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A Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) fomenta, ao longo dos anos, profundas
mudanças com a inclusão de novas abordagens
em educação corporativa, na busca de um desafio
constante às práticas de ensinagem coletiva que
permitem aos magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense o desenvolvimento de
competências e o compartilhar do saber. Para isso
acontecer, faz-se necessária a preparação
permanente pela Escola a estes profissionais,
identificando suas competências e impulsionandoos ao interesse contínuo pela busca de novos
conhecimentos, habilidades e experiências.
A confiança da Presidência do Tribunal, a força de
trabalho em equipe e os investimentos em novas
tecnologias tornam melhores e mais eficazes as
nossas ações. Desse modo, o grande desafio é
identificar o perfil das competências individuais e
fazer com que magistrados e servidores percebam
a sua valorização em termos de reconhecimento e,
com o profissionalismo habitual, transformem-nas
em resultados para a sociedade.
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Política de Qualidade: “Atender às necessidades de magistrados e servidores na sua formação e
aperfeiçoamento, respeitando os requisitos vigentes do Poder Judiciário, colaborando com a
eﬁcácia na prestação jurisdicional por meio da melhoria contínua dos seus processos."
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DIRETORIA DA ESMAT TOMA POSSE PARA BIÊNIO 2017- 2019
No dia 1º de fevereiro, o diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), desembargador
Marco Villas Boas, foi reconduzido ao cargo para mais um biênio; a desembargadora Etelvina Sampaio Felipe
tomou posse como primeira diretora adjunta da Escola, durante a Sessão Solene realizada no Pleno do Tribunal
de Justiça que empossou a nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), que atuará
no biênio 2017-2019, a qual passou a ser presidida pelo desembargador Eurípedes Lamounier, e os
desembargadores José de Moura Filho, vice-presidente, e Helvécio de Brito Maia Neto, corregedor geral da
Justiça.
Gestão do desembargador Marco Villas Boas – Em sua gestão como diretor geral da Esmat, por três biênios
consecutivos, conquistou o credenciamento da Esmat no Conselho Estadual de Educação, que passou a
ministrar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, e, mediante convênio com a Universidade Federal do Tocantins,
implantou o primeiro mestrado proﬁssional do Brasil, em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, para
aperfeiçoamento de magistrados e de servidores; obteve a certiﬁcação do sistema de qualidade ISO 9001:2008;
ﬁrmou termo de cooperação técnica, acadêmica e cientíﬁca com renomadas instituições nacionais e
internacionais como a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Instituto do Direito Brasileiro de Lisboa,
o Instituto Latino Americano de Argumentação Jurídica e o Instituto Internacional de Ciências Sociais.

I SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
Magistrados, servidores e autoridades participaram em
fevereiro deste ano do I Seminário Tocantinense de
Justiça Restaurativa. O Encontro, organizado pelo
Poder Judiciário, por meio da Esmat, deu início ao
calendário de eventos da Instituição para 2017.
O Seminário foi coordenado pelo juiz Antônio Dantas de
Oliveira Júnior, titular da 2ª Vara Criminal e Execuções
Penais da Comarca de Araguaína, onde desenvolve a
Justiça Restaurativa, colocando a unidade judiciária
como referência nacional na aplicação do modelo de
Justiça com o projeto “Círculo de Construção da Paz”,
ﬁnalista no Prêmio Innovare 2016. Ao dar início às
atividades do Seminário, o magistrado falou sobre os
objetivos do Evento. “Buscamos conhecer os modelos
de Justiça e nos aprofundar não só nas consequências
de um ato criminoso, mas também nas causas deste,
tendo sempre em mente a ressocialização e a
prevenção”, aﬁrmou.
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DIRETOR GERAL OUTORGA MEDALHÃO ESMAT A PROFESSORES PORTUGUESES
Os doutores Rui Rodrigo Firmino Guerra da Fonseca e José Alexandre Sousa Pinheiro, professores da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, estiveram no Brasil para ministrar aula na Pós-Graduação em Direito
Constitucional promovido pela Esmat. A outorga do medalhão foi realizada pelo desembargador Marco Villas
Boas, considerando os relevantes serviços prestados pelos professores portugueses à Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) e ao Poder Judiciário deste Estado, e sua contribuição para o
aperfeiçoamento das Ciências Jurídicas.
O professor Rui Guerra da Fonseca é Doutor em Direito na área de Ciências Jurídico-Políticas e Autonomia
Estatutária das Empresas Públicas e Descentralização Administrativa; e o professor José Alexandre Sousa
Pinheiro é Doutor em Direito com a dissertação “Privacy e Proteção de Dados: a construção dogmática do direito
à identidade informacional”.

