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CAPACITAÇÃO
&APERFEIÇOAMENTO
ESTRATÉGIAS DE TRANSFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO TOCANTINENSE

PALAVRA
DO DIRETOR

O capital intelectual do Poder Judiciário Tocantinense ganha destaque dia após dia através dos investimentos
em cursos de capacitação e aperfeiçoamento que elevam a qualidade na prestação jurisdicional e na
organização que transforma o conhecimento especializado, em performance eficaz na execução dos
serviços nas 42 Comarcas do Estado.
Essas são posturas exigidas nos tempos em que soluções para problemas envolvem diagnóstico por meio de
pessoas envolvidas e comprometidas. E é isso que o Tribunal de Justiça vem realizando por meio da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). É essa transformação que eleva a justiça do Estado a um
patamar de celeridade. É essa a missão da Esmat.
Desembargador Marco Villas Boas
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NOVA DIRETORIA ESMAT É EMPOSSADA

D

urante sessão solene realizada no primeiro
semestre de 2015, o desembargador Marco
Villas Boas foi empossado para dirigir por mais
dois anos a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), e o desembargador Helvécio de Brito Maia
Neto assumiu a 1ª diretoria adjunta da Esmat - Conselho
Editorial.
Logo ao assumir, o diretor geral, desembargador Marco
Villas Boas, nomeou, por meio das Portarias nº 001 e nº
002, de 2015, o juiz José Ribamar Mendes Júnior como
segundo diretor adjunto, e o juiz Océlio Nobre da Silva
como terceiro diretor adjunto da Esmat.
Em fevereiro deste ano o vice-presidente do TJTO,
desembargador Luis Aparecido Gadotti, cumprindo dispositivo regimental, assumiu a presidência do Conselho Institucional e
Acadêmico da Escola, juntamente com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO), juiz
Gerson Fernandes Azevedo, e o diretor geral do TJTO, Francisco Cardoso.

PARCERIA OAB E ESMAT
Na ocasião da posse dos membros do Conselho da Esmat, foi assinado o Termo de Cooperação Acadêmica e Científica entre a
Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Tocantins (OAB-TO) e a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT),
com a interveniência da Escola Superior da Advocacia (ESA-TO) e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). O termo
prevê a cooperação entre ambas as instituições em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes e
pesquisadores; implementação de projetos conjuntos de pesquisa; promoção de eventos científicos, sociais e culturais;
intercâmbio de informações e publicações acadêmicas; programas para realização de estudos de Pós-Graduação Lato e Stricto
Sensu; intercâmbio de informação relativa a suas organizações, estruturas e funcionamento; institucionalização de grupos de
estudo na área de Direito; e participação em cursos, congressos ou outros eventos educacionais.
O desembargador Marco Villas Boas afirmou que o principal objetivo é integrar a comunidade jurídica e os jurisdicionados.
“Queremos repartir os conhecimentos e os avanços e conseguir das outras instituições a mesma coisa. Muitos estados não
conseguiram avançar por falta desse entendimento nas instituições, e estão impressionados com os avanços do Tocantins,
visando sempre à melhor prestação jurisdicional”.

CURSO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Realizado pela Esmat, o curso Gestão de Recursos Humanos foi bastante elogiado pelos participantes. As atividades aconteceram
em fevereiro, com vistas a desenvolver a competência em gestão de pessoas para promover habilidades na aplicação de
métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o
capital humano na Instituição.
Para o servidor Marcelo Adriano Rodrigues, contador judicial da Comarca de Tocantinópolis, “os temas abordados foram muito
úteis para nossa realidade nas comarcas, bem como para a proposta do Tribunal de Justiça de modernização do Judiciário”.
Ressaltou ainda que “promover atividades para compartilhar as experiências entre as comarcas e envolver a força de trabalho
nesse movimento favorece o Judiciário, os servidores e o jurisdicionado”.
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CONTABILIDADE PÚBLICA NA ESMAT

C

om uma turma de 27 alunos, composta por
servidores das áreas Administrativa, Financeira,
Assessoria Jurídica, Controladoria Interna, e
também pela Corregedoria-Geral de Justiça, Esmat e
servidores das Comarcas de 3ª Entrância do Estado do
Tocantins foi realizado em março o curso de
Contabilidade Pública com a Nova Visão do Plano de
Contas e Depreciação Patrimonial.
As atividades foram ministradas pelo professor mestre
Alcyon Ferreira de Souza, com o obetivo de elaborar e analisar as demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 de
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como propiciar aos participantes
conhecimento e discussões das técnicas contábeis, identificando conceitos e características da Contabilidade Pública em
consonância com a nova estrutura do Plano de Contas do Setor Público.

