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PRIMEIRA ESCOLA DA MAGISTRATURA A RECEBER

CERTIFICADO ISO 9001:2008
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hegamos ao final de mais um ciclo de trabalho e não negamos que 2015
foi um ano de grande crescimento para nossa Escola. Esse crescimento
está sustentado no trabalho sério de toda uma equipe e na confiança em
que o presidente do TJTO, desembargador Ronaldo Eurípedes, deposita na
Esmat.
Os resultados obtidos são frutos da priorização da capacidade técnica dos
magistrados, servidores e colaboradores, otimização dos processos internos e
implantação de novas metodologias e mecanismos de trabalho. Chegamos a
importantes marcos em nosso desempenho institucional porque direcionamos
nossos esforços para superar os desafios, e assim nos tornamos a primeira Escola
da Magistratura do Brasil certificada com a ISO 9001:2008.
Temos total confiança no desempenho, na capacidade e no comprometimento
dos nossos profissionais. Estamos fortalecidos pelo espírito de mudança e somos
responsáveis pela construção de um Judiciário sólido e confiante, capaz de
atender a sociedade com soluções inovadoras e acessíveis. Assim, seguiremos na
busca determinada pela melhoria da nossa governança para o alcance de novos
objetivos e da boa prestação jurisdicional.
Diante desse contexto, a Esmat se mantém atuante nas ações e continuará trabalhando para o desenvolvimento integrado entre
magistrados, servidores e órgãos parceiros, rumo a um novo patamar de desempenho e relevância no Tocantins.
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ESMAT É A PRIMEIRA ESCOLA DA MAGISTRATURA A RECEBER CERTIFICADO ISO 9001:2008
A Esmat recebeu mais uma menção que atesta a qualidade dos
serviços prestados; desta vez, o certicado ISO 9001. A boa notícia
também contempla os alunos das instituições parceiras que têm a
garantia de participar dos cursos, seminários e congressos
organizados por uma Escola altamente qualicada e
internacionalmente reconhecida. Após um período de preparação,
a Escola recebeu a visita do auditor do Instituto Tótum, Fernando
Giachini Lopes, que, ao nal, apresentou um relatório em que
recomendou a certicação da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT).
Após uma semana de expectativa, o Instituto Tótum conrmou
que a Esmat fora certicada, tendo como escopo o processo de
formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, de
acordo com a Norma NBR ISO 9001:2008. O certicado tem
validade de três anos e, durante esse período, a Escola passará por
outras avaliações de manutenção para que sejam vericadas a
padronização dos processos e a qualidade dos serviços.
Para o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat,
“esta conquista é fruto do constante aperfeiçoamento do
sistema de gestão da Escola; passamos por um rigoroso
processo de auditoria do Organismo Certicador, o que
materializa o alinhamento da Esmat às melhores práticas: a nossa
atuação voltada para a melhoria contínua na qualidade dos
serviços prestados e o constante foco em atender às
necessidades de quem se relaciona conosco; essa é uma vitória
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins”.
O Certicado ISO 9001 foi entregue ao desembargador Marco
Villas Boas pelo presidente do TJTO, pelo desembargador
Ronaldo Eurípedes, durante a solenidade de abertura do IV
Congresso Internacional em Direitos Humanos.

ESCOLA JUDICIAL DE PERNAMBUCO HOMENAGEIA DIRETOR DA ESMAT
O desembargador Marco Villas Boas foi uma das 21 personalidades
do mundo jurídico homenageadas, no Pleno do Palácio da Justiça
de Pernambuco, em evento da Escola Judicial, no dia 12 de agosto.
A comenda, que representa a mais alta condecoração da
instituição, foi entregue pelo diretor da Escola, desembargador
Ricardo Paes Barreto, e pelo vice Stênio Neiva Coêlho às
autoridades, pelos relevantes serviços prestados à Escola Judicial de
Pernambuco. A Medalha de Mérito Juiz Aluiz Tenório de Brito,
instituída em 13 de janeiro deste ano pelo diretor da EJ/TJPE,
desembargador Ricardo Paes Barreto, é uma homenagem ao
magistrado que criou o projeto de fundação da EJ/TJPE, na época
denominada Escola Superior de Magistratura de Pernambuco
(ESMAPE). O projeto foi apresentado em 1985 pelo juiz, sendo a
fundação da Escola concretizada em 11 de agosto de 1987, pelo
então presidente do TJPE, desembargador Nildo Nery.
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS FALA DOS 10 ANOS DO COPEDEM

