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CONECTADA
AO CONHECIMENTO

P

ara alcançar a excelência na prestação dos serviços jurisdicionais, não
há dúvidas de que um dos caminhos a serem trilhados pelo Poder
Judiciário consistirá na qualificação de seus magistrados e servidores.

Nesse sentido, é relevante o papel constitucional atribuído à Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT), à qual compete promover a
capacitação e a qualificação, fazendo com que mesmo os profissionais das
comarcas mais distantes possam se aprimorar por meio de nosso sistema de
Educação à Distância.

Diretor Geral da Esmat

Desembargador Marco Villas Boas

No primeiro semestre do ano, confirmamos, por meio de Auditoria Externa,
a manutenção da certificação ISO 9001/2008. O resultado positivo do
processo de manutenção demonstra que a Esmat está em contínua evolução
e atenta à qualidade do serviço prestado. Estamos buscando sempre a
satisfação de nossos magistrados e servidores, e isso nos leva à constante
qualificação técnica e humana.
A Esmat trabalha para que o Poder Judiciário do Tocantins cultive boas
práticas, dê efetividade aos direitos fundamentais e entregue ao cidadão uma
prestação jurisdicional célere e de qualidade.
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Presidência do Conselho
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DIRETOR DA ESMAT PRESTIGIOU A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA ASMETO

“

A responsabilidade de julgar é
imensa, pois estamos lidando com o
direito à vida, saúde, liberdade,
patrimônio e família, direitos
fundamentais das pessoas, e isso
pesa sobre nossos ombros.
É um grande orgulho ter uma
Escola da Magistratura com o porte
da Esmat, a primeira do País a
receber a ISO 9001 e que possibilita
a permanente qualificação com
cursos de Pós-Graduações Lato e
Stricto Sensu.

“

Juíza Julianne Freire Marques
Presidente da ASMETO

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), desembargador Marco Villas Boas,
prestigiou a posse da nova Mesa Diretora da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO), em
solenidade realizada na Sala de Sessões do Tribunal Pleno, em fevereiro de 2016.

CURSO GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA NOS CONTRATOS
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
O curso Gestão de Fiscalização Trabalhista e Previdenciária nos Contratos na Administração Pública, Súmula 331 do
TST, Resolução do CNJ e Decisões Superiores, atentando para as recomendações do TCU e do Ministério do
Planejamento, foi realizado em março, e contou com a participação de 20 servidores do Poder Judiciário com lotação
na Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral e Esmat. As aulas foram na modalidade presencial,
com o objetivo de capacitar a equipe técnica e nanceira responsável.
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CENTRO DE IDIOMAS ESMAT
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
lançou no início de 2016 mais um ousado projeto, o
Centro de Idiomas, que oferece cursos de Línguas
Estrangeiras – Inglês Básico, Inglês Intermediário, Francês
Básico e Espanhol Básico.
O objetivo desse projeto foi o de promover a
aprendizagem de língua estrangeira moderna nas quatro
habilidades, falar, entender, ler e escrever, desenvolvendo a
compreensão de valores sociais com vista à capacitação de
magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins.
As aulas acontecem na modalidade presencial, com
duração de oito meses: de 21 de março a 30 de novembro
de 2016, e são ministradas em dois encontros semanais,
com duração de uma hora e trinta minutos.
Para o magistrado e aluno José Ribamar Mendes Júnior, “a
Esmat disponibiliza aos magistrados e servidores um
projeto com professores altamente qualicados, aptos a
ensinar um segundo idioma, o que nos qualica,
principalmente, ao ampliar as nossas fronteiras no campo
do conhecimento. Estou cursando inglês, e obtive
excelente aproveitamento na prova de admissão a um dos
cursos de Pós-graduação da Universidade Federal do
Tocantins. É preciso aproveitar bem essas oportunidades”.
Além das turmas presenciais, em Palmas, a Escola oferece o
curso Inglês-Intro na modalidade à distância, realizado via
web. São quarenta servidores, lotados nas comarcas do
interior do Estado, que participam das aulas por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat. No
Ambiente Virtual os alunos tem acesso às vídeo-aulas,
material didático, atividades de avaliação e fóruns de
interação.