CURSO ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE EMENTAS JURISPRUDENCIAIS: ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Com o intuito de contribuir efetivamente no aperfeiçoamento dos aspectos metodológicos e das técnicas de elaboração de
ementas, tendo como consequência a melhoria dos serviços prestados à sociedade, a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) realizou o curso Elaboração e Avaliação de Ementas Jurisprudenciais: aspectos metodológicos.
Durante o curso foram explanados os tópicos: características fundamentais de uma boa ementa: clareza, coerência, concisão,
correção, independência, precisão e objetividade; construção de dispositivos de ementas: a questão das categorias: fato, instituto
jurídico, entendimento e argumento; construção de cabeçalhos de ementas: elementos de controle de vocabulário; construção
do conteúdo das ementas: o que especificamente deverá constar ou não sobre o fato concreto, especialmente para fins de
análise dos recursos especiais e extraordinários pelas cortes superiores.
Participaram do curso cinquenta e quatro alunos, dentre assessores jurídicos de desembargadores e analistas judiciários da Equipe
de Jurisprudência do TJTO; assessores das Turmas Recursais do Fórum de Palmas e servidores dos órgãos parceiros. O curso foi
ministrado pelo doutor em Ciência da Informação, José Augusto Chaves Guimarães, professor Titular no Departamento de
Informação da UNESP.

TERCEIRA TURMA DO MESTRADO EM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS
Tiveram início, em fevereiro, as aulas da
terceira turma do Mestrado em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, realizado
pela Universidade Federal do Tocantins (UFT)
em parceria com a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT).
A abertura oficial do curso aconteceu no
período de 4 a 7 de fevereiro, quando os
alunos participaram da aula magna e de
seminários sobre interdisciplinaridade,
direitos humanos fundamentais na atualidade
e os desafios das políticas de educação em
direitos humanos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMA TERMO DE COOPERAÇÃO COM A UNIRG
O Tribunal de Justiça do Tocantins firmou termo de cooperação acadêmica e científica com a Fundação UnirG, com interveniência
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). O objeto do convênio prevê o intercâmbio de experiências e pessoal
nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, dentro das áreas nas quais tenham interesse.
Para o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat, “as instituições têm de caminhar juntas, cooperando umas com
as outras, principalmente na formação acadêmica e profissional, porque isso melhora a qualidade de vida das pessoas”. O diretor
geral da Escola lembrou que a Instituição atua em várias áreas do conhecimento, interesse e formação de pessoas, assim como a
UnirG, contribuindo para a melhoria do serviço público. Por sua vez, o presidente da Fundação UnirG, Sávio Barbalho, afirmou
que o convênio é de grande importância para os dezesseis cursos da Universidade. “Para a UnirG, vai ser uma alegria a execução
dessa parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense”, concluiu.

2ª TURMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA ATENDE SERVIDORES DO TJ E COMARCAS
Com o intuito de compreender os conceitos de desenvolvimento e
planejamento da estratégia, bem como aplicar os conhecimentos e habilidades
adquiridos no contexto de suas organizações, a Esmat realizou a 2ª turma do
curso Planejamento e Gestão Estratégica.
Para Sinara Cristina da Silva Pereira, servidora da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Gurupi, o curso “ajudou não só a mim, como a todos servidores, a abrir nossa
mente para o que é a gestão estratégica alinhada ao planejamento, missão e metas
do Tribunal de Justiça nessa gestão. Dando-nos a certeza de estarmos fazendo a
coisa certa para ajudar a cumprir o determinado, bem como pela satisfação da
jurisdição e jurisdicionado”.
As aulas foram ministradas pelo mestre em Terminologia pela Universidade de
Brasília (UnB), Helber Ricardo Vieira.