PROJETO DE MESTRADO DE SERVIDORA
DO TJTO INCENTIVA A ADOÇÃO TARDIA
Mais um resultado prático do Mestrado Proﬁssional e
Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, programa promovido pela Universidade
Federal do Tocantins (UFT) em parceria com a Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), teve
repercussão nacional neste primeiro semestre do ano.
Eliandra Milhomem de Souza, servidora do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, lotada na comarca de
Gurupi, produziu o seu Trabalho de Conclusão de
Curso sobre Adoção Tardia, e ajudou a mudar a
história do adolescente J. R. S. Durante o período de
pesquisa para o trabalho, a servidora conheceu o
menino J. R. S. e, por meio da Busca Ativa, contou a
história do adolescente ao casal homoafetivo de
Maringá-PR, Christian e Natalino, no Grupo de Apoio à
Adoção Crianças Reais.
A mestranda foi orientada pela professora doutora
Renata Rocha e ressaltou que durante sua pesquisa
propôs 12 alternativas que possibilitam a ampliação do
perﬁl de criança desejada pelos pretendentes à
adoção. Atualmente, grande parte dos pretendentes à
adoção só aceita adotar crianças com até dois anos de
idade, e a maioria das crianças disponíveis para
adoção tem mais de seis anos de idade.

esmat.tjto.jus.br

CURSO ENEAGRAMA
No dia 15 de fevereiro, a Esmat ﬁnalizou a última etapa
do curso Eneagrama, realizado para magistrados e
servidores do Poder Judiciário, com o objetivo de
desenvolver nos participantes o autoconhecimento e
aperfeiçoamento de habilidades de gestão de
pessoas. A primeira etapa do curso foi realizada em
outubro; a segunda, em novembro de 2016.
A etapa ﬁnal foi ministrada pelo coordenador geral do
Instituto Eneagrama Shalom, padre Domingos Cunha,
que trabalhou os padrões respiratórios, as virtudes e
ideias sagradas, a personalidade e essência, e
Eneagrama e meditação. Domingos Cunha é membro
fundador do Instituto Eneagrama Shalom, com sede
em Portugal e no Brasil.

CURSO FORMAÇÃO DE FORMADORES
O curso Formação de Formadores foi realizado em
cinco etapas que objetivaram capacitar os magistrados
e servidores atuantes no planejamento e execução de
ações de formação de juízes, preferencialmente os
que irão ministrar aulas nos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu e Stricto Sensu, oferecidos pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT),
tendo em vista o desenvolvimento contínuo de
competências proﬁssionais referentes à docência e à
organização do trabalho pedagógico de formação de
magistrados.
Neste semestre, o curso ﬁnalizou com os módulos IV e V. Em fevereiro, foi aplicada a disciplina “Métodos Ativos
de Ensino e Aprendizagem”, no Módulo IV, com o especialista em Direito das Relações Sociais e em Direito
Processual Penal, juiz José Henrique Rodrigues Torres. E o Módulo V teve como tema “Didática do Ensino
Presencial e à Distância”, ministrado pela professora doutora em Educação na linha de Cultura e Processos
Educacionais, Patrícia Medina.
Para um dos alunos do curso, o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins, Océlio Nobre, “o curso
foi extremamente importante porque desenvolveu habilidades didáticas no corpo docente da Escola,
especialmente daqueles encarregados do processo futuro de formação, atendendo, assim, às diretrizes da
Enfam e avançando no processo vanguardista da Esmat, no que diz respeito à difusão do conhecimento.

CURSO FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
PARENTALIDADE E DIVÓRCIO

JUIZ WELLINGTON MAGALHÃES TOMA
POSSE COMO DIRETOR ADJUNTO

Magistrados e servidores participaram do I Curso de
Formação de Instrutores da Oﬁcina de Parentalidade e
Divórcio. A ação foi idealizada pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) como política pública de prevenção e
resolução dos conﬂitos familiares, e teve como
principal objetivo a capacitação de instrutores.

O desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da
Esmat, empossou, no dia 17 de fevereiro, o juiz
Wellington Magalhães, titular da comarca de
Cristalândia, como 3º diretor adjunto da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense – Conselho
de Altos Estudos e Pesquisa Cientíﬁca.

A coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conﬂitos (NUPEMEC),
juíza Umbelina Lopes, ressaltou a importância da
iniciativa. “É mais um investimento nas políticas de
promoção da cultura de paz e do diálogo. Incentivamos
as boas práticas parentais estimulando as famílias a
entenderem os efeitos do conﬂito de modo diferente”,
aﬁrmou.

O magistrado foi eleito para o cargo, por
unanimidade, em sessão administrativa no Pleno do
Tribunal de Justiça, realizada em 1º de dezembro de
2016. O novo diretor aﬁrma que pretende realizar na
Esmat um trabalho em equipe,“com respeito e
compromisso pela excelência na formação de
magistrados e servidores do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins”.
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REVISTA ESMAT RECEBE ENQUADRAMENTO DO QUALIS CAPES
Grande conquista para a Escola, a Revista ESMAT recebeu enquadramento do Qualis no estrato B5 em março e B4
em junho deste ano. As classiﬁcações são utilizadas para avaliar a produção cientíﬁca dos programas de pósgraduação, e o sistema Qualis contribui para aferir a qualidade dos artigos e das revistas cientíﬁcas. Segundo
Graziele Coelho, editora executiva da Revista, “desde 2012 trabalhávamos para incluir a Revista ESMAT no padrão
cientíﬁco internacional, adotado pelas melhores revistas brasileiras com o objetivo de elevar nosso estrato Qualis.
Muitas mudanças foram realizadas nesse período. Conseguimos ajustar o processo editorial para alcançar
exogenia de autores; exogenia do conselho editorial e corpo de pareceristas; editor cientíﬁco; indexação em bases
internacionais e nacionais; publicação semestral (mínima para aumento de estrato), dentre outros. Sem dúvida esse
é um importante avanço”, frisou a editora. A Revista, vinculada desde 2016 ao Programa de Mestrado em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, passa também por outra etapa importante, qual seja, fase ﬁnal de indexação na
base de dados do Directory of Open Access Journals (DOAJ), importante fonte internacional que irá contribuir muito
para a visibilidade do periódico.

ALUNO DE MESTRADO EM PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS
GANHA PRÊMIO NACIONAL
O mestrando, juiz Jean Fernandes Barbosa de Castro,
diretor do Fórum da comarca de Aurora do Tocantins
participou da primeira edição do Concurso Nacional de
Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos
realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e foi
o vencedor na categoria – Direitos da Pessoa Idosa –
com uma decisão que garantiu o registro de nascimento
a um idoso de 98 anos. Para o magistrado, o
reconhecimento é resultado do trabalho em equipe,
com foco na realização de uma prestação jurisdicional
de excelência.
No caso do lavrador Virgílio Cachoeira de Oliveira, a
Decisão, de 26 de março de 2014, promoveu o resgate
da cidadania. “Nós pautamos nossa decisão com base
no princípio da dignidade da pessoa humana, buscando
reparar um prejuízo enfrentado por esse ser humano
que conviveu, por quase cem anos, sem ter seus
direitos, sua cidadania e sua própria personalidade
reconhecida; mas com essa Decisão, ele pôde, a partir
deste momento, gozar de todos os direitos no âmbito da
vida civil”, aﬁrmou Castro.
esmat.tjto.jus.br

CURSO DE COMBATE A INCÊNDIO NA
COMARCA DE ARAGUAÍNA
Realizado na modalidade presencial, o objetivo do
curso foi o de capacitar o aluno a: vistoriar, organizar e
controlar os equipamentos dos sistemas de combate a
incêndio, mantendo-os em condições de operação;
coordenar taticamente as ações de combate a incêndio;
ser capaz de tomar as decisões mais acertadas diante
de situações de emergência, utilizando os
equipamentos de forma correta nas ações para sua
sobrevivência. O responsável pela aplicação da
disciplina foi o professor Antônio Luiz Soares da Silva,
pós-graduado em Gerenciamento de Segurança
Pública pela Universidade Estadual de Goiás.

