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EDUCAÇÃO CORPORATIVA
ALINHADA AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

A Esmat ganha relevância ano após ano na educação corporativa que
alinha os objetivos institucionais do Poder Judiciário Tocantinense ao
favorecimento da formação e o aperfeiçoamento de magistrados e
servidores com vista ao desenvolvimento profissional teóricoprático, centrado na ética, pautado na prática judicante, na
abordagem humanística, interdisciplinar e prática, com a finalidade
de desenvolver competências condizentes com as necessidades e
complexidades do trabalho judicial.
Considerando-se que o objetivo da educação judicial é a melhoria
da qualidade da Justiça, cabe à Esmat a formação de magistrados e
servidores que contribuem permanentemente para o incremento do
desempenho profissional.
O segundo semestre de 2016 foi, mais uma vez, de grandes realizações. Buscamos alinhar nosso objetivos para
a melhoria contínua do ser humano, e assim transformarmos positivamente, por meio da educação, a
prestação jurisdicional com profissionais cada vez mais capacitados. Nosso foco é fazer melhor o que já se faz
bem!
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da Esmat
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CURSO METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES – TURMA III
O curso em sua terceira turma foi realizado com o objetivo de desencadear ações de pesquisa no âmbito do
Poder Judiciário e fixar diretrizes para que servidores e magistrados estudem temas que venham melhorar a
prestação jurisdicional e tenham como resultado Projetos de Pesquisa, os quais possibilitarão aos alunos se
inscreverem nos processos seletivos nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. As atividades iniciaram em
agosto com término no dia 11 de dezembro de 2016. Todas as aulas aconteceram na modalidade à distância,
com fóruns, chats, leitura e produção bibliográfica, além de pesquisas, tudo via Ambiente Virtual de
Aprendizagem da Esmat, o que permite aos participantes a realização das atividades propostas. As 100 vagas
disponíveis foram distribuídas da seguinte forma: aos servidores, 60; e aos magistrados, 40, todos do Poder
Judiciário Tocantinense.

CURSO DE ESTRATÉGIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Com a finalidade de apresentar as melhores práticas em
gerenciamento de projetos, vinculando essa ciência ao
plano estratégico da organização, é que o Poder
Judiciário realizou o curso de Estratégia e Gerenciamento
de Projetos para servidores, com atuação em atividades
ligadas à Diretoria de Tecnologia da Informação do
Tribunal de Justiça do Tocantins. As aulas foram
ministradas pelo professor Leandro Alves de Siqueira,
bacharel em Ciência da Computação da UFMG, e
mestrando em Gestão de Pessoas em Projetos da UADE,
em Buenos Aires.

I ENCONTRO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
O I Encontro dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos aconteceu em Palmas no dia 26 de agosto,
organizado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) em parceria com o Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), no auditório do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins.
O Encontro reuniu magistrados coordenadores dos Cejuscs e os que atuam nas Varas de Família; servidores e
conciliadores, com o objetivo de capacitar os participantes, bem como promover a troca de experiências que
possam contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, voltadas à solução de
conflitos.
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1ª SEMANA DA SAÚDE DO PODER JUDICIÁRIO
Com transmissão ao vivo via satélite pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) para
todas as comarcas do Estado, o médico e escritor
Dráuzio Varella abriu a 1ª Semana da Saúde do Poder
Judiciário do Tocantins realizada em agosto, com a
palestra “O Estresse”, para um auditório lotado por
magistrados, servidores e comunidade.
No segundo dia, a programação incluiu a palestra
intitulada “O Ser Humano dentro das Organizações”,
ministrada pelo psiquiatra Roberto Shinyashiki; e a
palestra da médica e consultora do programa Bem Estar
(TV Globo), Ana Escobar, com o tema “Gerenciamento
das Emoções no Trabalho e Qualidade de Vida”.
Além das palestras, durante os dois dias também foram realizadas terapias complementares e técnicas manuais
na área de Fisioterapia.