O diretor geral da Esmat e vice-presidente do Copedem, desembargador Marco Villas Boas, participou do 41º Encontro do
Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) ocorrido em outubro, na Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Copedem, desembargador Antonio Rulli Junior, abriu o encontro de
diretores ressaltando ter orgulho das Escolas Estaduais da Magistratura, das quais a Emerj é exemplo. Enfatizou que um dos
compromissos do Colégio Permanente é a implantação de cursos de mestrado e doutorado.
Em nome do Copedem, o desembargador Marco Villas Boas, vice-presidente, discorreu sobre as comemorações dos 10 anos
de existência do Copedem, destacando a importância das Escolas da Magistratura: "nesses últimos anos tornamos nossas escolas
fundamentais no aperfeiçoamento de servidores e magistrados, melhorando profundamente a prestação jurisdicional entregue à
sociedade; as escolas da magistratura são muito importantes no processo educacional, principalmente com o uso da modalidade
à distância", reforçou o desembargador. Durante a realização do 41º Encontro do Copedem, foram discutidas diretrizes e
propostas para as Escolas estaduais; e, no último dia, elaborada a Carta do Rio de Janeiro, denindo as diretrizes rmadas durante
o encontro. No decorrer do evento, dentre as várias conferências, uma foi ministrada pelo desembargador Marco Villas Boas,
intitulada “A Estrutura das Escolas da Magistratura, os Cursos na Formação Permanente e a Instituição de Quadro Docente das
Escolas da Magistratura”.

APLICATIVO PARA TABLETS E SMARTPHONES
No Brasil, pesquisas indicam que estão em uso atualmente mais de 260
milhões de celulares, sem falar do crescimento das vendas de tablets. A
mobilidade veio para car e já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas.
Ciente dessa demanda, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) lançou, em setembro, um aplicativo, para tablets e smartphones,
disponível de forma gratuita para IOS e Android. A novidade facilita o acesso às
notícias da Escola e possibilita a inscrição em cursos e eventos oferecidos pela
Esmat, diretamente do celular, independentemente do lugar em que a pessoa
esteja. Para o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, “a
ferramenta estreita ainda mais a comunicação e as relações da instituição com
magistrados e servidores”.
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ESMAT APRESENTA PROJETO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO 21º CIAED – ABED
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense foi umas das
Instituições selecionadas para apresentação de trabalho durante
o 21° Congresso Internacional ABED de Educação à Distância
(CIAED). O servidor Neuton Pereira de Melo Júnior
representou a Escola com a apresentação do trabalho cientíco
selecionado pela organização, com o tema: "Sistema de
Gerenciamento de Dados Acadêmicos Integrado ao Ambiente
Virtual de Aprendizagem SAV/MOODLE", que atua
diretamente na oferta de cursos e eventos na modalidade à
distância.
O evento contou com a apresentação de Trabalhos Cientícos
baseados em investigação cientíca; relatos de experiências
inovadoras; mesas-redondas com especialistas do Brasil e de
outros países, e palestras.
Para o servidor, este foi um momento muito importante para a
Escola que se destacou com o sistema apresentado no
Congresso. “Foi uma honra representar a Esmat e poder levar
aos representantes de diversos países um sistema aplicado e
desenvolvido pela nossa Escola”.