MINISTRO DO STJ VISITA SEDE DO TJTO
E RESSALTA MESTRADO DA ESMAT

PROJETO CENTRO DE IDIOMAS INICIA
PROGRAMAÇÃO EM 2017

Durante a visita o ministro Neﬁ Cordeiro, ressaltou o
trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário do
Tocantins e enalteceu o esforço dos desembargadores.
“Fiquei bem impressionado pelo trabalho realizado
aqui; um Tribunal de Justiça com 12 desembargadores
fazer tanto e com tantas inovações, é maravilhoso”,
aﬁrmou.

No primeiro semestre deste ano, a Escola deu
continuidade ao projeto “Centro de Idiomas”, com as
turmas de Inglês Intro, Inglês Avançado, Inglês
Instrumental, Espanhol Intermediário, Inglês Básico e
Francês Básico.

Neﬁ Cordeiro também elogiou o trabalho da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) e a
oferta do Mestrado em Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos. “Ter o Mestrado aqui é motivo de
orgulho, sendo que só têm dois como este no Brasil”,
disse. Ainda durante o encontro, o presidente do TJTO
contou ao ministro do STF um pouco da história do
Tribunal de Justiça no Estado e falou dos avanços do
Judiciário tocantinense.

Para a servidora Gisele Polidoro, “quando a Esmat abriu
as inscrições para o curso de inglês, vi a chance de
voltar a estudar e concluir meu curso; ﬁz o teste de
proﬁciência e iniciei o curso, as aulas são ótimas e o
material excelente; um curso destes ajuda o servidor a
ampliar seus horizontes, tendo a oportunidade de ler
livros em outro idioma, conhecer outras culturas; você
se sente valorizado como servidor ” ressaltou a
assessora jurídica de 1ª instância lotada no Gabinete
da 5ª Vara Cível de Palmas, a qual faz parte da turma de
Inglês Avançado.

CURSO ANÁLISE DE CENÁRIOS: TÉCNICAS E FERRAMENTAS ANALÍTICAS
DESTINADAS AO GERENCIAMENTO DE INCERTEZAS
A tomada de decisão estratégica requer análise assertiva de cenários. Em um período de maiores incertezas, esta
análise torna-se uma tarefa particularmente complexa. Municiar os proﬁssionais com ferramentas analíticas para
o gerenciamento de incertezas permite às empresas maior eﬁcácia na projeção de cenários, na deﬁnição de
estratégias e na tomada de decisões.
Pensando nisso é que a Escola superior da Magistratura
Tocantinense realizou, em março, o curso Análise de
Cenários, que teve como objetivo proporcionar aos
participantes os conceitos e métodos para elaboração do
processo prospectivo, especiﬁcamente a construção de
cenários, como instrumento de exploração de futuras
possibilidades, bem como desenvolver uma visão
sistêmica de cenários de incerteza que possam impactar
nas atividades desenvolvidas. Servidores, gestores e
proﬁssionais que estão envolvidos com Planejamento
Estratégico e Gestão do Judiciário Tocantinense,
alinhado com o Projeto Gestão por Competência, ﬁzeram
parte do grupo de participantes. O curso foi ministrado
pela mestra em Inteligência Competitiva e Gestão do
Conhecimento, Armelle Nicole Anne Marie Decaup.

INFORMATIVO ESMAT
1º SEMESTRE DE 2017

7

INOVAÇÃO
APP ESMAT
AGORA COM TRANSMISSÃO
EM TEMPO REAL
“Sem dúvida uma grande evolução, moro longe da
capital e nem sempre é possível ir até a comarca
assistir aos Seminários promovidos pela Esmat;
agora ﬁcou mais prático e acessível poder
participar; a Escola está ligada diretamente com a
modernidade e o avanço às novas tecnologias,
estou feliz com o lançamento”. Essas são palavras
da estagiária Alynne Débora Silva Barbosa, que
reside em Tocantinópolis, Norte do Estado, região
conhecida como Bico do Papagaio.