WORKSHOP DESIGN INSTRUCIONAL PARA EaD NO SETOR PÚBLICO
O Workshop foi realizado com o objetivo de
capacitar os servidores que atuam na área de
formação e aperfeiçoamento a fim de trabalharem em
projetos de produção de conteúdos de cursos
online, capacitando-os para selecionar, organizar e
produzir atividades, materiais e produtos
educacionais, vivenciando o processo de
desenvolvimento de materiais instrucionais para EaD
de forma simplificada.
As atividades foram ministradas pela professora
mestre Fátima Nóbrega, com dezessete anos de
experiência em EaD e capacitação; especialista em
Design Instrucional e mestre em Engenharia de
Produção.
esmat.tjto.jus.br

25ª REUNIÃO DO CONSELHO INSTITUCIONAL E ACADÊMICO DA ESMAT
O Conselho Institucional e Acadêmico da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT) realizou a sua 25ª
reunião em setembro de 2016. Entre os assuntos da pauta
estiveram a apreciação das propostas de Cooperação com
o Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS); e com a
Escola Judicial do TRT 10ª Região. Na mesma oportunidade,
o diretor geral da Esmat apresentou recentes pedidos de
parceria realizados pela Escola do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e da Secretaria da
Fazenda (Escola Fazendária), ambas aprovadas por
unanimidade, no sentido de que esta Escola auxilie no
desenvolvimento dessas instituições, que tanto contribuem
na formação e aperfeiçoamento de servidores públicos e,
consequentemente, dos serviços prestados à população.
O juiz José Ribamar Mendes Júnior, segundo diretor adjunto
da Esmat – Conselho de Cursos –, solicitou apreciação da
Resolução que autoriza a implantação e funcionamento da
Pós-Graduação Lato Sensu em Teoria da Decisão Judicial,
também aprovada.
Presentes na reunião, além do diretor geral da Escola, desembargador Marco Villas Boas; o primeiro diretor
adjunto, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto; o segundo diretor adjunto, juiz José Ribamar Mendes
Júnior; o terceiro diretor adjunto, juiz Océlio Nobre da Silva; a presidente da Associação dos Magistrados do
Estado do Tocantins (ASMETO), juíza Julianne Freire Marques; e o diretor geral do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins (TJTO), senhor Francisco Alves Cardoso Filho.

CURSO DIREÇÃO DEFENSIVA E EVASIVA – TURMA I

Os servidores do Poder Judiciário Tocantinense participaram das atividades do curso de Direção Defensiva e
Evasiva com a finalidade de se especializarem como motoristas profissionais no exercício da função, atentando
para o uso das técnicas de direção defensiva ou evasiva em situações de risco, bem como na prevenção de
acidentes ou outras adversidades atribuídas ao cargo.
O curso foi realizado em duas etapas, ambas com vinte e dois alunos. As aulas foram ministradas por Teobaldo
Bento Vieira, especialista em Docência do Ensino Superior pelo IGA_PMTO, que abordou temas como:
Preparação do Veículo; Domínio; Evasão e Situações de Emergência e Transporte de Dignitários.
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PARCERIA COM O ICJP RESULTA EM PALESTRA NO IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas,
proferiu palestra no IX Diálogo Ambiental, Constitucional e
Internacional, realizado na Espanha, em setembro de 2016.
Nesta edição, o evento teve como tema “ La Justiça Social Y
Ambiental en un Contexto de Crises Global”, na Universitat
Rovira I Virgili Tarragona.
O desembargador Marco Villas Boas discorreu sobre o tema
“Direitos Humanos e Meio Ambiente na Encruzilhada do
Neoconstitucionalismo com o Novo Constitucionalismo da
América Latina”, no painel Ambiental, Constitucional e
Internacional. A Mesa foi presidida pelo doutor Antoni Pigrau.

CURSO PRÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO
O curso foi realizado com a finalidade de estabelecer as
condições mínimas para implantação de Brigada de
Incêndio, com vista à proteção da vida e do patrimônio;
reduzindo as consequências de sinistro e focos de incêndio
no ambiente de trabalho. As aulas de teoria e prática foram
ministradas pelo cabo do Corpo de Bombeiros do
Tocantins, Bismarck da Silva Marques. “É muito importante
que todas as pessoas possam ter acesso ao conhecimento
básico deste curso, e que esse aprendizado sirva para a
vida toda em qualquer situação,” frisou Bismarque.

