orgulho que falo da jovem e promissora Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT), uma extensão do Tribunal de Justiça do Tocantins que,
em apenas dez anos, nasceu, evoluiu e se consolidou como instituição exemplar na missão de
preparar, formar e aperfeiçoar magistrados e servidores de todas as comarcas do Tocantins,
valorizando os talentos que se multiplicam em nosso meio. No encalço de sua evolução e para
nossa ventura, vem desenvolvendo um trabalho primoroso que irradia reflexos salutares naquilo
que é o nosso dever maior: uma prestação jurisdicional qualificada e de excelência.
As ações desenvolvidas são próprias de uma Escola que pensa e age com ousadia. Prova dessa
determinação foi a realização do I Congresso Internacional em Direitos Humanos, realizado no
mês de novembro último. Pioneiro no Estado, o evento envolveu renomados palestrantes de seis
diferentes países: Brasil, Portugal, Itália, Estados Unidos, Colômbia e Peru. Foram três dias,
intensos e inesquecíveis, promovendo e distribuindo conhecimento para mais de 1.400 inscritos,
entre estudantes, professores e integrantes de movimentos sociais. Esse evento, além de
engrandecer ainda mais a história da magistratura tocantinense, fechou de forma brilhante as comemorações do décimo aniversário
da Esmat, uma escola que nasceu com o propósito de capacitar, evoluiu ampliando sua forma de transmitir conhecimento, tornou-se
referência no ensino jurídico e se solidificou como transformadora de vidas, fazendo-se grandiosa e respeitada.
Nesse especial momento em que a Esmat completa uma década de existência e, com caracteres indeléveis, escreve seu nome na
história como grande incentivadora do conhecimento acadêmico, nossos efusivos cumprimentos e nossa profunda gratidão a todos
que integram e colaboram com o seu crescimento e sucesso.

Palavra do Diretor Geral
da ESMAT
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O ano de 2013 foi marcado pela Evolução da Educação Corporativa no âmbito do Poder Judiciário
Tocantinense. Durante esta gestão nosso foco foi o aperfeiçoamento de magistrados e servidores,
por meio da realização de cursos de pós-graduação e de capacitação, ministrados por professores
altamente qualificados.
E para levar o conhecimento às quarenta e duas Comarcas do Estado, a Esmat dispõe de uma
estrutura tecnológica que permite magistrados e servidores, de todas as Comarcas, a
participarem dos cursos realizados na modalidade à distância, bem como, assistirem aos eventos
realizados em Palmas, com transmissão ao vivo, via satélite, ou se assim preferirem assistir as
retransmissões, disponíveis de segunda a sexta das 8h às 19h, via canal de comunicação.
Além dos cursos de capacitação e eventos, que em 2013 somam um total de 73 ações
educacionais, a Esmat possui três cursos de Pós-Graduação lato sensu, em andamento, nas áreas
de Administração Pública, Prestação Jurisdicional e Criminologia; e uma Pós-Graduação strictu
sensu, em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, esta realizada em parceria com a Universidade Federal do Tocantins. Como
ponto alto das ações desenvolvidas em 2013, destaca-se a Revista ESMAT que recebeu sua primeira classificação Qualis/Capes,
estando avaliada em seu estrato inicial. Uma conquista importante para a Revista, que está em sua quinta edição, pois a avaliação
considera critérios de qualidade e a confiabilidade dos artigos publicados.
E tudo isto só é possível graças ao apoio incondicional da Presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Ângela Prudente, que
não mede esforços no investimento ao processo de formação, capacitação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense.
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JUÍZES DO TOCANTINS FINALIZAM AULAS DO MESTRADO ACADÊMICO
Nove juízes tocantinenses finalizaram, em julho de 2013, o
período de aulas do mestrado acadêmico, realizado pela
Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco (ESMAPE) em parceria com a Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). O curso teve como
público-alvo magistrados do Poder Judiciário Estadual e
Federal, vinculados a uma das Escolas que compõem o
Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura (COPEDEM). A turma, formada por juízes e
desembargadores de vários Estados do Brasil, contempla
vinte e dois alunos na linha de pesquisa em Ciências Jurídicas,
e outros vinte na área de Direito Constitucional. O curso teve
duração de dois anos; o primeiro correspondeu à fase escolar
que engloba as aulas e a apresentação de seminários e
relatórios científicos relativos às três disciplinas que compõem à área de especialização escolhida. Segundo o diretor
geral da Esmape, desembargador Fernando Cerqueira, “A Escola Judicial se sente honrada em sediar e proporcionar o
mestrado acadêmico visando ao aperfeiçoamento de magistrados”. Do Estado do Tocantins participaram os juízes
Deusamar Alves Bezerra, Antônio Dantas de Oliveira Júnior, Álvaro Nascimento Cunha, Renata do Nascimento e Silva,
Allan Martins Ferreira, Luatom Bezerra Adelino de Lima, José Eustáquio de Melo Júnior, Luciana Costa Aglantzakis e
João Alberto Mendes Bezerra Júnior.