DIRETOR DA ESMAT É HOMENAGEADO EM OURO PRETO COM A MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA

P

raça Tiradentes, em Ouro Preto, viveu um clima de civismo e liberdade no dia 21 de abril, durante a entrega da Medalha da
Inconfidência, comenda que homenageia o mártir Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Em sua 64ª edição, a
comenda, foi entregue a 141 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil pelo
governador Fernando Pimentel e pelo vice-governador Antônio Andrade.
O Tocantins também teve um homenageado,
o diretor da Esmat, desembargador Marco
Villas Boas, reconhecido também pelo
trabalho desenvolvido como vice-presidente
do Copedem; assim como o desembargador
Antônio Rulli Junior, presidente do
Copedem, os quais, juntos, receberam a
Medalha da Inconfidência.
Para o desembargador Marco Villas Boas,
essa importante homenagem “é do
Copedem que tem o grande mérito refletido
em nós por um momento. Nossas
homenagens aos colegas diretores das
Escolas Estaduais”.
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REVISTA ESMAT INDEXADA NO LATINDEX

A

Revista ESMAT foi indexada pelo "Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal" – Latindex. Na avaliação do Latindex, a Revista ESMAT teve todas as trinta e três
"características" aprovadas, atendendo a 100% dos critérios para indexação. Uma das metas assumidas pelo Conselho
Científico e Editorial da Revista foi a de maior exogenia na captação e seleção de artigos relacionados diretamente a um dos
critérios de avaliação da base de dados.
A indexação é importante ferramenta para situar os periódicos científicos nos bancos de dados internacionais, possibilitando
maior visibilidade dos artigos científicos publicados pela Revista ESMAT.
Segundo o editor científico da revista, professor doutor Tarsis Barreto Oliveira, a indexação auxilia também na própria
estruturação da Revista que, “por meio da Resolução nº 55, de 10 de dezembro de 2013, proporcionou a obtenção da primeira
classificação Qualis/Capes, avaliada em seu extrato inicial, correspondendo à importante conquista, visto que reverencia a meta
de qualidade e excelência dos artigos publicados”.

ESMAT DISPONIBILIZA MAIS DE 100 OBRAS
NA BIBLIOTECA VIRTUAL
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) adquiriu por meio
da Biblioteca Virtual, 104 obras publicadas pela Editora Fórum nas diversas
áreas do Direito, em sua maioria sobre Direito Público.
E a segunda série da Biblioteca Virtual Fórum de Livros já está disponível para
servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, via intranet. A
segunda série possui todos os benefícios da plataforma, como leitura
simultânea, busca integrada e permanência por tempo indeterminado do
conteúdo adquirido. Possibilita, também, a conversão do texto para os
formatos PDF e EPUB.

A proposta da Biblioteca Digital é possibilitar o acesso a todo acervo assinado ininterruptamente. Isso
significa que os usuários poderão acessar os livros sem nenhuma taxa de manutenção. É como manter
as cópias impressas nas prateleiras da sua biblioteca para sempre. A partir do conceito do livro social, a
Editora Fórum apresenta sua segunda série da Biblioteca Digital de Livros, em que o Tribunal de Justiça
poderá compartilhar o estudo e a leitura com todos os membros da Instituição,

III CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS

O III Congresso Internacional em Direitos Humanos aconteceu no período de 22 a 24 de abril de 2015 e
trabalhou o tema “O Respeito aos Direitos Humanos com o Advento da Globalização e Diversidade das
Configurações Sociais”. Essa edição homenageou “in memoriam” o eminente jurista brasileiro Heráclito
Fontoura Sobral Pinto.