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES
Os módulos realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, do curso Formação de Formadores
contou com a participação de magistrados e servidores atuantes no planejamento e execução de ações de formação,
preferencialmente os que irão ministrar aulas na Pós-Graduação em Prática Judiciária do Programa de Residência e os
egressos das Pós-Graduações Stricto e Lato Sensu.
O curso visa capacitá-los como formadores, objetivando o desenvolvimento contínuo de competências prossionais
referentes à docência e à organização do trabalho pedagógico de formação de magistrados. Ao todo serão realizados
cinco módulos com o término previsto para março de 2017.

esmat.tjto.jus.br

V CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS LOTA O AUDITÓRIO DO Tjto
Centenas de participantes lotaram o auditório do Tribunal de Justiça na solenidade de abertura do V Congresso
Internacional em Direitos Humanos, realizado em outubro. O evento faz parte das atividades do Programa de
Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, fruto da parceria entre a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT).
Durante a solenidade de abertura o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, destacou que “o
Congresso oferece a oportunidade para que possamos discutir até que ponto ainda é possível, nesse
contexto das constituições liberais, darmos efetividade aos direitos fundamentais, já que eles foram
responsáveis pela moderna construção do mundo ocidental”.
Com o tema “A Universalização dos Direitos Humanos e a Força Normativa da Constituição: em busca da
efetivação dos direitos fundamentais no Estado pós-social”, a quinta edição do Congresso Internacional em
Direitos Humanos realizou, durante três dias, muitas atividades movimentadas por palestras com representantes
da Bolívia, Equador, Portugal, Rússia, França e do Brasil; minicursos com as mais variadas temáticas abordadas
pelo Mestrado, que vão desde a Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior: Questões Conceituais e
Metodológicas; A Plataforma Brasil: Base Nacional Unificada de Registros de Pesquisas Envolvendo Seres
Humanos; e a realização do Workshop que contou com a participação dos alunos do Mestrado em Prestação
Jurisdicional e autoridades convidadas.
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LANÇAMENTO DO LIVRO EM HOMENAGEM
AO JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA
Lançado durante a solenidade de abertura do V
Congresso Internacional em Direitos Humanos, o livro
retrata a história do juiz Feliciano Machado Braga, que,
na década de 70, integrou o movimento pró-criação
do Estado do Tocantins. Por sua rica e desbravadora
história, a Esmat reúne, neste Livro, fatos que
marcaram essa época, com reconhecimento à
importante luta pela emancipação da região Norte
de Goiás e a criação do Estado do Tocantins. O Livro
foi entregue aos filhos do homenageado Luzia e
Manuel Machado, que, na oportunidade, também
receberam a Medalha de Mérito Acadêmico
Feliciano Machado Braga, outorgada ao juiz in
memoriam.
Para o desembargador Marco Villas Boas, diretor
geral da ESMAT, Feliciano Machado Braga foi um
sonhador, mais do que isso, um obstinado, um
libertador, como tantos outros que fizeram história na
América Latina. Suas armas, entretanto, eram as ideias,
veiculadas nos manifestos, nas páginas dos
processos judiciais, no periódico que publicava e na
imprensa nacional. Sua luta, a criação do Estado do
Tocantins, o abençoado Tocantins, pelo qual doou a
sua vida.

esmat.tjto.jus.br

TJTO, ICJP E ESMAT ASSINAM
TERMO DE COOPERAÇÃO
O Tribunal de Justiça do Estado Tocantins (TJTO) e
a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), firmaram Termo de Cooperação com o
Instituto Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Na ocasião da assinatura, em Palmas, durante a
realização do V Congresso Internacional em
Direitos Humanos, o ICJP foi representado pela
professora doutora Carla Amado Gomes.
O acordo de cooperação prevê o 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 realizar estudos de pósgraduação lato e stricto sensu; intercâmbio de
infor mação relativa às suas organizações,
estruturas e funcionamento; institucionalização de
gr upos de estudo na área de direito; e
participação em cursos, congressos ou outros
eventos educacionais.
O convênio proporcionou a realização do curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito
Constitucional, que conta com a participação de
renomados professores do ICJP, entre eles a
professora doutora Carla Amado Gomes, o
professor doutor Rui Guerra da Fonseca, o
professor doutor Alexandre Sousa Pinheiro, e o
professor doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto,
presidente do Instituto do Direito Brasileiro da
Universidade de Lisboa, também conveniado com
a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT).