ESMAT É UMA DAS CINCO FINALISTAS DA 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO EDUCORP
A 1ª Edição do Prêmio EDUCORP teve como objetivo reconhecer as melhores práticas em educação corporativa do país.
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) ficou entre as cinco finalistas na premiação, apresentando o
projeto intitulado “A EaD como Instrumento de Modernização do Poder Judiciário”. A Esmat buscou apresentar os
mecanismos utilizados para o aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional no Tocantins. Para isso, a Escola investiu em
tecnologia de ponta e fez chegar conhecimento e informação, em tempo real, aos quase 1.700 servidores e
magistrados, por meio da implantação da Rede Tecnológica de Ensino à Distância do Poder Judiciário. Com a realização
de cursos na modalidade à distância, via satélite, e toda estrutura tecnológica implantada, já se podem verificar os
seguintes resultados: Justiça mais rápida e eficaz; Formação de redes de comunicação em tempo real; Otimização do
tempo e recursos; Aumento da participação dos servidores em cursos e eventos; Democratização do acesso a cursos de
qualidade; Redução do tempo necessário para que o Tribunal capacite os servidores; Padronização da linguagem e
procedimentos em todo o Judiciário Tocantinense. Para o diretor geral, desembargador Marco Villas Boas, “foi muito
honroso para a Esmat estar entre os cinco finalistas do prêmio nacional. Demonstra que o trabalho da Escola tem sido
realizado buscando sempre a excelência”.

DIRETOR GERAL DA ESMAT É HOMENAGEADO DURANTE O XXXII COPEDEM
Durante a abertura do XXXII Encontro do COPEDEM, o diretor geral
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT),
desembargador Marco Villas Boas, foi homenageado pelo
presidente do Colégio Permanente de Diretores das Escolas
Estaduais da Magistratura (COPEDEM), desembargador Antonio
Rulli, com o certificado de Especialista em Direito Constitucional,
por ter concluído a primeira parte do Mestrado na Universidade de
Lisboa. Realizado, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 22 a 24 de
agosto de 2013, o XXXII Encontro reuniu diretores das Escolas de
Magistratura Judiciais do Brasil. O tema em discussão foi
“Jurisdição e Espaços de Integração”. Durante o encontro, o
desembargador Marco Villas Boas proferiu a conferência “Tratado
de Cooperação da Amazônia”, onde expôs aos presentes algumas
informações sobre a Amazônia e seus potenciais, e a importância
da preservação da Amazônia, de seus mananciais e principalmente
de seus habitantes e sua cultura. Ao final da conferência, o desembargador deixou um apelo para que as Escolas
localizadas na região Norte possam promover eventos educacionais a fim de aprofundar os estudos nessa área, e
buscar alternativas para a preservação da região amazônica e de seus povos.

Informativo ESMAT
2º semestre - 2013
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CURSOS PRESENCIAIS
ROTINAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS
Voltado para juízes auxiliares e servidores da
Corregedoria Geral da Justiça, o curso proporcionou
conhecimentos e reflexões quanto aos processos de
trabalho e procedimentos operacionais padrão, como
rotinas cartorárias extrajudiciais. Com carga horária de
32 horas-aula, o curso abordou temas como: Teoria

Geral da Atividade e Registro de Imóveis. As aulas foram
ministradas pelos professores Vitor Frederico Kümpel, juiz
de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
doutor em Direito; e Marcus Vinicius Kikunaga, professor,
advogado especialista e mestrando em Direitos Difusos e
Coletivos.

AUDITORIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Realizado com a finalidade de capacitar os servidores
quanto às normas, técnicas e procedimentos de
auditoria, inspeção e fiscalização, com enfoque na
Administração Pública, o curso contou com a
participação de trinta e três servidores que atuam nas
áreas: Administrativa, Financeira, Assessoria Jurídica,
Controladoria Interna e Coordenação de Gestão
Estratégica. Com conteúdo programático significativo,
o curso foi dividido em quatorze tópicos: Auditoria
Interna Governamental; Normas de Auditoria Interna;
Planejamento e Execução de Auditoria Interna;

Achados de Audi toria; Papéis de Trabalho;
Responsabilidade e sua Abordagem Jurídica; Inspeção
Administrativa; Planejamento e Execução de Inspeção
Administrativa; Relatório de Auditoria Interna, Inspeção
Administrativa e Fiscalização; Normas Relativas ao
Servidor em Exercício na Unidade de Controle Interno;
Auditoria "Sem Papel"; Exemplificação sobre Fraudes
Praticadas no Setor Público; Monitoramento e Controle de
Qualidade da Auditoria Interna, Inspeção Administrativa e
Fiscalização; e Estudo de Caso.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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Com o objetivo de capacitar os servidores da área de
Tecnologia do Poder Judiciário Tocantinense, foram
realizados, no 2º semestre de 2013, os cursos: SOLR
UNLEASHED que buscou capacitar e orientar os
servidores quanto a melhor solução de ferramentas
para a excelência no desenvolvimento de comunicação
e segurança; ALFRESCO que apresentou as principais
funcionalidades da plataforma ECM "Enterprise
Content Management", Open Source, cuja função é a

de auxiliar na gestão de documentos, conteúdos web e de
colaboração (e-groupware), permitindo a melhoria das
funcionalidades de integrações de uma rede tecnológica;
ZIMBRA, realizado com a finalidade de apresentar aos
servidores da área tecnológica as possibilidades de
melhoria no processo de desenvolvimento da
comunicação, via e-mail, a partir da implementação de
ferramentas altamente eficazes.

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
O curso Argumentação Jurídica: como fundamentar a fundamentação foi
realizado para fins de promoção por merecimento, nos termos da
Resolução nº 02 da Enfam. A finalidade do curso foi a de
proporcionar aos magistrados vitalícios conhecimentos
teóricos e práticos quanto à argumentação jurídica na
tomada de decisões judiciais. Dividido em quatro
módulos: Conceito de Argumentação e Escolas do
Pensamento Jurídico; Modelos Argumentativos;
Argumentação Aplicada; Argumentação Acessória.
Ministrado pelos professores Tiago Gagliano Pinto
Alberto, doutor em Direito; Amós Arturo Grajales,
doutor em Ciências Jurídicas; Clodomiro José
Bannwart Júnior, doutor em Filosofia; José
Ricardo Alvarez Viana, doutorando em Direito,
Francisco Cardozo Oliveira, doutor em Direito, e
André Peixoto de Souza, doutor em Direito.

TEORIA E PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de (ENFAM) em parceria com o
Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), a
proposta do curso foi a de aplicar conhecimentos teóricos na
resolução de casos concretos e/ou questões que desafiem a
atividade judicante quando do enfrentamento de ações atinentes
à improbidade administrativa. A finalidade maior foi a de atualizar
magistrados no referido tema, especialmente quanto às alterações
legislativas e jurisprudenciais.
Durante o curso, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, atual diretora geral da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de (ENFAM) proferiu palestra aos magistrados, e chamou a atenção para a Meta 18 do
CNJ, que visa identificar e julgar, até 31 de dezembro de 2013, as ações de improbidade administrativa e ações penais
relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2011. Para a ministra, “esse
esforço concentrado que vem sendo feito pelo Judiciário representa uma transformação, uma mudança de paradigma,
que ataca frontalmente a cultura da impunidade. Não será a Meta 18 sozinha que vai dar conta de solucionar isso em
curto espaço de tempo. Isso é um processo de amadurecimento, uma mudança cultural profunda. Mas estamos
empenhados”.

FILOSOFIA DO DIREITO
Ministrado pelo renomado professor doutor João Maurício L. Adeodato, o curso teve como objetivo ampliar a reflexão
sobre o papel constitucional do juiz e aprofundar conhecimentos sobre alguns instrumentos jurídicos de significativa
importância para a efetividade da Justiça. Dentre os diversos temas abordados, o curso demonstrou que o texto
normativo genérico previamente dado, elaborado pelo poder legiferante, não constitui a norma jurídica, apenas fornece
um ponto de partida para sua construção diante do caso, não como pregação missionária por aumento de importância
do Poder Judiciário, mormente sua cúpula, nem como tentativa de combate a esse fenômeno do chamado ativismo
judicial, mas sim como simples verificação. Mostra-se assim como a dogmática jurídica contemporânea desenvolve e
opera seus procedimentos para trato dos conflitos sobre o conhecimento e a justiça das decisões jurídicas.