“

Essa é uma grande oportunidade
para desenvolver algo que já é básico,
uma nova língua. Sem dúvida uma
chance e tanto para aprimorar nosso
conhecimento. Parabéns à Esmat
pela iniciativa.

“

Maria Augusta Bolentini Camelo
Servidora TJTO

esmat.tjto.jus.br

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO DE FAMÍLIA
O Direito de Família tem papel fundamental na formação do operador do Direito, uma vez que trata das relações
jurídicas mais fundamentais entre os seres humanos, ou seja, a convivência familiar e parental, sendo o núcleo familiar
o primeiro ponto de referência de qualquer ser humano. É o ramo do Direito que contém normas jurídicas envolvidas
com a estrutura, organização e proteção da família, tratando das relações familiares e das obrigações e direitos
decorrentes dessas relações.
Com o objetivo de apresentar aos magistrados e servidores tocantinenses, especialmente aos que atuam nas Varas de
Família e nos Juizados da Infância e Juventude, questões atuais em Direito de Família, que possam auxiliar e embasar
suas atividades diárias, foi que a Esmat realizou, em abril, o curso de Atualização em Direito de Família. As aulas
aconteceram na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat (AVA) e abordaram temas,
como: Transformações e Tendências dos Direitos das Famílias; Aspectos Pessoais do Direito de Família
Contemporâneo; Adoção e Filiação; Guarda e Alimentos; e Alienação Parental.

OFICINAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA – TURMA IV
O Poder Judiciário do Tocantins iniciou, em junho, a
IV turma das ocinas do Programa de Preparação para
Aposentadoria (PPA), as ocinas aconteceram na
Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), e contou com a participação de vinte e dois
servidores.
Participaram como observadores representantes do
Tribunal de Justiça do Amapá, da Assembleia
Legislativa e da Polícia Militar do Estado do Tocantins.
A diretora do Departamento de Gestão de Pessoas
do Tribunal de Justiça do Amapá, Rosilene Campos,
que veio saber detalhes do programa, esclareceu que
aquele Tribunal já tem o projeto de lei de incentivo à
aposentadoria e também o Projeto de Preparação
para Aposentadoria ainda no nascedouro.

“

A preparação para
aposentadoria veio para ficar.
E os servidores e magistrados
compreenderam a necessidade de
se prepararem com antecedência
para esse momento.

“

Juliana Alencar
Diretora de Gestão de Pessoas TJTO
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I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DO JUÍZO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS

O I Encontro de Secretários do Juízo do Tribunal de
Justiça do Tocantins foi realizado com o objetivo de
capacitar os secretários de forma que possam
contribuir ainda mais com os diretores dos fóruns na
gestão das respectivas comarcas.
Durante a programação, servidores da Esmat
apresentaram os sistemas tecnológicos implantados,
como o sistema da Secretaria Acadêmica Virtual (SAV),
que viabiliza o gerenciamento dos dados acadêmicos;
o Ambiente de Virtual de Aprendizagem (AVA), que
permite a realização dos cursos via web (vídeo-aulas;
material didático, fóruns de interatividade e outras
ferramentas online); e o sistema de Educação à
Distância realizado com transmissão via satélite.
A programação foi encerrada com a palestra
“Colaborador Empreendedor”, proferida pelo
conferencista e consultor estratégico motivacional
Omar Hennemann.

DIRETOR GERAL DA ESMAT MINISTROU
PALESTRA NO XLII COPEDEM
A cidade de João Pessoa foi sede de mais um Encontro do
Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais
da Magistratura (COPEDEM). O evento foi aberto pelo
presidente do Colégio, desembargador Antônio Rulli
Júnior, e pelo diretor-adjunto da Escola Superior da
Magistratura da Paraíba, juiz Ricardo Vital de Almeida, no
auditório “Desembargador Sebastião Sinval Fernandes”.
O vice-presidente do Copedem e diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas realizou, no encontro,
conferência a respeito das “Novas Diretrizes para
Programas e Cursos em EaD”.
No nal do evento, foi elaborada e assinada a “Carta João
Pessoa”, documento que reúne os pontos institucionais
deliberados e aprovados por unanimidade pelos
integrantes do Copedem.
O Copedem tem, entre seus objetivos, a integração de
todas as escolas estaduais da Magistratura, com vista ao
crescimento intelectual do magistrado e a promoção do
intercâmbio entre as instituições com a permanente troca
de experiências funcionais, administrativas e culturais, de
modo a contribuir para a adequada formação e
aperfeiçoamento da Magistratura Estadual.