CURSO ENEAGRAMA
O curso foi realizado pela Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) com o objetivo
de desenvolver nos alunos o autoconhecimento e
o aperfeiçoamento de habilidades de gestão de
pessoas. As aulas foram ministradas por Cláudia
Maria de Melo, graduada em Psicologia pela PUC
de Goiás; terapeuta e consultora em gestão de
pessoas e processos há mais de dezoito anos.
A professora frisou que “o eneagrama busca
mapear as potencialidades existentes dentro de
cada um na empresa, transformando-se no
estímulo para que os profissionais possam exercer
todo o seu talento e crescer. As organizações
devem aproveitar as variadas possibilidades do
uso desta poderosa ferramenta para tornar suas
forças de trabalho mais competentes e
motivadas,” finalizou.
Para a participante do curso e diretora executiva da
Esmat, Ana Beatriz Pretto, “o Eneagrama possibilita,
por meio da compreensão da sua própria
personalidade e das personalidades diferentes da
sua, traçar um caminho de desenvolvimento em
liderança, nos relacionamentos, autoestima,
motivação e saúde física, mental e psicológica”.

CURSO TREINAMENTO DEFENSIVO NA
PRESERVAÇÃO DA VIDA
Proposto pela Associação de Magistrados do
Estado do Tocantins (ASMETO) e realizado por
meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), o curso Treinamento
Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi
– teve como escopo desenvolver técnicas de
segurança pessoal, tendo em vista a necessidade
de for necer aos magistrados par ticipantes
conhecimentos que os auxiliem na garantia de sua
integridade física e lhes proporcionem,
consequentemente, mais segurança e tranquilidade
em suas atividades. As aulas práticas foram
realizadas na sede da Academia Policial Militar
Tiradentes e no clube de Tiro de Palmas.
A presidente da Asmeto e coordenadora do Curso,
Julianne Marques, elogiou o nível da atividade,
destacando a atuação e o preparo dos instrutores
que transmitem técnicas não apenas sobre o
manuseio de armas como, também, ensinam a
identificar os riscos que os magistrados vivenciam
no exercício da profissão e também no dia a dia de
cidadãos.
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CURSO FORMAÇÃO DE FACILITADORES
RESTAURATIVOS

II SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE DIREITO
E PROCESSO DO TRABALHO

A Semana Restaurativa é um período em que são
realizadas diversas atividades, como palestras,
seminários, cursos, grupos de estudos, círculos de
sensibilização, mutirões de práticas restaurativas,
lançamentos ou apresentações públicas de
relatos de experiências, livros e ar tigos
acadêmicos. Conhecida como técnica de solução
de conflitos que prima pela criatividade e
sensibilidade na escuta das vítimas e dos
ofensores, a prática tem iniciativas cada vez mais
diversificadas e já coleciona resultados positivos.

II Seminário Tocantinense de Direito e Processo do
Trabalho foi realizado no auditório do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, organizado pela
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região em parceria com a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT). Na abertura
oficial, após os pronunciamentos, foi assinado
Termo de Cooperação Técnica, Acadêmica e
Científica entre a Esmat e o TRT 10ª Região.