RORSCHACH
Com carga horária total de 140 horas, o curso objetivou capacitar os servidores da área de Psicologia, ao manejo e
conhecimento técnico do instrumento projetivo – Rorschach –, na apuração dos dados e avaliação da personalidade,
considerando os elementos psicodinâmicos da pessoa e as variáveis qualitativas e quantitativas. Ministrado pelo
professor Rodolfo Petrelli, o curso abordou temas como: Vivência dos dez arquétipos como matéria mobilizadora de
experiências de vida presentes na memória e atuantes no comportamento consciente e inconsciente do sujeito
submetido ao teste; e Dados perceptivo-projetivos, expressos no “discurso” e no comportamento fisionômico,
avaliativos de níveis de consciência, de estados emocionais e dinamismos instintivos, impulsivos, conativos, e sua
“codificação” simbólica representada em quadros sinópticos demonstrativos do perfil da personalidade nos seus níveis
evolutivos psíquicos, culturais e morais de configurações patológicas, de normalidade e excelência.

FORMAÇÃO DE CONCILIADORES
O curso de Formação de Conciliadores foi realizado
com o objetivo de preparar, formar e aperfeiçoar os
agentes voluntários, equipe técnica do Tribunal de
Justiça do Tocantins do Tocantins (TJTO) e Comarcas
para a atuação nas atividades de conciliação durante a
Semana Nacional de Conciliação 2013. O curso foi

realizado na sede da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) e contou com a participação de
mais de cento e trinta participantes. As atividades da
Semana Nacional de Conciliação foram realizadas nas
quarenta e duas Comarcas do Estado do Tocantins.

Informativo ESMAT
2º semestre - 2013
www.tjto.jus.br/esmat
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CURSOS À DISTÂNCIA
TÉCNICA DE REDAÇÃO DE SENTENÇA
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense, com a finalidade de aprimorar as habilidades necessárias à redação de
textos, ofertou o curso Técnica de Redação de Sentença, realizado na modalidade à distância, com transmissão, via
satélite, para as quarenta e duas Comarcas do Estado. O curso foi ministrado pelo professor doutor Vitor Kümpel, com
o objetivo de ensinar a redigir, de forma técnica, sentenças cíveis e criminais, com vistas a aprimorar os conhecimentos
dos servidores da magistratura e dos servidores que atuam em cargos de assessoria jurídica no Poder Judiciário. As
atividades complementares do curso foram realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat.

SEGURANÇA DOCUMENTAL E DA INFORMAÇÃO
Realizado via internet, por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat, o objetivo do curso foi o de
capacitar magistrados e servidores em temas atinentes
à Segurança Documental e da Informação,
especialmente em relação às alterações legislativas e
jurisprudência recente, a fim de desenvolverem

postura eficiente e apropriada à aplicação das Leis que
versam sobre tais assuntos, além de capacitá-los em
Segurança Documental e da Informação, com enfoque
teórico e prático em ações de prevenção, detecção e
reação a ataques em ambientes físicos e eletrônicos.

ATUALIZAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Com a participação de mais de duzentos servidores inscritos, nas quarenta e duas Comarcas do Poder Judiciário
Tocantinense, as aulas do curso foram transmitidas, via satélite, das 8 às 11 horas, perfazendo uma carga horária total
de 100 horas-aula. Com atividades modulares, o curso apresentou os temas: Processo de Conhecimento; Recursos;
Processo de Execução e Tutela de Urgência; Procedimentos Especiais. O objetivo geral foi o de proporcionar uma visão
atual do Direito Processual Civil, enfatizar o aprendizado em disciplinas teóricas e práticas que tenham relevância na
atuação profissional, e possibilitar aos participantes uma atualização com base em análise das últimas alterações
sofridas pelo Código de Processo Civil, a fim de capacitar os servidores que atuam na área-fim do Poder Judiciário e lhes
permitir melhor desenvolvimento nas atividades de prestação jurisdicional.