esmat.tjto.jus.br

CONSELHO INSTITUCIONAL E ACADÊMICO
DA ESMAT REALIZOU SUA 21ª REUNIÃO

CURSO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
DE LIDERANÇA E GESTÃO PARA MAGISTRADOS
Pelo resultado das reuniões realizadas no projeto
Caminhos da Justiça nasceu o curso Desenvolvimento de
Competências de Liderança e Gestão para Magistrados.
O curso objetivou desenvolver competências para
liderança no trabalho cotidiano, com vista a um melhor
investimento de tempo e esforços no desenvolvimento
prossional, pessoal e de suas equipes, fortalecendo a
conança e o clima de cooperação; e, por conseguinte,
realizar com excelência os serviços prestados pelo Poder
Judiciário Tocantinense.

A 21ª Reunião do Conselho Institucional e Acadêmico
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) aconteceu em março de 2016. Na
oportunidade, tomou posse no Conselho a nova
presidente da Associação dos Magistrados do Estado do
Tocantins (ASMETO), a juíza Julianne Freire Marques.
Para a doutora Julianne, “é um orgulho participar do
Conselho de uma instituição reconhecida
nacionalmente, uma Escola de excelência. Essa também
é a oportunidade de trazer as demandas de todos os
magistrados associados à Escola com o objetivo de
sempre nos aperfeiçoarmos”.
Ainda na reunião, foi discutida a pauta que trouxe, entre
outros temas, a Minuta de Resolução que regulamenta
as reuniões virtuais do Conselho; a data de realização do
V Congresso Internacional em Direitos Humanos; e os
Termos de Cooperação que serão assinados pela Esmat
com outras instituições de ensino.

O curso foi dividido em três módulos, com os temas:
Gestão de Pessoas e Liderança; Habilidades e
Conhecimentos; Planejamento e Delegação. Participaram
das atividades os diretores de Foro; os juízes auxiliares da
Presidência do TJTO; e os juízes auxiliares da Corregedoria
Geral de Justiça.
Para o diretor do Foro, juiz José Eustáquio de Melo Junior, “a
participação do magistrado é fundamental, os juízes devem
exercer um papel de liderança e de gestão na comarca, isso
não se limita apenas em julgar os processos, mas trabalhar
juntamente com a equipe, com os servidores, os
jurisdicionados, os advogados, os promotores e os
defensores, de maneira a integrar a melhoria da prestação
jurisdicional”.
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CURSO O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO NO NOVO CPC
Com o objetivo de proporcionar embasamento teórico necessário para a fundamentação de decisões no novo Código de
Processo Civil, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) realizou o curso O Dever de Fundamentação no
Novo CPC. Foram oferecidas quarenta vagas para atender às necessidades do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Teoria da Decisão Judicial; destas, dez foram para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense.
Nos dias 7, 8, 14 e 15 de abril de 2016, foram realizadas aulas presenciais na sede da Escola, com oito módulos assim
divididos: Módulo I – Aspectos Filosócos e Históricos Relacionados à Fundamentação; Módulo II – Art. 489, §§ 2° e 3° – A
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio
da boa-fé; Módulo III – Aspectos Constitucionais e Econômicos Relacionados à Fundamentação; Módulo IV - Art. 489, § 1°,
Inciso I. § 1°: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I
– se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida”; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
Módulo V – Art. 489, § 1°, III – “Invocar motivos que se prestariam a justicar qualquer outra decisão;” IV – não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, inrmar a conclusão adotada pelo julgador; Módulo VI –
Art. 489, § 1°, Incisos V e VI. V – Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identicar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento; Módulo VII – Art. 489, § 2°– No caso de colisão entre normas, o juiz deve
justicar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão; Módulo VIII – Aspectos Probatórios e de Direito Civil
Relacionados à Fundamentação.