Lançado em fase de teste, durante a abertura da X
Edição do Seminár io Diálogo Ambiental,
Constitucional e Internacional, realizado no dia 25
de maio, o Aplicativo Esmat, além de possibilitar o
acesso às notícias e à inscrição em cursos e
eventos oferecidos pela Escola, agora permite que
todos os participantes assistam aos eventos
transmitidos e enviem suas perguntas, via
aplicativo, para os palestrantes, em tempo real.
Essa é mais uma inovação que irá facilitar o acesso
ao conhecimento por meio da Tecnologia Mobile,
via aplicativo Esmat. A Escola se preocupa em
disseminar ao máximo as condições para seus
alunos, agregando, assim, mais valor à nossa
visão, qual seja, “ser reconhecida pela excelência
na formação e aperfeiçoamento dos magistrados e
servidores, com fomento à pesquisa, extensão e
boas práticas, objetivando o aprimoramento da
prestação jurisdicional”, ressaltou o diretor geral da
Escola, desembargador Marco Villas Boas.

esmat.tjto.jus.br

ESMAT LANÇA NOVO
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Além de apresentar as atividades de ensino
oferecidas pela Esmat, o novo layout do Calendário
possibilitará ao aluno acesso às informações
detalhadas por atividade, como: objetivo, período de
realização, número de vagas, local de realização,
modalidade e conteúdo programático. Para o diretor
adjunto da Esmat, juiz José Ribamar Mendes Júnior,
“a ﬁnalidade é facilitar o acesso às informações dos
cursos e eventos a serem realizados pela Escola e,
com o detalhamento das informações por atividade, o
interessado poderá escolher de forma mais objetiva a
atividade que deseja realizar e, assim, analisar
melhor sua escolha antes de efetuar a inscrição”.

ESMAT
CRIA PERFIL NO FLICKR
Após criar perﬁs no Facebook e Youtube, o novo
canal de interatividade da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) é o Flickr, rede
social de armazenamento e compartilhamento de
imagens fotográﬁcas. O objetivo é divulgar e partilhar
o trabalho da Escola por meio de fotos de seus
cursos, seminários e congressos, disponibilizados
para uso livre (não comercial) de seus alunos. Os
registros fotográﬁcos serão organizados por álbuns,
o que facilita a busca de imagens. “Pelo Flickr, serão
difundidas imagens dos principais eventos internos e
externos da Esmat. A atualização será frequente. A
plataforma permite comentar, marcar imagem como
favorita e compartilhá-la em outras redes sociais,
além de fazer o download de todas as fotos do perﬁl,”
ressaltou a diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz
Pretto.

TRANSMISSÃO AO VIVO SOBRE
CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA
EXTRAJUDICIAL

CURSO DROGAS ILÍCITAS “TRÁFICO X
USO”: PARÂMETROS TÉCNICOS E
NOÇÕES PRÁTICAS

o curso foi realizado na modalidade EaD, com
transmissão ao vivo, do estúdio da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT), para as 42
comarcas do Tocantins. Para Glacielle Borges
Torquato, chefe de gabinete da Corregedoria e
mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, “a inovação que a Esmat oferece em
oportunizar as aulas à distância e ao vivo
democratiza o aprendizado e facilita a difusão do
conhecimento aos servidores e magistrados do
Poder Judiciário Tocantinense, com atuação na
capital e nas demais comarcas do Estado do
Tocantins para que possam compreender e
realizar correições e inspeções nas serventias
extrajudiciais de serviços notariais ou de registro”.

O curso contou com a participação de magistrados,
servidores e assessores de desembargadores e de
juízes das Varas Criminais e do Juizado Especial da
Infância e Juventude da Comarca de Palmas. O
objetivo do curso, coordenado pelo desembargador
João Rigo Guimarães, foi o de proporcionar aos
participantes que trabalham diretamente com os
processos criminais conhecimentos referentes aos
tipos de drogas ilícitas, seus efeitos e riscos, gerando
consciência social e percepções sobre o assunto.

As aulas foram ministradas pelos assessores
jurídicos, Wagner José dos Santos, Maria Dolores
Oliva da Fonsêca Neta e Vinicius Teixeira de
Siqueira.

O curso foi ministrado pelo delegado de polícia
Guilherme Rocha Martins, especialista em Segurança
Pública, Cidadania e Direitos Humanos (SENASP).
Segundo o professor, “quem fez o curso vai ter como se
utilizar de presunções relativas de condutas que,
corroboradas e analisadas no caso concreto, vão
facilitar a análise judicial mais justa e coerente de
tráﬁco ou de uso, dando mais segurança jurídica ao
processo penal”.