ORÇAMENTO FAMILIAR

T

ransmitido ao vivo, via satélite, para as quarenta e duas Comarcas do Estado, o curso foi ministrado pelo
professor especialista Altemir Farinhas, com o objetivo principal de proporcionar aos magistrados e servidores
do Poder Judiciário Tocantinense o conhecimento necessário para que sejam capazes de planejar sua vida
financeira e organizar seu orçamento familiar, além de: proporcionar estímulos e
instrumentos para que as pessoas melhorem seus hábitos financeiros;
compreender como dominar o dinheiro e a si mesmo na hora da compra;
entender o funcionamento dos gastos com cartão de crédito, cheque
especial e financiamentos; diferenciar o que é necessidade do que é
desejo ao fazer compras; entender o que são despesas boas,
despesas ruins e despesas ocultas; compreender como fazer o
orçamento financeiro familiar; elaborar planejamento,
controles e planilhas de gastos; focar os objetivos
financeiros.

A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO
Em parceria com a Escola Paulista da Magistratura
(EPM), a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) oportunizou aos magistrados tocantinenses a
2ª Edição do curso A Fazenda Pública em Juízo. O
curso teve como finalidade a promoção por
merecimento, nos termos da Resolução nº 02 da
Enfam, mediante as condições determinadas no Edital
e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie.

PERSECUÇÃO PENAL DO CRIME
DE HOMICÍDIO
O Ministério Público Estadual (MPTO) em parceria
com o Tribunal de Justiça (TJTO), por meio da
Esmat, promoveram o curso Persecução Penal do
Crime de Homicídio, o qual foi transmitido ao vivo, via
satélite, para as quarenta e duas Comarcas, com o
objetivo de promover capacitação específica, integração,
troca de conhecimentos e compartilhamento de soluções
entre os agentes que atuam na investigação e na ação penal
dos crimes de homicídio.
Ministrado por renomados instrutores da área, o curso contou com a
participação de magistrados, membros do Ministério Público, defensores
públicos, delegados de polícia, peritos criminais, policiais civis e policiais militares. Entre
os temas apresentados destacam-se: Atuação dos agentes que chegam, em primeiro lugar, ao local do crime; A
Estrutura da Investigação e suas Técnicas; Ferramentas periciais aplicadas ao local do crime e ao corpo de delito;
Sistemas Integrados (AFIS); Entomologia; Direito Penal material: tipo penal do crime de homicídio. Consumação e
tentativa; A Sala Secreta. Quesitação. Papel do Jurado. Votação. Incidentes; A Mulher no Tribunal do Júri. Vítima e
Autora do Delito de Homicídio – Femicídio –; Medicina Legal Processual, Tanatologia Forense, Cronotanatognose,
Necropsia, Exumação e Relatório Médico Legal.

INFORMÁTICA COORPORATIVA
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Com a participação de mais de cento e cinquenta alunos matriculados, o curso proporcionou a capacitação de
magistrados e servidores na utilização eficaz de recursos tecnológicos disponíveis no pacote Office e em Ambientes
Virtuais de Aprendizagem do Poder Judiciário Tocantinense. Ministrado pelos professores especialistas Lily Sany Leite e
Bruno Odate, o curso foi realizado, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, e contemplou quatro módulos:
Módulo I – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e Secretaria Acadêmica Virtual (SAV); Módulo II – Windows e
Internet / SPARK e Webmail; Módulo III – Excel e Word; Módulo IV – Power Point e Portal Esmat.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO SERVIÇO PÚBLICO
Ministrado pela professora especialista Adriana Magna, o curso teve como objetivo desenvolver as competências
necessárias para o alcance da excelência nos serviços prestados; aprimorar o desempenho dos servidores, com ênfase
na postura ética, educação e cordialidade; incentivar o desenvolvimento de competências que agreguem valor ao
servidor, de modo a integrar e desenvolver a conscientização da responsabilidade dos serviços prestados; desenvolver
as competências relacionadas à comunicação, empatia, percepção e negociação para a efetivação de contatos
produtivos e assertivos com os usuários. As aulas foram transmitidas via satélite. E o acesso ao material didático, às
atividades complementares e à interatividade (fóruns e chats) se deu via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat.