Para celebrar essa data, a Esmat realizou, em
novembro, o curso Formação de Facilitadores
Restaurativos, com a finalidade de capacitar os
participantes para atuarem como facilitadores e
multiplicadores das práticas restaurativas, com
enfoque teórico e prático, a fim de estruturar o
programa restaurativo implementado pelo Tribunal
de Justiça, bem assim nos projetos Agentes da
Paz, e Aplicação de Círculos Restaurativos nas
Ações Penais.
As atividades foram desenvolvidas na modalidade
à distância, via web, por meio do Ambiente Virtual
de Aprendizagem da Esmat (AVA). Participaram
das atividades os servidores do Poder Judiciário,
especialmente os que atuam nas Varas Criminais e
de Execução Penal, Vara de Combate à Violência
Doméstica, Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativas (CEPEMA), Juizados da
Infância e Juventude; operadores(as) do Direito;
assistentes sociais; psicólogos; pedagogos; e
professores da rede de ensino público estadual e
municipal das comarcas de Araguaína e Palmas.

esmat.tjto.jus.br

Este ano, o Seminário discutiu o tema “Trabalho
Decente, Saúde da Pessoa Trabalhadora e Direitos
Humanos: desafios e perspectivas.” A conferência
de abertura foi apresentada pela professora
doutora Gabriela Neves Delgado, com este tema.
O encerramento do seminário foi marcado pela
palestra Novo CPC, Processo do Trabalho e a
Vedação do Retrocesso Social, apresentada pelo
ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto
César Leite de Carvalho. “Inquieta-me o termo que
deter mina que os acordos fir mados em
comissões de conciliação prévia quitam
totalmente os contratos do trabalho. Nós temos
inúmeros processos que mostram que algumas
dessas comissões agem de forma fraudulenta”,
disse o ministro.

DIRETOR geral da ESMAT ministra PALESTRA NO IX DIÁLOGO AMBIENTAL,
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
O IX Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, com a temática “A Justiça Social Ambiental em um
Contexto de Crise Global”, foi realizado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC). A
cerimônia de abertura contou com a presença do diretor geral da Esmat e vice-presidente do Colégio
Permanente de Diretores das Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM), desembargador Marco Villas Boas,
que, na oportunidade, ministrou palestra com o tema “Direitos Humanos e Meio Ambiente na Encruzilhada do
Neoconstitucionalismo com o Novo Constitucionalismo da América Latina”.
O desembargador ressaltou, em sua apresentação, a construção do sistema de proteção do ambiente como
direito humano, integrante da terceira dimensão ou geração de direitos, alicerçado na responsabilidade
solidária e, no dever fundamental de o Estado protegê-lo, procurou garantir a qualidade de vida e a dignidade
do homem, bem assim a própria sobrevivência do ser humano no Planeta; no entanto, o antropocentrismo
eurocêntrico, alargado pelo direito internacional e incorporado por diversas Constituições Latino-Americanas,
não tem alcançado força normativa para proteger minorias étnicas, como indígenas e populações tradicionais,
dependentes do ativismo judicial para concreção dos seus direitos.
O Seminário foi aberto pelo desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, diretor da Esmec, que considerou
o evento “de suma importância não só para os que militam na área da Justiça, mas para o País como um todo”.
Com dados: Ascom Esmec

MEDALHA DE MÉRITO ACADÊMICO É ENTREGUE AO PROFESSOR PAULO BONAVIDES
A Medalha de Mérito Acadêmico da Esmat foi outorgada
ao professor Paulo Bonavides, por meio da Resolução nº
148, consoante deliberação do Conselho Institucional e
Acadêmico da Esmat na 23ª reunião, ocorrida em de 6
de julho de 2016, e entregue pelo diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas. O encontro
aconteceu em Fortaleza-CE, por ocasião do Seminário
Internacional Diálogo Ambiental, Constitucional e
Internacional.
“O nosso desejo era o de entregar a homenagem em
Palmas, ocorre que o ilustre professor e constitucionalista
tem estado impossibilitado de comparecer à capital do
Tocantins, haja vista os recentes problemas de saúde,”
ressaltou o desembargador Marco Villas Boas.
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AUDITORIA EXTERNA CONFIRMA A MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008 DA ESMAT
A Esmat passou por auditoria externa de conferência dos
processos por amostragem no mês de setembro de 2016,
realizada pela auditora líder Roberta Bertoni, do Instituto
Tótum, com o objetivo de conferir se o sistema de Gestão
da Qualidade da Escola está de acordo com a Norma ISO
9001:2008. Após avaliação do processo realizado pelo
revisor e gestor técnico, o parecer foi positivo, e conforme
o Instituto Tótum: “Com base nesta análise, o processo está
de acordo com os procedimentos aplicáveis, o que
mantém a certificação da Escola. Parabéns a todos pelo
desempenho e compromisso,” ressaltou Tatiane de
Oliveira Futo Inada, responsável pela informação.
Para o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, “o resultado positivo do processo de
manutenção demonstra que a Escola está em contínua evolução, atentando-se para a 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 ISO é uma ferramenta que nos auxilia muito nesse processo”.