CURSO ANÁLISE COMPARATIVA DA NBR ISO 9001
A realização do curso Análise Comparativa da NBR ISO 9001, além de propiciar aos servidores da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) a identiﬁcação de oportunidades de melhoria nos serviços
prestados diretamente ao jurisdicionado, ofereceu também
metodologia necessária para aperfeiçoar os serviços da
Instituição por meio do estudo e entendimento das variações
de requisitos normativos, referentes aos processos de
crescimento e amadurecimento do seu sistema de gestão da
qualidade.
Para o auditor sênior, Ivan Augusto Gonçalves, “o curso
ofereceu uma visão abrangente sobre as principais
adequações necessárias ao atendimento da nova ISO 9001”.
Destacou, ainda, a importância da compreensão sobre a
gestão de riscos, integrando-a a partir da implementação dos
requisitos da ISO 9001:2015, em cada um dos processos da
Escola.
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PÓS- GRADUAÇÕES
LATO SENSU

STRICTO SENSU
As aulas da V Turma (2017-2018) do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Proﬁssional e
Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos tiveram início em fevereiro. Na abertura, a
professora mestre Michelle Araújo discorreu sobre “O
Mestrado Proﬁssional e a Capes”. A turma também
recebeu nestes primeiros meses o professor
colaborador doutor Antônio Cláudio da Costa
Machado (USP), que, juntamente com a professora
doutora Renata Rodrigues de Castro Rocha (UFT),
analisou os sistemas processuais, seu
desenvolvimento histórico e sua localização no
interior do paradigma do Estado Democrático de
Direito.
Durante a disciplina de Metodologia da Pesquisa,
apresentada pelos professores doutores Suyene
Monteiro da Rocha e José Wilson Rodrigues de Melo,
os alunos foram surpreendidos com o método de
aplicação utilizado pelos professores, cujo objetivo foi
o de despertar nos futuros mestres os fundamentos
da metodologia, usando como técnica o simples
preparo de lanches. Para a professora Suyene, “a
ideia foi a de acordá-los quanto à ação, à tomada de
decisão e à compreensão de que tudo que é realizado
tem organização, uma metodologia”. Para a defensora
pública, aluna do mestrado, Kátia Daniela Neri, “essa
foi realmente uma grande iniciativa, uma vez que esse
tema costuma ser aplicado de forma maçante.
Aprendemos nos divertindo”.
O Mestrado é promovido pela Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) em parceria com
a Universidade Federal do Tocantins (UFT).

esmat.tjto.jus.br

Com mais de 250 alunos matriculados, a Escola está
com quatro Pós-Graduações Lato Sensu em
andamento, são elas: Estado de Direito e Combate à
Corrupção; Direito Constitucional; Teoria da Decisão
Judicial – Turma II –; e Prática Judiciária. Esta última,
aplicada em Palmas, Araguaína e Gur upi.
Professores renomados ﬁzeram parte do corpo
docente dos módulos realizados no primeiro
semestre deste ano, como os doutores, pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, José
Alexandre Sousa Pinheiro e Rui Guerra da Fonseca; o
juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior, doutor e
mestre em Direito Processual Civil pela Universidade
Federal do Paraná; Ricardo Alexandre da Silva,
mestre e doutor em Processo Civil na Universidade
Federal do Paraná; e o juiz federal Américo Bedê
Freire Júnior, doutor em Direitos Fundamentais, entre
outros.
A servidora Indiara Andressa de Mello Vitor,
assessora jurídica na comarca de Tocantinópolis, é
aluna da Pós-Graduação em Teoria da Decisão
Judicial, e em conversa com a Ascom Esmat
ressaltou a importância das aulas em sua atuação
proﬁssional. “Acredito que todos os proﬁssionais,
assim como eu, que têm oportunidade de participar
das Pós-Graduações da Esmat, veem uma grande
chance de crescimento intelectual. No meu caso, o
curso escolhido tem proporcionado reﬂexões desde a
fundamentação, a argumentação e a interpretação
das decisões judiciais, como também o debate sobre
problemas e consequências encontradas na
atividade jurisdicional”, frisou Indiara.