O

congresso teve o objetivo não apenas de tecer
reflexões dogmáticas acerca das questões
constitucionais, mas propiciar o debate críticoreflexivo a respeito dos eixos temáticos: As Cortes
Constitucionais e a garantia dos Direitos Fundamentais; Os
Direitos Humanos e as Diversidades Culturais; e Os Direitos
Humanos e a Liberdade de Expressão.
O Tocantins recebeu representantes de Portugal, Espanha,
França, Chile, Paraguai, Reino Unido, e de vários estados do
Brasil.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas,
abriu oficialmente o Congresso, ressaltando a “grande conquista
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) em
formar a primeira turma do Mestrado em Prestação
Jurisdicional, fruto da parceria com a Universidade Federal do
Tocantins (UFT)”. “É um sonho que se concretiza e aponta
novos rumos para as Escolas da Magistratura do Brasil, dando
um grande passo para realização de cursos profissionalizantes
em todo o país”.
Ainda durante a abertura oficial, o reitor da Universidade Federal
do Tocantins, professor doutor Márcio Antônio da Silveira, falou
sobre a eficácia da parceria com a Esmat e aproveitou a
oportunidade para parabenizar o desembargador Marco Villas
Boas pela grande trabalho realizado na direção da Esmat.
Este Congresso faz parte das atividades do programa de
Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, que se constitui num marco
histórico no plano do ensino em nosso Estado e representa
grande conquista para toda a sociedade tocantinense, em
especial ao sistema de justiça do Tocantins.
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO E PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES DO NOVO CPC
A Esmat sai na frente, no Tocantins, e realiza importante
curso de Atualização e Principais Alterações do Novo
Código de Processo Civil (CPC). Dividido em oito
módulos, as atividades foram iniciadas em 11 de maio.
As concorridíssimas cinquenta vagas destinadas a
magistrados, assessores de magistrados e servidores do
TJTO que atuam, preferencialmente, nas Varas Cíveis ou
afins, foram preenchidas rapidamente. Devido à grande
procura pelo curso, as aulas serão transmitidas para as 42
comarcas, no 2º semestre.
Para o juiz auxiliar da presidência do TJTO, Roniclay
Alves de Moraes, "trata-se de mais uma importante
iniciativa da Esmat no cumprimento de sua missão, qual
seja, aperfeiçoar magistrados e servidores. O Novo
Código de Processo Civil é uma nova realidade para
todos os agentes do Direito. Como há profundas
alterações, deve o magistrado estar a par de todas essas
mudanças, objetivando com isso uma melhor aplicação
do Direito", finalizou o participante.
Como atividade complementar do curso Novo CPC, a
Esmat promoveu importante palestra com o tema:
Processo e Procedimentos no Novo Código de
Processo Civil, ministrada pelo professor doutor Fredie
Didier, com mais de 800 inscritos lotando o auditório e o
Pleno do Tribunal de Justiça.

ESMAT ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA COM O ILAAJ
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) e o Instituto Latino Americano de Argumentação Jurídica (ILAAJ)
firmaram acordo de cooperação, em 15 de maio, com o objetivo de estabelecer cooperação acadêmica e científica, bem como o
intercâmbio de experiências e pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, dentro das áreas nas quais tenham
interesse manifesto.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, assinou o acordo de cooperação juntamente com o magistrado
Tiago Gagliano Pinto Alberto, do ILAAJ, contando com a presença do presidente do Copedem, desembargador Antonio Rulli.
Para o magistrado Tiago Gagliano Pinto
Alberto, do ILAAJ, o acordo possibilita
aproximação entre as instituições para que a
troca de conhecimentos e desenvolvimento
seja potencializada. “A ideia é aproximar as
instituições e buscar atividades-fins, pesquisas
e cursos de aperfeiçoamentos em comum,
trazer soluções nos vários campos de
atuação”.

CERIMÔNIA CERTIFICA

A

pós dois anos de dedicação às disciplinas, a árdua jornada de atividades e apresentação dos TCCs, mais de cem alunos
receberam o certificado de conclusão de curso, com o título de especialista, nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em
Administração Pública com Ênfase em Administração do Judiciário; Criminologia; e Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos.
Realizada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense a cerimônia contou
com a participação de magistrados e servidores de todo o Estado. Durante a solenidade, o presidente do TJTO, desembargador
Ronaldo Eurípedes, destacou que “o estudo e o conhecimento são o caminho que o país tem para viabilizar seus projetos e
ações”.