ESMAT ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO COM O INSTITUTO IICS
O desembargador Marco Villas Boas buscou firmar mais
uma importante parceria para o Poder Judiciário
Tocantinense ao assinar o Termo de Cooperação Técnica,
Acadêmica e Científica com o Instituto Internacional de
Ciências Sociais (IICS). O Termo foi assinado também pela
diretora do CEU-IICS, Ana Cláudia Karam. A nova parceria
possibilitou, dentre outras ações, o intercâmbio de
docentes, discentes e pesquisadores; a implementação
de projetos conjuntos de pesquisa; a promoção de
eventos científicos, sociais e culturais; a institucionalização
de grupos de estudo na área do Direito; e a participação
em cursos, congressos ou outros eventos educacionais.
O Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) é um
centro de ensino, sem fins lucrativos, constituído para
formar profissionais e intelectuais que aliam habilidades e
conhecimento científico em grau de excelência a uma
sólida fundamentação filosófica, ética e social nos
campos do Direito e da Comunicação. Fundado em
1972, em São Paulo, pelo eminente jurista Dr. Ives Gandra
da Silva Martins, tem como missão formar profissionais de
excelência e sentido humanístico, capazes de servir a
sociedade e promover seu desenvolvimento por meio
do exercício da liderança e prestação de serviço público
de excelência.
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CURSO METODOLOGIA EMPÍRICA NO DIREITO E NA EDUCAÇÃO
A preocupação com a pesquisa empírica nas ciências sociais e nas ciências humanas se assenta no sentido de
que provocam a teoria do direito a fincar seus pés na realidade da aplicação das leis, no funcionamento dos
tribunais, dos processos judiciais, dos julgamentos, das partes, do conflito, assim como a educação fez e faz
quando se debruça sobre os ambientes e sobre o ato educativo. Diante disso, o curso objetivou introduzir os
alunos em diferentes implicações práticas da pesquisa empírica aplicada, de natureza quantitativa e qualitativa,
tendo em vista a promoção da noção de multidisciplinaridade.
A atividade contou com a participação de servidores e magistrados do Poder Judiciário com atuação em
Palmas; alunos do curso de Pedagogia e Direito; e alunos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, interessados
em se iniciarem nas práticas de pesquisa empírica.

DIRETORES DA ESMAT PARTICIPAM DO III ENCONTRO DE DIRETORES E COORDENADORES EM BRASÍLIA
O diretor adjunto da Esmat, juiz José Ribamar Mendes
Junior, e a diretora executiva, Ana Beatriz Pretto,
participaram, em Brasília, do III Encontro de Diretores e
Coordenadores Pedagógicos de Escolas de Formação
de Magistrados, organizado pela Enfam.
O evento que teve como tema “A Construção Significativa
do Conhecimento e o Saber-Fazer do Magistrado –
Perspectivas para a Educação Judicial –” objetivou
difundir conhecimentos, resultados, experiências e
práticas bem-sucedidas relativos aos três eixos de
formação da Escola Nacional: inicial, continuada e de
formadores.