FORMAÇÃO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
O Tribunal de Justiça, por meio da Esmat, considerando o grande número de cursos ofertados, na modalidade à
distância, ofereceu o curso Formação de Tutores em Educação à Distância, realizado totalmente via internet, que teve
como objetivo capacitar magistrados e servidores para atuarem como tutores dentro do Poder Judiciário. Realizado via
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, o curso foi baseado em encontros dialógicos (fóruns e chats), a fim de
promover maior interação entre alunos/instrutores e alunos/alunos, e pela disponibilização de vídeo-aulas, links,
tutoriais, objetos de aprendizagem e materiais complementares que auxiliaram no processo de ensino-aprendizagem.
Além dos encontros dialógicos e materiais didáticos, os alunos contaram com uma estrutura que inclui suporte
tecnológico e tutoria, fornecido pelos instrutores do curso, de acordo com o cronograma pré-estabelecido para cada
módulo. Ministraram o curso os professores especialistas Jadir Oliveira e Lily Sany Leite.

Informativo ESMAT
2º semestre - 2013
www.tjto.jus.br/esmat

PÓS-GRADUAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM ADMINISTRAÇÃO DO JUDICIÁRIO
Com início em agosto de 2012, o curso de PósGraduação Lato Sensu em Administração Pública com
Ênfase em Administração do Judiciário foi proposto pela
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
com a finalidade de que magistrados e servidores do
Tribunal de Justiça adquiram conhecimentos sobre o ato
de administrar a justiça, imprimindo novas técnicas ao
ato de gerenciar o Judiciário. As aulas são realizadas,
presencialmente na sede da Escola, conforme
cronograma de atividades, proposto pelo Núcleo de
Formação e Capacitação de Servidores da Esmat
(NUCAS). O curso tem duração de dois anos, e até
novembro de 2013 foram ministrados os módulos:

Direito Administrativo e a Gestão do Judiciário;
Planejamento Estratégico (Macrogestão do Judiciário) –
Parte I –; Planejamento Estratégico (Macrogestão do
Judiciário) – Parte II –; Orçamento Público: PPA /LOA
/LDO do Judiciário e sua Respectiva Gestão Financeira;
Planejamento das Unidades Judiciais
(Microgestão/Plano Tático); Gestão por Competência e
as Trilhas de Aprendizagem; Metodologia da Pesquisa;
Gestão de Pessoas com foco nas Relações Interpessoais;
Gestão de Projetos; Processos de Trabalhos e os
Sistemas de Informação; Alinhamento, Direcionamento
e Indicadores para alcance dos Objetivos Estratégicos do
Poder Judiciário
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PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS
Com a participação de magistrados, servidores do
Tribunal de Justiça e servidores de instituições
conveniadas com a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), as aulas do curso de PósGraduação Lato Sensu em Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos tiveram início em setembro de 2013. O
curso foi proposto com a finalidade de qualificar
magistrados e servidores do Poder Judiciário e lhes
proporcionar uma formação profissional apropriada às
necessidades institucionais, a fim de aumentar a
produtividade no exercício dos atos administrativos e
judiciários de gestão da justiça. O término das atividades
está previsto para 2014 e, ao todo, foram ministrados
treze módulos: Teoria Constitucional e Garantias

Constitucionais do Processo e Direitos Humanos e
Liberdade; Impacto Social e Econômico das Decisões
Judiciais; Processo de Trabalho e Procedimentos
Operacionais Padrão (Rotinas Cartorárias); Recursos
Tecnológicos e o Aprimoramento da Prestação
Jurisdicional; Processo Civil e Direitos Humanos;
Metodologia da Pesquisa Jurídica; Inteligência e
Segurança Documental; Ética Profissional e Função
Social do Poder Judiciário; Acesso à Justiça e Efetividade
da Tutela Jurisdicional; Sistema Penal e Direitos
Humanos; Metodologia e Didática do Ensino Jurídico nas
Modalidades Presencial e à Distância; Métodos
Extrajudiciais para Solução de Conflitos; Gestão Judicial
e Direitos Humanos.