DIRETOR GERAL DA ESMAT REALIZA VISITA INSTITUCIONAL À EMARF 2ª REGIÃO
A visita objetivou conhecer a estrutura organizacional da Escola, bem como o modelo institucional utilizado pela EMARF nos
processos de aperfeiçoamento dos magistrados federais. Na oportunidade, o desembargador André Fontes foi homenageado,
pelo Copedem, com a outorga do diploma e a medalha "Desembargador Paulo Ventura", comemorativa aos 10 anos do
Copedem, pelos relevantes serviços prestados ao aprimoramento do ensino jurídico.
Em seguida, foi realizada a cerimônia de posse do desembargador Antonio Rulli, presidente do Colégio Permanente de Diretores
de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM), cadeira de nº 8, na Academia Internacional de Jurisprudência e Direito
Comparado. A cerimônia contou com a presença do desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat e vice-presidente
do Copedem; de diretores das Escolas Estaduais da Magistratura; e do ilustre ex-senador Bernardo Cabral que foi ministro da
Justiça, deputado-relator da Assembleia Constituinte, de 1988, e presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
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TJTO FIRMA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ACADÊMICA E CIENTÍFICA COM FDUL
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas,
esteve em Lisboa – Portugal onde assinou Termo de
Cooperação Técnica, Acadêmica e Cientíca entre o Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, a Universidade de Lisboa
(UL) e o Instituto do Direito Brasileiro (IDB), assim como a
Fundação de Apoio Cientíco e Tecnológico do Tocantins
(FAPTO) e a Fundação Universidade Federal do Tocantins
(UFT). O Termo tem por objetivo estabelecer cooperação
técnica, acadêmica, cientíca e nanceira com o intuito de
intercambiar experiências e pessoal nos campos da docência,
da pesquisa e da cultura, nas áreas em que tenham interesse
manifesto.
Com essa parceria, uma das metas da Esmat é a
internacionalização do Programa de Mestrado em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, em parceria entre a
Universidade Federal do Tocantins (UFT) e realização da PósGraduação Lato Sensu em Direito Constitucional da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).

CURSO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O curso de Gestão da Segurança da Informação – ISO/IEC
27.001 –, realizado em agosto deste ano, objetivou passar
aos alunos uma visão da importância da gestão da
segurança da informação no mundo das organizações, a
função da análise de riscos e da política de segurança da
informação, bem como montar uma política básica de
continuidade de processos de negócios.

CURSO EXCEL INTERMEDIÁRIO
O curso Excel Intermediário foi realizado no período de 19 a
23 de outubro, com o objetivo de aperfeiçoar os
conhecimentos relativos ao Excel, fazendo uso das
habilidades especícas do programa enquanto ferramenta de
cálculo e manipulação de dados, de acordo com
procedimentos técnicos e segurança.

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Juízes e servidores plantonistas da comarca de Palmas, assim
como membros do Ministério Público, Defensoria Pública,
Secretaria da Defesa Social, Secretaria de Segurança Pública,
Polícia Militar, Polícia Civil e advogados puderam se inscrever
no curso de Capacitação para Audiência de Custódia, realizado
pela Esmat em 7 de agosto.
O estudo visou à análise e compreensão do sentido, impacto,
efeitos e resultados depreendidos da implementação da
“audiência de custódia” perante o sistema de justiça criminal,
pretendendo-se discutir, racionalizar e equacionar os possíveis
entraves na operacionalização desse ato processual.
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CURSO FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
A Esmat realizou o curso com o objetivo de expor 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).
As teleaulas foram transmitidas, via satélite, para as 42 comarcas do
Estado, no período matutino, com retransmissão do conteúdo no
período vespertino. Com essa metodologia de retransmissão, a
Esmat oportunizou aos alunos que não puderam assistir às aulas no
primeiro momento a possibilidade de manter atualizado o
conteúdo das aulas e com isso garantir a realização das atividades
acadêmicas do curso. As demais atividades de avaliação e interação
foram realizadas via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola.

DEONTOLOGIA E ÉTICA PARA MAGISTRADOS
A Esmat realizou o curso Deontologia e Ética para Magistrados do Poder Judiciário Tocantinense com a nalidade de estudar 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 sejam desenvolvidas. O curso aconteceu com a participação de
aproximadamente 35 magistrados que realizaram todo o curso, via web, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da
Esmat.

CAPACITAÇÃO USO DO SEER
Realizado em maio de 2015, o curso teve como objetivo capacitar os servidores no processo de criação, gestão das revistas
cientícas e demais processos de edição e publicação, realizados pela Esmat e disponibilizados aos servidores e magistrados do
Poder Judiciário, na plataforma do Sistema Eletrônico de Edição de Revista (SEER). O curso proporcionou, também, o
conhecimento da plataforma; as vantagens de seu uso e da adoção da política de Acesso Aberto; os recursos mais utilizados pelos
editores brasileiros; as boas práticas no dia a dia de um periódico cientíco, tendo em vista a melhoria dos trabalhos da equipe
editorial e o aumento da visibilidade do periódico na comunidade cientíca.

CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO
O curso foi realizado com o objetivo de propiciar aos
participantes 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.
As aulas abordaram temas, como: Conceito, Fontes e
Fundamentos Históricos do Direito Administrativo; Princípios
Constitucionais e Infraconstitucionais do Direito
Administrativo; Sujeitos do Direito Administrativo e Pessoas
Administrativas; entre outros. As teleaulas foram transmitidas,
via satélite, para as 42 comarcas, e as atividades
complementares foram realizadas via Ambiente Virtual.
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CURSO GESTÃO DE PROCESSOS NOS GABINETES
Com o objetivo de desenvolver as competências necessárias para avaliar os controles internos de processos organizacionais dos
gabinetes de desembargadores, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense realizou, em agosto deste ano, duas etapas do
curso de Gestão de Processos nos Gabinetes.
Para Kenia Cristina de Oliveira, chefe de gabinete de desembargador, “a realização do curso foi de extrema importância; nós
prossionais que atuamos nos gabinetes muitas vezes nos fechamos apenas na área judicial, e o curso ampliou o leque para a
aplicação da administração estratégica do TJTO nos gabinetes. Não somos o gabinete apenas, somos o Poder Judiciário”.
As aulas foram ministradas pelos professores Marcelo Augusto Menezes Deluca mestre em administração (UFSC), doutorando
em administração pela Univali; e por Glaci dos Santos, secretária jurídica do desembargador Jânio Machado, no Tribunal de Justiça
de Santa Catarina.

CURSO TEORIA E PRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) realizou, em 20 de agosto, o curso Teoria e Prática do Processo
Administrativo-Disciplinar. O curso aconteceu com o propósito de capacitar e aprimorar magistrados e servidores que atuam na
instrução, processamento e julgamento de Sindicâncias e de Processos Administrativos Disciplinares.
Durante os trabalhos, foram realizadas ocinas práticas com a participação de magistrados e servidores das 42 comarcas do
Estado, bem como a equipe especial disciplinar da Corregedoria Geral de Justiça, que, juntos, debateram sobre os temas: Parte
preliminar: A compreensão do sistema; Pers incompatíveis com a disciplina; Meios formais de resolução de incidentes; e
Processo disciplinar eciente.
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REDAÇÃO OFICIAL
Realizado a pedido da Diretoria Financeira do Tribunal de
Justiça (DIFIN - TJTO), o curso Redação Ocial teve como
meta melhorar a interpretação e elaboração de
documentos ociais (ofícios, relatórios etc.) que levem os
servidores a produzir textos com clareza e precisão de
ideias. Ministrado pela professora Maria Ângela Barbosa
Lopes, servidora da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense, o curso teve um total de quarenta 40 horasaula, e durante as atividades foram abordados os temas: O
Novo Acordo Ortográco; Concordância Nominal e
Verbal; Regência Verbal e Nominal; Crase; Pontuação.

CURSO LINGUAGEM JURÍDICO-FORENSE
O curso teve como nalidade promover o aperfeiçoamento dos assessores de desembargadores, com foco na melhoria da
redação jurídica, argumentação e linguagem forense, de forma objetiva e prática, para melhorar a argumentação e a construção
de expressões, períodos e parágrafos na estrutura textual das peças processuais. As vagas foram disponibilizadas por meio de
indicação dos desembargadores, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), as quais atendiam especicamente aos servidores
com lotação nos gabinetes dos desembargadores.