COM PROPOSTA DE MODERNIDADE ESMAT LANÇOU NOVO PORTAL
A Escola encerrou 2016 com o lançamento de um
Portal mais moderno, dinâmico e fácil de navegar, com
foco no usuário, integração com as redes sociais,
recursos de acessibilidade e interatividade. Outra
característica do novo Portal é o design responsivo, ou
seja, concebido de maneira flexível para se adaptar a
diferentes dispositivos móveis.
O Portal foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) com aplicação de um CMS Open Source
amplamente utilizado na criação dos mais diversos
websites.
Para a diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto, “a
pretensão do novo Portal é a comunicação com o
público, interno e externo, alunos e docentes, enfim,
toda a comunidade, divulgando amplamente o
trabalho da Escola, inclusive por meio das redes
sociais”.
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PÓS-GRADUAÇÃO em PRÁTICA JUDICIÁRIA é realizada em Palmas, Araguaína e Gurupi
Os professores doutores Gustavo Paschoal e Patrícia Medina
ministraram o módulo que deu início a Pós-Graduação em Prática
Judiciária (PRJud), com o tema Investigação Científica: direito e
interdisciplinaridade na construção do TCC. Este módulo foi realizado
em Palmas, no período de 18 a 20 de agosto. Em Gurupi, no período
de 22 a 24 de agosto. E em Araguaína, as aulas tiveram início dia 24 e
seguiram até 26 de agosto. As aulas tiveram por finalidade capacitar o
acadêmico no que tange a elementos básicos sobre metodologia e
métodos (instrumentalização científica) e auxiliá-lo na elaboração do
estudo de caso final, como parte integrante e obrigatória do Programa
Residência com acesso à Pós-Graduação em Prática Judiciária (PRJud).
Promovido pelo Tribunal de Justiçado do Tocantins (TJTO), por meio da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), o Programa de Residência Jurídica foi aberto oficialmente em agosto de 2016, com o
objetivo de preparar o jovem bacharel para atuar nos diversos ramos do sistema de justiça, contribuindo para
melhoria da prestação jurisdicional. Ao todo foram oferecidas 140 vagas (70 para bacharéis e 70 para
servidores), beneficiando 18 comarcas.

AULA MAGNA DA PÓS-GRADUAÇÃO ESTADO DE DIREITO E COMBATE À CORRUPÇÃO
Realizada pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) em agosto, a Aula Magna da Pós-Graduação Lato
Sensu em Estado de Direito e Combate à Corrupção, contou
com a presença de centenas de participantes para a
palestra do procurador da República Deltan Dallagnol, que
coordena as investigações da Operação Lava Jato.
Para o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, “este foi o momento ideal para o início da PósGraduação; um curso singular, resultado da fusão de
conhecimentos teóricos e práticos voltados a um estudo
denso e solidificado do fenômeno da corrupção, e dos mecanismos governamentais destinados a promover
o seu combate no plano das instituições e da vida pública brasileira”.
Dallagnol falou por cerca de três horas, e, com plateia atenta, ressaltou: “Nunca estivemos tão sensibilizados
com o tema, e é este o momento de propor e apoiar medidas que combatam a corrupção”.

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TEORIA DA DECISÃO JUDICIAL – TURMA II
A Pós-Graduação em Teoria da Decisão Judicial tem por finalidade atender às necessidades de formação
fundamental, sociopolítica, técnico-jurídica e prática, propiciando a capacidade de intervir na realidade
contemporânea. Tendo em vista o sucesso e a satisfação da primeira turma, é que a Esmat, deu início no
segundo semestre de 2016, a Turma II da Pós, cujo tema é inédito no Brasil. As aulas, divididas em módulos
abordam temas como: Conexões Ocultas entre o Executivo e o Judiciário: políticas públicas e decisões
judiciais; Sociologia e Jurisdição; Decisão Judicial e Economia; As decisões judiciais e o orçamento público. O
curso conta com quarenta e seis alunos matriculados, entre eles magistrados e servidores do Poder Judiciário
Tocantinense, bem como servidores de órgãos conveniados com a Escola.
esmat.tjto.jus.br

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Tiveram início, em outubro, as aulas da Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito Constitucional. A primeira semana de aula foi ministrada pela
professora Carla Amado, doutora pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Na abertura oficial, o diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas, ressaltou a importância do curso
e a qualidade dos professores selecionados. “É um privilégio ter a
professora Carla Amado neste projeto, especialmente por tão
valorosa contribuição ao nos ajudar, ao lado do Dr. Jorge Miranda, a
estruturar e a coordenar essa Pós-Graduação.”
O curso acontece com o objetivo de promover o aperfeiçoamento
do sistema de justiça, capacitando magistrados e servidores do Judiciário Tocantinense e membros da
comunidade jurídica para atuarem nos diversos âmbitos da justiça, contribuindo na melhoria da prestação
jurisdicional.