CURSO DE GERENCIAMENTO ÁGIL DE
PROJETOS DE SOFTWARE COM SCRUM

DIRETORES DA ESMAT PARTICIPAM
DO XLV ENCONTRO DO COPEDEM

O gerenciamento ágil de projetos é uma tendência
mundial que cresce ano a ano desde o lançamento do
Manifesto Ágil. Dentre os processos ágeis existentes,
o Scrum é um dos que tem maior destaque. Refere-se
a uma metodologia ágil para gestão e planejamento
de projetos de software. Com a utilização do Scrum, o
modelo proposto para o desenvolvimento de software
tem o objetivo de possibilitar entregas em menor
tempo e com mais valor agregado para o cliente. O
curso foi ministrado pelo instrutor e desenvolvedor
Lucas Takeshi Rodrigues Palma, e teve como públicoalvo os servidores da Diretoria de Tecnologia da
Informação do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Em abril, foi realizada a solenidade de abertura do
XLV Encontro do Colégio Permanente de Diretores
de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM),
a qual iniciou com o pronunciamento de boas-vindas
do presidente do Colégio, desembargador Antonio
Rulli Junior, que ressaltou a importância da
realização dos encontros com vista a fortalecer as
Escolas Judiciais e da Magistratura. “É importante
ressaltar neste encontro a grande conquista obtida,
no Ministério da Educação, por meio do trabalho
incansável dos desembargadores Marco Villas Boas
e Eurico de Barros Correia Filho, a qual resultou na
edição da Portaria que prevê a realização de
programas de doutorado proﬁssionalizantes.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco
Villas Boas, vice-presidente do Copedem, e a
diretora executiva, Ana Beatriz Pretto, prestigiaram a
solenidade e contribuíram para essa importante
realização. O diretor geral da Escola Superior da
Magistratura de Pernambuco, desembargador
Eurico de Barros Correia Filho, deu as boas-vindas,
como anﬁtrião, aos presentes e discorreu sobre o
histórico da Escola, ressaltando os grandes avanços
alcançados ao longo dos anos.

CURSO EXCEL BÁSICO
Servidores do Poder Judiciário Tocantinense, lotados
na Diretoria Administrativa, Diretoria de Gestão de
Pessoas e Centro de Educação Infantil, participaram
do curso que foi promovido com o objetivo de
aperfeiçoar conhecimentos relativos ao Excel,
fazendo uso das habilidades especíﬁcas do programa
enquanto ferramenta de cálculo e manipulação de
dados, de acordo com procedimentos técnicos e
segurança. As aulas foram ministradas pelo servidor
Neuton Pereira Melo Junior, com graduação em
Ciência da Computação pela Universidade Federal do
Tocantins. Atualmente é desenvolvedor de sistemas
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.

CURSO REDAÇÃO OFICIAL
Com o objetivo de melhorar a interpretação e
elaboração de documentos oﬁciais (ofícios, relatórios
e outros), que levem os servidores a produzir textos
com clareza e precisão de ideias, foi realizado o curso
de Redação Oﬁcial aos servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, lotados nas Diretorias do
Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Centro de
Educação Infantil e Esmat.
Para o servidor Valdeir Santana, “foi de suma
importância a oferta deste curso, pois vem ao
encontro das necessidades de padronização dos
documentos internos do TJTO, no que tange ao
emprego das normas e regras gramaticais; a
facilidade de a professora transmitir o conhecimento
e as dicas por ela apresentadas têm-nos ajudado na
edição dos documentos oﬁciais e alinhamento dos
conteúdos”.
As aulas foram ministradas pela professora Maria
Ângela Barbosa Lopes, licenciada pela “Universidade
Estadual de Ponta Grossa-PR. Curso de Licenciatura
em Letras – Habilitação Português/Francês e
Respectivas Literaturas”.
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ESMAT REALIZA O CURSO DIREITO AGRÁRIO CONTEMPORÂNEO
Para o coordenador do projeto e diretor adjunto da Esmat,
juiz Wellington Magalhães, a ação surgiu ao se considerar
“a grande demanda de ações envolvendo conﬂitos
fundiários no estado do Tocantins; e pela inexistência de
uma vara especializada para tais ﬁns é que se justiﬁca a
realização do curso Direito Agrário Contemporâneo, o qual
contribui para o aperfeiçoamento de magistrados e
servidores quanto às questões e demandas inerentes ao
Direito Agrário; a proposta se desenvolve como reﬂexão a
partir do curso Aspectos Históricos e Atuais do Direito
Agrário, realizado e credenciado na Enfam (2016), porém
com um novo formato que contempla até três partes
interdependentes”.
Realizado em maio, o curso Direito Agrário Contemporâneo – Parte I – contou com a participação de magistrados,
procuradores, promotores de Justiça, defensores públicos e advogados. Ao todo, serão ministrados três Módulos.
Neste primeiro semestre, foi ministrado pelo coordenador do Núcleo da Defensoria Agrária (DPE/TO) o tema
Conﬂitos Agrários no Estado do Tocantins e a Atuação das Instituições do Sistema de Justiça; no segundo
semestre acontecerão os Módulo II e III, com os respectivos temas Perícia em Questões Agrárias; Questões
Fundiárias e Registros Notariais.