CURSO ATUALIZAÇÃO E PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO NOVO CPC
Devido ao grande sucesso da turma presencial, a Esmat
oportunizou, ainda no segundo semestre de 2015, a
realização de três turmas do curso de Atualização e
Principais Alterações do Novo Código de Processo Civil
(CPC). As atividades visaram apresentar 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. Ao
todo foram capacitados mais de duzentos alunos.
Transmitido via satélite para as quarenta e duas comarcas do
Estado, o curso foi dividido em oito módulos e contemplou
os seguintes temas: Normas Fundamentais e Princípios
Constitucionais do Novo CPC; Procedimento Eletrônico
no Novo CPC; Cumprimento de Sentença e Comunicação
dos Atos Processuais; Julgamento por Ordem Cronológica
de Conclusão e dos Elementos e dos Efeitos da Sentença;
Incidente de Resolução das Demandas Repetitivas e
Incidente de Assunção de Competência; Sistema Recursal
no Novo CPC; Intervenção de Terceiros, Amicus Curiae,
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,
Saneamento e Organização do Processo, Saneamento
Compartilhado; Tutela Provisória, Tutela de Urgência
Antecipada e Cautelar, Tutela de Evidência; Petição Inicial,
Conciliação e Mediação, Contestação e Sistema Probatório.
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CURSO GPWEB
Ministrado pelo servidor do Tribunal de Justiça do Tocantins
Leonardo Andrade Leal, especialista em Gestão Pública, o
curso foi realizado com o propósito de apresentar aos
servidores as funcionalidades do software GPWeb.
O GPWeb é um software de gestão estratégica que tem por
nalidade adaptar-se aos processos da organização das
instituições, de modo a oferecer grande exibilidade, tanto
na gestão dos processos quanto no gerenciamento de
projetos. O software pode ser disponibilizado on-line, o
que permite o acesso aos projetos, portfólio e dados de
gestão estratégica de forma fácil e por meio de qualquer
navegador web; ou pode ser hospedado no servidor da
empresa, a m de proporcionar maior velocidade de acesso
e sigilo das informações.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA
Em agosto, a Esmat transmitiu para as 42 comarcas do
Estado a palestra “Aposentadoria – Momento de
Rever Prioridades” –, ministrada pelo professor
doutor José Carlos Zanelli, que abriu ocialmente o
programa de preparação para aposentadoria do
Poder Judiciário Tocantinense.
A Palestra deu início ao conjunto de ações do
Programa de Preparação para a Aposentadoria, uma
iniciativa da Diretoria de Gestão de Pessoas do
Tribunal de Justiça, que objetiva apresentar a
aposentadoria como um momento de continuidade
da realização de processo de trabalho; bem como
propiciar aos participantes segurança, tranquilidade e
auxílio técnico, a m de que possam realizar projetos
para o futuro, com foco em sentimentos e posturas
positivas e pró-ativas, que serão possibilitadas por
orientações sobre aspectos psicológicos, sociais,
nanceiros, legais e de saúde, relacionados ao
processo de aposentadoria.
Em setembro, tiveram início as Ocinas do Programa
com a nalidade de disponibilizar aos servidores e
magistrados do Poder Judiciário orientações sobre
aspectos psicológicos, sociais, legais e de saúde,
relacionados ao processo de aposentadoria e projetos
para o futuro. As ocinas contaram com um público de
mais de cinquenta participantes, dentre magistrados e
servidores do Tribunal de Justiça.
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ESMAT PROMOVE O “JOOMLA DAY TOCANTINS”
A Escola disponibilizou, em agosto deste ano, 50 vagas para
prossionais da área de Tecnologia da Informação,
prossionais em geral, estudantes, servidores do Poder
Judiciário Tocantinense e comunidade em geral, para
participarem do “Joomla Day Tocantins”. O Joomla Day
Tocantins foi um evento aberto, voltado para todas as pessoas
com interesse em conhecer o sistema JOOMLA, um dos
principais Content Management System (CMS) de gestão de
conteúdo da atualidade, sistema este que permite a separação

entre design e programação, bem como oferece enorme
exibilidade na produção de sites com designs extremamente
customizados. O evento teve como nalidade incentivar a
utilização do sistema JOOMLA e manter contato com novos
prossionais, discutir sobre temas que interessam a todo tipo
de negócio e motivar estudantes, empresários e prossionais
autônomos sobre a importância do processo de capacitação
contínua, a m de lhes oferecer um serviço inovador e
diferenciado.