esmat.tjto.jus.br

CURSO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Servidores do Poder Judiciário que atuam no atendimento ao público, na recepção e orientação ao cidadão
jurisdicionado, iniciaram, em abril, o curso Excelência no Atendimento ao Público. As atividades aconteceram com o
objetivo de desenvolver as competências necessárias para o alcance da excelência nos serviços prestados,
demonstrando a importância do atendimento no que se refere à qualidade e prossionalismo, bem como entender o
jurisdicionado como fator indispensável no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense. As aulas foram ministradas por
Adriana Magna S. da Silva Ramalho, assistente social graduada pela UFAL; licenciada em Formação para Formadores de
Educação Prossional pela UNISUL; MBA em Gestão de Pessoas pela UFT.

CURSO PLANILHA ELETRÔNICA
O curso foi proposto com o objetivo de aperfeiçoar
conhecimentos relativos ao Ofce Excel ou Open Ofce,
fazendo uso das habilidades especícas do programa
enquanto ferramenta de cálculo e manipulação de dados,
de acordo com procedimentos técnicos operacionais.
Realizado na modalidade presencial, o curso contou com a
participação de contadores judiciais do Poder Judiciário
Tocantinense, lotados no Tribunal de Justiça e nas 42
comarcas.
Durante as aulas, foram abordados temas como:
Conceitos de Planilhas Eletrônicas; Criando Tabelas no
Excel; Entendendo Valores Numéricos e Alfanuméricos;
Funções e Outras Ações; Funções Matemáticas; Funções
Estatísticas; Funções Lógicas; Funções de Pesquisa e
Referência; Manipulação de Datas; Erros Ocorridos no
Uso de Funções; ; Utilizar a Pesquisa do Tipo“OU”; Uso
de Campo Calculado na Extração de Dados; o Uso de
Subtotais; Extratos de uma Base de Dados: Como Utilizar
a Pesquisa do Tipo “E”.
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CURSO ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015
Servidores do Poder Judiciário, com lotação na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) e Coordenação
de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça, concluíram, em abril, o curso Análise e Interpretação da Norma ISO
9001:2015. As atividades aconteceram com o objetivo de capacitar os participantes, oferecendo-lhes uma visão sobre
a utilização da Norma como ferramenta de Gestão de Qualidade. Durante o curso também foi apresentada as
mudanças quanto à ISO 9001:2015.
O curso foi ministrado pelo professor Telmo Travassos de Azambuja, auditor líder SGQ ISO 9001, credenciado pelo
Registro de Auditores Certicados (RAC).

WORKSHOP PLATAFORMA BRASIL – TURMA II
Quarenta e cinco vagas foram disponibilizadas para servidores e magistrados do Poder Judiciário e alunos do Programa
de Mestrado Prossional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (UFT/ESMAT) para
participarem do Workshop Plataforma Brasil – Turma II. O objetivo do workshop foi o de capacitar servidores e
magistrados, bem como alunos do Mestrado 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.
Durante o evento, foram abordados temas como “Questões introdutórias acerca da regulamentação da ética em
pesquisas envolvendo seres humanos”; “Documentos necessários à submissão”; “A Plataforma Brasil (cadastro de
usuário, cadastro de projetos, tramitação dos projetos e relatórios e encerramento dos projetos)”.

esmat.tjto.jus.br

CURSO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

CURSO ASPECTOS HISTÓRICOS E ATUAIS
DO DIREITO AGRÁRIO
Considerando-se a grande demanda de ações
envolvendo conitos fundiários no estado do Tocantins e a
inexistência de uma vara especializada para tais ns é que a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
realizou o curso Aspectos Históricos e Atuais do Direito
Agrário, que contribuiu para o aperfeiçoamento de
magistrados e servidores quanto às questões e demandas
inerentes ao Direito Agrário.
Realizado em junho, o curso ofertou trinta vagas
destinadas a magistrados, preferencialmente os de
comarcas com conitos fundiários, procuradores e
promotores de justiça, defensores públicos e delegados.
O curso foi ministrado pelos professores: desembargador
Gercino José da Silva Filho, ouvidor agrário nacional do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Adalberto
Almeida, engenheiro mecânico; Rogério Siqueira dos
Santos, mestre em Direitos Difusos e Coletivos e
defensor público no Pará; e o juiz Vitor Frederico Kümpel,
doutor em Direito pela Universidade de São Paulo.