CRIMINOLOGIA
Com o objetivo de ampliar cada vez mais o processo de
formação de magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, em maio de 2013, a Escola
Superior da Magistratura Tocantinense iniciou o curso de
Pós-Graduação Lato-Sensu em Criminologia. Ao longo de
2013, foram ministrados os módulos: Patologia das
Epistemologias; Criminologia Clínica e Psicologia
Criminal; Interpretação do Crime em um Horizonte da
Psiquiatria Clássico-Moderna; Crimes nas Políticas e

Sistemas Prisionais; Crimes Contra Crianças; "Summum
Jus, Summa Iniuria" (Filosofia do Direito); O Fenômeno
"Bulling" e o Assédio Moral; Crimes Contra Minorias
Étnicas, Populações Indígenas e Agrestes; Crimes nas
Famílias e Contra as Famílias; Crimes nas Organizações e
Instituições Trabalhistas; Direitos Humanos; Crimes
Contra o Meio Ambiente; “Delinquency And Control": A
Religião no Controle Preventivo e Restaurativo do Crime.

MESTRADO EM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS
O Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos é resultado da parceria entre o Tribunal de Justiça do
Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT). Mestrado este que encontra-se devidamente aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
O maior desafio desta proposta é transformar os atores sociais da área jurídica em profissionais atualizados, aptos a
enfrentar os problemas contemporâneos e a solucionar os conflitos sociais, contribuindo para uma justiça mais efetiva.
Para isso, é necessário Institucionalizar e manter linhas permanentes de pesquisa trans e interdisciplinar para os
assuntos de jurisdição, direcionados a produção científica para o atendimento das demandas institucionais do sistema
brasileira de jurisdição.
Com o objetivo de dar continuidade ao processo de formação strictu sensu e formar o corpo docente, próprio da Esmat,
em outubro de 2013, foi lançado o edital para os interessados em participar da seleção para formação da segunda
turma do programa de pós-graduação stricto sensu (Mestrado) em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Com
área de concentração em Efetividade da Jurisdição e Direitos Humanos, foram ofertadas, 15 vagas para servidores e
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (I e II Instância); cinco (5) para professores e servidores da
UFT; e outras cinco (5) para profissionais que atuam no sistema de Justiça.

Informativo ESMAT
2º semestre - 2013
www.tjto.jus.br/esmat
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EVENTOS
CAMPANHA COMPROMISSO E ATITUDE - LEI MARIA DA PENHA

Com transmissão ao vivo para as quarenta e duas
Comarcas do Estado do Tocantins, foi lançada, no dia
30 de agosto de 2013, a campanha Compromisso e
Atitude – Lei Maria da Penha: a lei é mais forte. Fruto da
parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e o

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a
campanha buscou fomentar o combate à violência
doméstica no Brasil. Uma das ações visa sensibilizar
magistrados de todo o País para que tribunais do júri
priorizem o julgamento dos processos criminais que
envolvem assassinatos de mulheres.

V FÓRUM ESTADUAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE
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Uma parceria entre o Comitê Executivo para Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins e o Tribunal de
Justiça, por meio da Esmat. O objetivo do Evento foi o de oportunizar aos magistrados, servidores e demais
participantes o aprimoramento de seus conhecimentos sobre saúde mental, política pública de álcool e outras drogas e,
consequentemente, debater e refletir acerca do tema, com vistas a conhecer melhor a rede de Saúde Mental do
Sistema Único de Saúde, suas características, seus órgãos reguladores, normatizadores, operacionais e orçamentários.

I CICLO DE TEMAS JURÍDICOS DA ATUALIDADE
Em comemoração ao seu vigésimo quarto aniversário, a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO)
realizou o I Ciclo de Temas Jurídicos da Atualidade. Para o presidente da Asmeto, juiz Helvécio de Brito Maia Neto, “esse
é um importante momento para a Associação, o de realizar um seminário para a sociedade em geral, trazendo
renomados palestrantes que, sem dúvida, deixarão uma importante contribuição para os operadores do Direito de todo
o Tocantins”.

SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
O Seminário teve como finalidade proporcionar conhecimentos, com vistas ao
aperfeiçoamento de magistrados, servidores, operadores do Direito e sociedade
em geral, quanto à Administração da Justiça e sua relação com os Direitos
Humanos, para a melhoria da prestação jurisdicional. Durante
pronunciamento, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, agradeceu a presença dos instrutores portugueses,
desembargador José Manuel Igreja Martins Matos; e o
desembargador Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho, e frisou a
importância dos debates realizados. Na sequência, o presidente
do Copedem, desembargador Antônio Rulli, ressaltou o sucesso
do evento e afirmou que “tudo isso é fruto do empenho do
desembargador Marco Villas Boas que já se tornou referência
para o Tocantins pela atuação na formação de servidores e
magistrados”.