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO
No Tocantins, o Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Conito (NUPEMEC) é coordenado
pela juíza Umbelina Lopes Pereira, e como coordenador
do Centro Judiciário de Solução de Conito e Cidadania
de Palmas está o juiz Nelson Coelho Filho. O Programa
de Formação de Conciliadores Voluntários iniciou com a
apresentação da palestra do especialista e mestre pela
Universidade de Lisboa, o juiz da 2ª Vara Cível Luís Otávio
de Queiroz Fraz.
No período de 12 a 20 de novembro, os conciliadores
participaram do curso Formação de Conciliadores, com
atividades conduzidas pelas conciliadoras Indira Matos
Freitas de Magalhães, Paola Lazzaretti Victor e Alana
Caroline Brito de Carvalho. A abertura ocial da Semana
Nacional da Conciliação, realizada no dia 23 de
novembro, no pleno do Tribunal de Justiça, foi
transmitida, ao vivo, para as 42 comarcas, e contou com a
participação de autoridades do Poder Judiciário
Tocantinense e dos mais de cem conciliadores
selecionados para atuar durante a semana.
Em todo o Brasil, a Semana Nacional da Conciliação
acontece no período de 23 a 27 de novembro de 2015.
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Atualmente a Escola possui três cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu em andamento, são eles: Criminologia e Ciências
Criminais; Teoria da Decisão Judicial e Direito Público, que,
juntos, atendem mais de cem alunos entre magistrados,
servidores e membros de instituições parceiras. Com o
término das aulas previsto para 2015, ca para 2016 a
realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) para
que o Poder Judiciário Tocantinense tenha novos especialistas
no quadro de trabalho.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A primeira turma do Mestrado em Prestação Jurisdicional
e Direitos Humanos está na fase de conclusão das
apresentações de defesa do trabalho nal à banca.
Enquanto isso, a turma II iniciou a fase de defesa do
trabalho. Em outubro, foi publicado o Edital para a seleção
da IV turma do Mestrado Prossional e Interdisciplinar em
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (2016-2017).
Foram disponibilizadas vinte e cinco vagas aos portadores
de diplomas de cursos de graduação reconhecidos pelo
MEC, observadas as normas e exigências da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as exigências
prescritas no regulamento geral da Pós-Graduação Stricto
Sensu da UFT, e especícas de cada programa de pósgraduação.
As vagas foram distribuídas entre magistrados e servidores
do Tribunal de Justiça do Tocantins, efetivos e em
exercício, de primeira e segunda instâncias; professores e
servidores da Universidade Federal do Tocantins, efetivos
e em exercício; e prossionais atuantes no sistema de
Justiça no âmbito da Prestação Jurisdicional e dos Direitos
Humanos.
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I SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO

A Esmat foi parceira do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região na realização do I Seminário Tocantinense de Direito e
Processo do Trabalho, que foi transmitido ao vivo para todas as comarcas do Tocantins. O evento contou com mais de mil
inscritos em todo o Estado. O tema central do evento foi “Direitos fundamentais Sociais e as Relações de Trabalho”. O diretor
geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, ressaltou, na abertura do Seminário, que, “na era da globalização, as relações
de trabalho ultrapassam qualquer abordagem jurídica, losóca e social. A transformação do homem e suas atividades
reformulam as relações humanas, vendo o homem não apenas como produtor de riquezas da sociedade capitalista, mas antes
como elemento responsável por uma mudança social”.
O desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
frisou o apoio e a competência do Tribunal de Justiça, por meio da parceria com a Esmat, para que o Seminário fosse realizado.
Em sua fala, pontuou “a crise social com a terceirização como sinônimo da precarização do trabalho”, convidou todos a “se
levantarem contra esse abuso, lutando pela conquista de uma sociedade mais fraterna”.

WORKSHOP PLATAFORMA BRASIL
O Workshop Plataforma Brasil aconteceu em 12 de
agosto com o objetivo de capacitar servidores e
magistrados do Poder Judiciário, e alunos do Mestrado
Prossional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional
e Direitos Humanos quanto ao uso da Plataforma
Brasil, à submissão de projetos e à Resolução nº 466,
de 2012, do CONEP, que regulamenta pesquisas em
seres humanos no Brasil. O encontro discutiu as
questões introdutórias acerca da regulamentação da
ética em pesquisas envolvendo seres humanos; a
apresentação das normativas vigentes; os documentos
necessários à submissão ética e a Plataforma Brasil
(Cadastro de Usuário, Cadastro de Projetos,
Tramitação dos Projetos e Relatórios e Encerramento
dos Projetos).
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IV CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS

A IV Edição do Congresso Internacional em Direitos Humanos
aconteceu no período de 4 a 6 de novembro com o tema:
Fronteiras dos Direitos Humanos: aspectos históricos, jurídicos,
losócos e sociais, o evento homenageou in memoriam o
antropólogo e educador Darcy Ribeiro.
Na abertura ocial, o diretor geral da Esmat, desembargador
Marco Villas Boas, ressaltou a gura pública de Darcy Ribeiro,
defensor dos Direitos Humanos, como atuante em todas as
áreas, sendo um defensor da democracia da mestiçagem, apesar
de perceber a escravidão dos negros e a desintegração social dos
índios pelo preconceito cultural como barreiras. Para o diretor.
“O multiculturalismo, a formação de seres humanos, valorizando
a tradição sem perder as origens engrandecem a cultura brasileira
que não pode ser apagada ou minorizada”.
O evento aconteceu com o objetivo de oportunizar a docentes e
discentes do Programa de Mestrado e à comunidade em geral
reexões e estudos sobre os temas mundiais e atuais em direitos
humanos e sua correlação com a atividade prática da prestação
jurisdicional; reunir prossionais das instituições parceiras,
estudantes de pós-graduação e de graduação das IES
tocantinenses, professores e comunidade em geral para debater
sobre os direitos humanos e sua garantia; discutir os direitos
fundamentais sob olhares interdisciplinares em seus vários
aspectos; debater sobre a transição da sociedade mundial à
modernidade e o fenômeno da internacionalização dos direitos
humanos; estudar a razão para que certos direitos inerentes à
condição humana sejam universais;
possibilitar que os integrantes do sistema de justiça brasileiro
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analisem o fenômeno da globalização e a repercussão na seara dos
direitos humanos; promover o intercâmbio de experiências entre os
países representados em práticas voltadas ao respeito aos direitos
humanos; e também propiciar o debate crítico-reexivo 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 Congresso contou com aproximadamente 1.300 inscritos, na
capital Palmas e nas 42 comarcas do Estado. Durante três dias de
atividades, foram realizados oito minicursos, apresentações
institucionais, diálogos interdisciplinares e onze conferências com
palestrantes do Chile, Portugal, Inglaterra, Itália e de diversos
estados do Brasil.
Estes são alguns dos temas abordados:
Desaos dos Direitos Humanos no Século XXI; Encontro Ciência,
Arte e Vida na Pesquisa Interdisciplinar; Justiça Ambiental, Justiça
Espacial e Deveres de Proteção do Estado; Duas Décadas e Meia de
Vigência da Convenção sobre os Direitos da Criança: questões
históricas e atuais; Justiça de Transição e Sistema Interamericano de
Direitos Humanos; Direitos Humanos: uma visão político-losóca;
A Filosoa de Vida dos Povos Indígenas: algo a nos ensinar; Educação
em Direitos Humanos: desaos e perspectivas; O Direito à
Educação à Luz da Jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos; Controle de Convencionalidade e Justiça
Brasileira; Direitos Coletivos dos Povos Indígenas na Jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Controle de
Convencionalidade.
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DEPOIMENTOS!
“Há 19 anos na magistratura tocantinense, percebo que a atividade judicante, tanto
na área-meio como na área-fim, necessita de constante atualização e aprimoramento
para levar ao jurisdicionado a melhor e mais qualificada prestação jurisdicional. Nesse
sentido, a atuação da Esmat tem sido essencial, pois disponibiliza cursos de
especialização, reciclagem e aperfeiçoamento. Em especial, o mestrado profissional,
de altíssimo nível, elaborado e executado em parceria com a UFT, tem refletido de
forma extremamente positiva na efetividade das decisões judiciais.”

Esmar Custódio Vencio Filho
Magistrado

“Sou servidora da comarca de Gurupi-TO há 16 anos, e a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense tem auxiliado na minha formação profissional desde os
cursos de capacitação, Pós-Graduação, e agora na realização de um sonho: o
Mestrado Profissional em Direitos Humanos. Por isso, tenho orgulho de fazer parte
do Poder Judiciário Tocantinense, principalmente por ser aluna da Esmat, uma Escola
que valoriza e aperfeiçoa seus servidores que são o maior patrimônio de uma
instituição.”
Edmilda Pereira Pinto
Técnica Judiciária

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.

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