Com o objetivo de apresentar os principais aspectos que
envolvem as licitações e contratações públicas
sustentáveis, a Esmat nalizou, em maio, as atividades do
curso Licitações e Contratações Públicas Sustentáveis.
Durante as 16 horas-aula, todos os inscritos estudaram a
Contextualização Histórica com relação à Agenda
Socioambiental Mundial; O Embasamento Jurídico para a
inserção de Critérios Sociais e Ambientais nas Compras,
Contratações e Obras; O Conhecimento acerca de
Modelos Internacionais e Nacionais em andamento; A
Importância da Agenda Socioambiental na Administração
Pública; e a Metodologia para Implementação das
Contratações Sustentáveis.
As aulas foram ministradas pela professora Denize
Coelho Cavalcanti, graduada em Direito pela USP;
integrante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
como diretora de Políticas Públicas e membro da
Coordenação do Programa de Contratações Públicas
Sustentáveis do Estado de São Paulo.
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COSTA MACHADO PALESTROU NA AULA MAGNA DO MESTRADO

A Aula Magna da IV Turma do Mestrado Prossional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos
contou com mais de 600 inscritos entre servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, membros e
servidores de órgãos parceiros da Esmat, estudantes e demais prossionais. A palestra “Estado de Direito, Cidadania e
Direitos Humanos”, foi ministrada pelo professor doutor Antonio Cláudio da Costa Machado, com o objetivo de
analisar as garantias constitucionais no Processo Civil Brasileiro. O professor Costa Machado armou, em sua
explanação, que “o Estado de Direito só é “Estado de Direito” quando preserva os Direitos Humanos Fundamentais”.
Disse, também, que “essa é a razão de tudo, e que o cidadão cansado de ser oprimido e massacrado cria os Direitos
Humanos Fundamentais para se proteger e garantir a aplicabilidade de direitos relevantes preservados pela
Constituição Federal”.

MAIS UM RESULTADO PRÁTICO DO MESTRADO FOI APRESENTADO À SOCIEDADE
“Assim se concretizou uma das nalidades do mestrado prossional, qual seja, capacitar prossionais para o exercício
avançado e cientíco, atuar de forma transformadora de procedimentos dirigidos a atender demandas sociais e
organizacionais, isto é, gerar diretamente resultados práticos à sociedade”, essa frase foi dita pela professora do
mestrado e orientadora da pesquisa, doutora Patrícia Medina, ao elogiar o trabalho de conclusão do curso de
mestrado, do juiz Cledson José Dias Nunes, o qual resultou na assinatura do Termo de Cooperação Técnica com vista
à implantação de uma nova prática, consistente na elaboração e na execução de um Plano de Atendimento
Individualizado (PAI) para todos os condenados da comarca de Miranorte.
Foi em fevereiro deste ano que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargador Ronaldo
Eurípedes; o diretor do Fórum da Comarca de Miranorte e autor do projeto, juiz Cledson José Dias Nunes; e os
prefeitos de Miranorte, Frederico Henrique de Melo, e de Barrolândia, Leila de Sousa Araújo Rocha celebraram Termo
de Cooperação.

“

A partir dessa data, todos os presos
condenados da comarca de Miranorte serão
submetidos à avaliação feita por equipes
multidisciplinares, formadas em parceria
com os municípios, e receberão
acompanhamento durante o período da
pena, a fim de serem reintegrados à
sociedade.