SEMINÁRIO DIREITO DO CONSUMIDOR
Realizado pelo Ministério Público Estadual em parceria com o
Tribunal de Justiça, por meio da Esmat, o Seminário teve como
finalidade oportunizar aos magistrados, servidores, integrantes
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e demais
participantes o aprimoramento de seus conhecimentos para
construção de uma sociedade mais justa e equilibrada na luta pela
proteção dos direitos coletivos e difusos de todos os consumidores. O
Seminário contou com a participação de mais de quatrocentos e vinte
inscritos, presentes nas quarenta e duas Comarcas do Estado do Tocantins.

II SEMINÁRIO DE BIOTECNOLOGIA
O II Seminário Conselho de Informações de
Biotecnologia: Biotecnologia no Brasil: Aplicações e
Resultados foi transmitido, ao vivo, do auditório da
Esmat, para as quarenta e duas Comarcas do Estado.
Credenciado na Escola Nacional de Formação de
Magistrados (ENFAM), Portaria nº 215, de 4 de agosto

de 2013, o Seminário teve como finalidade o
compartilhamento de informações técnicas sobre
biotecnologia; o aprimoramento dos conhecimentos
científicos dos profissionais da Magistratura sobre o tema;
e aprofundamento das questões da bioética na visão dos
Tribunais.

I CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS
Realizado pelo Tribunal de Justiça (TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) em
parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), com transmissão, ao vivo, para as quarenta e duas
Comarcas, o I Congresso Internacional em Direitos Humanos foi realizado com o objetivo de debater novos desafios do
Estado Social referente à cidadania, direitos humanos e cruzamentos interdisciplinares, democracia, minorias e justiça
social nas perspectivas nacional e internacional.
O evento foi marcado pela realização de dez conferências, ministradas por mestres e doutores do Brasil e de países
como Portugal, Itália, Estados Unidos, Colômbia e Peru; comunicações orais; think thanks; Web conferências;
apresentação de painéis; e homenagens como à outorga do Medalhão Esmat; o lançamento oficial do Selo e do
Carimbo Comemorativo pelos 10 anos de criação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT); e
lançamento de livros, com os professores da Universidade Federal do Tocantins.
Com a participação de integrantes do Poder Judiciário, professores universitários, estudantes e sociedade em geral, o
Congresso contou com a marca expressiva de mais de mil quatrocentos inscritos em todo o Estado.

Informativo ESMAT
2º semestre - 2013
www.tjto.jus.br/esmat
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Depoimentos
Excelência em Educação define bem o trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Esmat. A qualidade dos professores,
palestrantes e a relevância dos cursos oferecidos mostram o
comprometimento desta Escola na contínua capacitação de
servidores e magistrados do Poder Judiciário, que, em
contrapartida, poderão aplicar com mais eficiência os
conhecimentos adquiridos e oferecer um serviço de qualidade
aos jurisdicionados.

Débora Brito
Servidora da Comarca de Wanderlândia

Aperfeiçoar conhecimentos, principalmente na área em que
atuamos, é deveras interessante e necessário para o nosso
trabalho cotidiano. Os cursos oferecidos pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense são sem dúvida,
fundamentais para aprimorar intelectual e tecnicamente os
magistrados e servidores deste Estado.
Parabéns à Direção da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense.
Juiz André Fernando Gigo L. Neto
Comarca de Miracema do Tocantins

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, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Bruno Odate Tavares, Cynthia Valéria C. Aires,
Daniella Tavares de Sá, Ednan Oliveira Cavalcanti, Francisco Erasmo Batista, Gabriel Sousa Medrado, Gilson Onofre
Medeiro, Grazielle Coelho Borba Neres, Irla Honorato Oliveira, Jadir Alves de Oliveira, João Leno Tavares Rosa, João Lucas
Michel Brum, Lílian Gama da Silva, Lily Sany Silva Leite, Lucilene Aparecida da Silva, Marcos Adão Pereira Carneiro, Maria
Ângela Barbosa Lopes, Maria Aparecida G. B. Reis, Mária Rúbia G. da Silva Abalém, Marcela Santa Cruz Melo, Neuton
Pereira Melo Junior, Oderval Rodrigues Neto, Paulo Ricardo Nardes Marques, Roberto Carlos Pires, Silvânia Melo de
Oliveira Olortegui, Taynã Nunes Quixabeira, Vanice Lunkes Gotz, Vinícius Fernandes Barboza.