Sobre os cursos
Com uma carga horária de 405 horas-aula o curso de pós-graduação lato sensu em Administração Pública com Ênfase em
Administração do Judiciário foi proposto 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.
O Curso de pós-graduação lato sensu em Criminlogia buscou promover formação no domínio do fenômeno Criminógeno,
numa perspectiva multidisciplinar destinada principalmente aos profissionais das áreas da justiça, da segurança e da intervenção
psicossocial.
A pós-graduação lato sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos teve como objetivo qualificar magistrados e
servidores do Poder Judiciário, bem como 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.

RECONDUZIDOS AO CARGO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO COPEDEM
Realizado em Caldas Novas - GO, o XXXIX Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura, abordou o tema “Escolas Judiciais e Escolas da Magistratura: Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e
Servidores. Durante os trabalhos do XXXIX Encontro, foi realizada a eleição da diretoria do Colégio para o biênio 2015-2017 e
por aclamação, os desembargadores Antonio
Rulli e Marco Villas Boas foram reeleitos
presidente e vice-presidente do Copedem,
respectivamente.
Tem, assim, o Copedem trabalhado para
permitir que as escolas de magistratura dos
estados brasileiros possam cumprir o que
estabelece a Constituição Federal e permitir
adequada formação e aperfeiçoamento da
magistratura estadual.
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JUIZ LANÇA LIVRO EM EVENTO DA ESMAT
Na noite do dia 17 de junho, o do juiz auxiliar da
Presidência, Esmar Filho, lançou o livro “Abraço de
Dinossauro – A perda de um filho revela o amor eterno”.
O lançamento aconteceu no Hall do TJTO juntamente
com a sessão de autógrafos de obras técnicas do
professor doutor Freddie Didier.

“ABRAÇO DE DINOSSAURO A PERDA DE UM FILHO REVELA O AMOR ETERNO”

A obra traz as dificuldades e a superação relatadas pelo
autor, ao contar o drama pessoal vivido após o filho de
apenas três anos ter sofrido um acidente em dezembro
de 2009.

CURSO APRIMORAMENTO DE CONTROLES EM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Com o objetivo de capacitar e aprimorar o conhecimento e desenvolver competências para avaliar a eficácia de controles
internos de processos organizacionais, propondo melhorias nos controles existentes e identificando a necessidade de novos
controles, foi que a Esmat realizou, para servidores que atuam no Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com lotação no
Gabinete da Presidência, Diretorias e Assessorias do Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça e Esmat, o curso
Aprimoramento de Controles em Processos Organizacionais.
As aulas foram ministradas pelo professor Salvatore Palumbo, auditor do TCU; atualmente trabalha na Secretaria de Métodos
Aplicados e Suporte ao Controle Externo, onde realiza auditorias operacionais, desenvolve e aplica métodos de avaliação da
gestão de riscos e controles internos.

PRESIDENTE DO CONEMATRA E DIRETOR DA ESCOLA
JUDICIAL DO TRT – 10ª REGIÃO – VISITA ESMAT
O presidente do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho
(CONEMATRA) e diretor da Escola Judicial do TRT – 10ª Região –,
desembargador Brasilino Santos Ramos, foi recepcionado, em 10 de junho,
pelo diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, em visita
institucional à Escola.
O desembargador Brasilino Santos Ramos esteve em Palmas com o objetivo
de conhecer a dinâmica de trabalho da Esmat, que é destaque nacional, bem
como firmar parceria para realização de eventos.

CURSO METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES
A Esmat realizou em duas etapas, as atividades do curso Metodologia Científica para a Formação de Pesquisadores. As 250 vagas
oferecidas nas turmas I e II, contemplaram magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, bem como membros e
servidores de órgãos parceiros da escola.
O curso teve por objetivo principal desencadear ações de pesquisa no âmbito do Poder Judiciário e fixar diretrizes para que os
participantes estudem temas que venham melhorar a prestação jurisdicional e tenham como resultado Projetos de Pesquisa, os
quais possibilitarão a servidores e magistrados se inscreverem nos processos seletivos de cursos de Pós-Graduação Stricto
Sensu.