“

Cledson José Dias Nunes
Juiz da Comarca de Miranorte

esmat.tjto.jus.br

ESMAT APLICA PROVA DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA JURÍDICA
Foram realizadas, no dia 12 de junho, as provas do
Processo Seletivo do Programa de Residência Jurídica,
com acesso à Pós-Graduação Lato Sensu em Prática
Judiciária (PRJud) para as comarcas do Poder Judiciário
do Tocantins. Mais de 300 candidatos se inscreveram
no processo seletivo e concorreram às setenta vagas
disponíveis.
Sobre o Programa de Residência
Promovido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins
(TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), o Programa prevê uma PósGraduação Lato Sensu em Prática Judiciária, como
atividade teórica, e a Residência Jurídica, como atividade
prática para desenvolvimento das habilidades
necessárias às ações voltadas para uma prestação
jurisdicional de excelência. A Residência Jurídica –
atividade prática – será realizada nas sedes das comarcas
em que os candidatos forem aprovados, conforme
Edital nº 109, de 9 de maio de 2016.

PÓS-GRADUAÇÃO
TEORIA DA DECISÃO JUDICIAL
A Pós-Graduação em Teoria da Decisão Judicial
finalizou, no primeiro semestre de 2016, os módulos
teóricos de sua primeira turma. As aulas apresentaram
discussões sobre a argumentação judicial lógica, sua
importância e modelos existentes.
Um dos temas abordados durante o semestre foi
“Impactos das Decisões Judiciais”, que objetivou
proporcionar aos alunos conhecimentos referentes
ao impacto social e econômico das decisões
judiciais, zelando pela estabilidade monetária e
função do sistema econômico. Outro tema
abordado foi o de “Metodologia da Pesquisa
Jurídica”, que discorreu sobre o conhecimento dos
princípios e passos fundamentais da pesquisa
científica, a fim de possibilitar a interpretação e
redação de produções científicas e compreender a
importância desta metodologia como ferramenta útil
e facilitadora no exercício das atividades acadêmicas
e no desenvolvimento da capacidade de análise e
senso crítico.

PROGRAMA DE APRESENTAÇÃO DO TCC
PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO
As apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs) da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público
movimentaram o mês de junho, na Esmat, quando foram
realizadas as Bancas Públicas de Avaliação. O TCC foi
individual, sob a orientação de professores que fizeram
parte do Programa.
Ao todo os alunos desta Pós cursaram uma carga horária
de 450 horas, perfazendo 30 créditos, estruturados em
12 disciplinas obrigatórias.
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VIII DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
Com o tema “Direitos Humanos e os Desaos Contemporâneos do Poder Judiciário”, aconteceu, em junho de 2016,
o VIII Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
com transmissão ao vivo para as quarenta e duas comarcas do Estado.
O Seminário é realizado no Brasil desde 2012 com o objetivo de possibilitar e oportunizar aos participantes um
diálogo transversal e interdisciplinar afeto às áreas do direito ambiental, direito constitucional e direito internacional. A
sua internacionalização foi inaugurada em Portugal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), com a
realização das Edições V, em outubro de 2014, e VII, em outubro de 2015.
Com palestrantes de renome internacional, o seminário discutiu temas, como: A responsabilidade Internacional do
Estado por Dano Ecológico: um objeto jurídico não regulado; O Estado de Coisas Inconstitucional Aplicável à Tragédia
Ambiental de Mariana; e Se o Rio Doce Ficasse na Europa? Análise do Desastre de Mariana à Luz do Direito Europeu
da Responsabilidade por Danos, entre outros. Na programação, houve também lançamento dos Volumes 5 e 6 do
livro Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional e a apresentação de Artigos Cientícos. O evento contou com
mais de trezentos participantes entre magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, professores e acadêmicos,
servidores de órgão parceiros, prossionais da área do direito e comunidade em geral.

esmat.tjto.jus.br

ESMAT FINALIZOU O PRIMEIRO
SEMESTRE EM NOVO ENDEREÇO

CURSO IMPLANTAÇÃO DE HELP DESK / SERVICE
DESK COM FUNDAMENTOS NA ITIL
Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos
servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a m de possibilitar
o aprendizado para a implantação e reestruturação da central
de serviços, teve início no dia 28 de junho, o curso
Implantação de Help Desk / Service Desk com fundamentos
na ITIL. O curso foi realizado na sede da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) e contou com a
participação de vinte três servidores.

A Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) está em novo
endereço. Todos os alunos matriculados nos
cursos contaram com uma nova estrutura de
salas de aula, e os frequentadores da
Biblioteca puderam desfrutar de um espaço
mais confortável.
Com a mudança organizada em julho deste
ano, a diretora executiva da Escola, Ana
Beatriz Pretto, ressaltou que, com a
proximidade do Tribunal de Justiça e
Corregedoria, os magistrados e servidores
terão mais facilidade na hora de se
deslocarem. “A rotina de atividades foi intensa
na Esmat, especialmente porque no segundo
semestre do ano haverá muitas novidades e,
neste, em nova estrutura”, frisou.

Durante as aulas foram abordados temas como Desaos das
Empresas, TCO – Custo Total de Propriedade, Help Desk x
Service Desk, Benefícios do Serviço, Fatores de Sucesso,
Sistemática do Help Desk e Níveis de Atendimento, que
foram ministrados, em dois dias, pela instrutora Frida Hetel
Semer, especialista em treinamentos para o Judiciário e
Ministério Público.

II ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES
E COORDENADORES PEDAGÓGICOS
O desembargador Marco Villas Boas e a diretora executiva
Ana Beatriz Pretto participaram em Brasília do II Encontro
Nacional de Diretores e Coordenadores Pedagógicos de
Escolas de Formação de Magistrados que aconteceu com o
objetivo de vencer resistências, alinhar e harmonizar a
atuação das escolas judiciais e da magistratura de todo o País.
O Encontro foi realizado no auditório do Conselho da Justiça
Federal.
O II Encontro Nacional reuniu sessenta e cinco
representantes de trinta e oito escolas de formação de
magistrados. O secretário-geral da Enfam, desembargador
Fernando Cerqueira, armou que a ideia é consolidar a
estrutura de educação judicial no País.
Fonte: Enfam
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Depoimentos
“Sobre a Esmat, digo que não é necessário esforço para se constatar que ela se
destaca como uma das melhores Escolas da Magistratura Nacional. Aqueles que
acompanharam e acompanham a sua evolução nos últimos anos facilmente
percebem os grandes saltos no aprimoramento das instalações, dos recursos
materiais e humanos colocados a serviço dos estudantes. São visíveis as
mudanças, para melhor, em pequenos períodos de tempo, tanto no
aparelhamento físico (ambiente e materiais) como nos recursos humanos
(servidores e professores), como também na qualidade dos cursos oferecidos.
Junte-se a isso o grau de nobreza de todos que trabalham na Escola no que se
refere ao trato com as pessoas, demonstrando respeito humano e
conhecimento das bases da educação.”

Jorge Amâncio de Oliveira
Magistrado

“A Esmat é uma escola valiosa para nós tocantinenses.
Ela nos prepara de forma intensa e continuada para
melhor servir a sociedade "judicial e extrajudicial" e,
acima de tudo, prepara seres humanos para a vida,
pois, em que pese sermos parte de uma "máquina"
pública, somos apenas seres humanos. Tenho orgulho
de fazer parte, ou melhor, de ter a Esmat como parte da
minha carreira profissional e pessoal!”

Adelaine Batista
Assessora Jurídica

Diretor Geral
Desembargador Marco Villas Boas
Diretora Executiva
Ana Beatriz de Oliveira Pretto
Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Maria Luiza C. P. Nascimento
Assessora Acadêmica e Pedagógica
Débora Regina Honório Galan
Equipe Técnica

Alessandra Viana Malta, Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Ariel Fabricio Alvez Arieiro, Bruno
Odate Tavares, Cynthia Valéria C. Aires, Deusdiamar Bezerra Sales, Ednan Oliveira Cavalcanti, Elaine Andrade P. S. Medeiros,
Francisco Erasmo Batista, Fernando Silva Noleto, Graziele Coelho Borba, Irla Honorato Oliveira, Jadir Alves de Oliveira, João
Leno Tavares Rosa, José Luis Ribeiro, 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, Thales Alves de Almeida, Thelni Vloso de Sousa, Vanice Lunkes Gotz , Vinícius
Fernandes Barboza.