CERTIFICADOS SÃO ENTREGUES AOS NOVOS ESPECIALISTAS DO PODER JUDICIÁRIO
A noite do dia 17 de novembro de 2016 foi marcada pela
solenidade de entrega de certificados dos cursos de PósGraduação Lato Sensu em Criminologia e Ciências Criminais;
Direito Público; e Teoria da Decisão Judicial.
Realizado no auditório do Tribunal de Justiça, pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), o evento
reuniu autoridades e familiares que prestigiaram mais essa
conquista de magistrados e servidores do Poder Judiciário
Tocantinense.
A coordenadora do curso de Criminologia e Ciências Criminais, Fernanda Matos, destacou a contribuição da
escola “a Esmat nos proporciona investigação e aproximação com a tolerância; espero que, com o término da
jornada em sala de aula, continuem se propondo à defesa intransigente e respeito pelas liberdades individuais
e dignidade humana”, finalizou. A juíza Flávia Afini Bovo, coordenadora adjunta do curso de Direito Público,
frisou que “o saber é renovação, os frutos deste trabalho são verificados nesta noite; os alunos precisam,
agora, ser a resposta que a Esmat precisa ouvir.” O coordenador da pós-graduação de Teoria da Decisão
Judicial, Thiago Gagliano Pinto, ressaltou que “a nossa Pós é inédita no Brasil, e prepara os alunos para enfrentar
de peito aberto as situações mais complexas com as quais estamos acostumados a lidar”.

MESTRADO EM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS
Em 2016, mais um passo foi dado para a próxima turma de mestres no Poder Judiciário Tocantinense, com o
lançamento do processo seletivo para a V Turma do Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos. Vinte e cinco vagas foram disponibilizadas; destas, quinze foram para
magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (efetivos e em exercício, de primeira e
segunda instância); cinco para professores e servidores da Universidade Federal do Tocantins (efetivos e em
exercício); e cinco para profissionais atuantes no sistema de Justiça no âmbito da Prestação Jurisdicional e/ou
dos Direitos Humanos. Com sua IV Turma em andamento, a Esmat já conta com 45% dos juízes com formação
stricto sensu, ou em processo de formação.

INFORMATIVO ESMAT

2º SEMESTRE DE 2016

15

Depoimentos
A Esmat representa hoje um modelo de instituição de excelência no aprimoramento do
aprendizado, envolvendo magistrados, servidores do Poder Judiciário e de outros poderes,
além da comunidade em geral, o que a faz uma instituição democrática no ensino. Por meio dos
cursos realizados na Esmat, além dos demais públicos alvos, os magistrados estão tendo a
possibilidade de atualização constante, com professores de altíssima qualidade, qualificação
essa que reflete na melhoria da atividade forense. Desde quando entrei na magistratura
tocantinense, em dezembro de 2009, venho participando dos cursos e das pós-graduações
disponibilizados pela Esmat, e constata-se que ao longo dos anos o crescimento da instituição
foi gigantesco, tudo resultado de um trabalho de muita dedicação e compromisso de sua
Diretoria e de sua equipe de servidores.
Juíza Keyla Suely Silva da Silva
Comarca de Figueirópolis

A Escola Superior da Magistratura Tocantinense vem ao longo dos anos cumprindo com
maestria a função de efetivar o aperfeiçoamento continuado de magistrados e servidores
do Poder Judiciário Tocantinense. E não é só, pois exerce, ainda, relevante papel social ao
abrir suas portas ao público externo, oportunizando a participação da comunidade
jurídica em geral nos excelentes cursos e eventos que organiza. Um exemplo deste sucesso
é o Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, resultado de um convênio
firmado entre a UFT e a ESMAT, no qual obtive o título de Mestre em 2016. Tenho imenso
orgulho em fazer parte desta escola como aluna, tutora e professora.
Fernanda Pontes Alcantara
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
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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, Júlio César Pereira 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, Thales Alves de Almeida, Thelni Vloso de Sousa, Vanice Lunkes Gotz , Vinícius
Fernandes Barboza.