CURSOS EAD
2ºsemestre 2015
Fique atento aos cursos ofertados pela ESMAT
ATUALIZAÇÃO DO NOVO CPC

A

presentar aos participantes, especialmente aos que atuam nas áreas cíveis, as
profundas mudanças paradigmáticas do Novo Código de Processo Civil,
apontando a nova mundividência nele contida, para aperfeiçoar os serviços prestados
e melhorar a entrega da tutela jurisdicional, a partir da vigência do Novo Código.

ATUALIZAÇÃO DO

NOVO CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL

DIREITO ADMINISTRATIVO

P

ropiciar aos cursistas o arcabouço de conhecimentos (e a capacidade
analítica) necessários para contextualizar juridicamente as relações
contemporâneas entre o Poder Público e os particulares, na perspectiva da
consolidação do Estado Democrático de Direito.

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

E

xpor e demonstrar aos participantes os principais pontos referentes à
Conciliação, Mediação e Arbitragem, de modo a permitir uma análise
inovadora, em razão da conjugação da teoria e da prática (análise de casos
concretos).
DEONTOLOGIA E ÉTICA PARA MAGISTRADOS

E

studar os princípios gerais da Ética Judicial, de modo a permitir que os
participantes conheçam como deve atuar o 'bom juiz' e adquiram as
habilidades necessárias para bem realizar atitudes que permitam o
desenvolvimento das aludidas habilidades.
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Depoimentos!
Há quase trinta anos eu não frequentava cursos mais longos que tinham por objetivo o
aprimoramento profissional. Quando descobri a ESMAT, me encontrei. Passei a integrar
grupos de jovens alunos que estão ávidos por conhecimento e por oportunidades no
mercado de trabalho. A ESMAT, tem sido um norte para aqueles que não possuem
condições de acesso ao conhecimento mais aprofundado, principalmente no que diz
respeito às ciências humanas. Fazer parte da ESMAT foi o achado de um elo perdido: A
educação, cujo propósito maior é propiciar o crescimento do homem, em seu amplo
aspecto.
Juiz Gilson Valadares
Juizado Especial Criminal - Palmas

Esse sistema de cursos adotado pela Esmat é muito positivo para as comarcas, que mesmo
longe participa de cursos à distância. Além disso, tem sido oferecidos cursos práticos que
lidam com as necessidades diárias das comarcas como os de: informática, tabela processual,
gestão de RH, agregando valor a nossa formação profissional e ao trabalho que realizamos.
Servidor Darley Rodrigues da Silva
Secretário do Fórum - Miranorte

CONECTE-SE
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

MAG ESCOL
A
ISTR
ATU SUPERIO
RA T
OC A R DA
NTIN
ENS
E

APP
Baixe

BAIX

E NA

S LO

JAS

ESM

Gráti

AT

DE A

PLIC

s!

ATIV
O

S

Equipe Técnica
Alessandra Viana Malta, Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Ariel Fabricio Alvez Arieiro, Bruno Odate
Tavares, Camilo Dácio Noleto, Crislenae Ferreira da Silva, Cynthia Valéria C. Aires, Diego Henrique de Andrade Ferreira, Ednan Oliveira
Cavalcanti, Francisco Erasmo Batista, Graziele Coelho Borba, Irla Honorato Oliveira, Jadir Alves de Oliveira, João Leno Tavares Rosa,
Josilene C. de Oliveira, Leila França dos Anjos, Lilian Gama da Silva, Lily Sany Silva Leite, Lucilene aparecida da Silva, Marcos Adão Pereira
Carneiro, Maria Ângela Barbosa Lopes, Mária Rúbia G. da Silva Abalem, Marcela Santa Cruz Melo, Mirna Glaucia R. da Silva, Neuton
Pereira Melo Junior, Oderval Rodrigues Neto, Paulo Ricardo Nardes Marques, Roberto Carlos Pires, Silvana Carvalho de Castro Pires,
Silvana Melo de Oliveira Olortegui, Ruto César Moreira Costa, Sonia Claudia Bezera Sales, Taynã Nunes Quixabeira, Thelni Vloso de
Sousa, Vanice Lunkes Gotz , Vinícius Fernandes Barboza.