CURSO ATENDIMENTO AO PÚBLICO
NO SERVIÇO PÚBLICO – TURMA IV
Vo l t a d o p a ra s e r v i d o r e s q u e a t u a m n o
atendimento ao público em uma das Unidades
Jurisdicionais do Poder Judiciário Tocantinense,
o curso foi concebido com a ﬁnalidade de abordar
e ensinar aos servidores conhecimentos,
habilidades e atitudes pessoais e proﬁssionais
necessárias para o atendimento ao público com
qualidade e excelência, expressando-se de
forma clara e adequada aos contextos e
características socioculturais, respeitando os
princípios éticos e estéticos em todos os pontos
de contato.
Realizado na modalidade à distância, as aulas
foram ministradas pelas professoras Adriana
Magna S. da Silva Ramalho e Esffânia Gonçalves
Ferreira Pereira, com transmissão para as 42
comarcas do Estado, e com atividades de
interação e avaliação desenvolvidas via
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Para o diretor geral da Esmat, desembargador
Marco Villas Boas, “o atendimento eﬁcaz melhora
a imagem das instituições por meio de atitudes
proﬁssionais desenvolvidas tecnicamente; e,
além de aprimorar a habilidade das pessoas no
relacionamento com seus jurisdicionados,
desenvolve, na prática, os instrumentais e
métodos da efetiva comunicação interpessoal,
conduzindo-os, adequadamente, às exigências
na qualidade dos serviços prestados”.

esmat.tjto.jus.br

CURSO TÉCNICA LEGISLATIVA
Qualiﬁcar a atuação dos participantes no tocante à
elaboração de textos normativos, relatórios e pareceres,
mediante noções básicas de técnica legislativa foi o
objetivo da realização do curso Técnica Legislativa,
realizado em maio.
Durante as aulas, foram discutidos temas, como: Processo
Legislativo e Estado Democrático de Direito; Noções
Fundamentais de Logística e Técnica Legislativa –
deﬁnições e localização do tema no direito positivo –;
Normas Federais, Estaduais e Regimentais Pertinentes à
Elaboração de Atos Normativos; Normas Jurídicas –
tipologia e hierarquia legal –; Elaboração de Atos
Normativos – etapas e cuidados especiais –; Ato
Normativo – formato, articulação e técnica redacional –;
Alteração e Consolidação das Leis e de outros Atos
Normativos; e Elaboração de Relatórios e Pareceres –
regras fundamentais. As aulas foram ministradas pelo
professor André Leandro Barbi de Souza, especialista em
Direito Político.

CURSO DE TREINAMENTO DEFENSIVO NA PRESERVAÇÃO DA VIDA
Ministrado por Márcio Gavioli – instrutor do curso
Formação Técnica e Proﬁssional para Agentes de Polícia
e Escrivães de Polícia –, o curso Treinamento Defensivo
na Preservação da Vida – Método Giraldi – Turma II – foi
realizado no Clube de Tiro de Palmas com o objetivo de
desenvolver técnicas de segurança pessoal, tendo em
vista a necessidade de fornecer aos magistrados
participantes conhecimentos que os auxiliem na garantia
de sua integr idade física e lhes proporcione,
consequentemente, mais segurança e tranquilidade em
suas atividades judicantes.
Para o coordenador do curso e diretor adjunto da Esmat, juiz José Ribamar Mendes Júnior, “no Poder Judiciário
Tocantinense temos magistrados em situação de risco que são atendidos por escolta militar, e não somente no
Tocantins, mas também todo o País passa por uma situação desconfortável e preocupante no que tange à
segurança pública, por isso, é muito importante a realização deste curso”.

CURSO PRÁTICO DIREÇÃO DEFENSIVA
E EVASIVA PARA MAGISTRADOS

PROJETO CINEDEBATE EM DIREITOS
HUMANOS MOVIMENTA ESMAT

"O cenário atual requer ação imediata do Poder
Judiciário, a ﬁm de preparar os magistrados para lidar
com situações de risco, até mesmo na direção
veicular, a ﬁm de que eles tenham mais segurança”,
essas são palavras da coordenadora do curso, juíza
Julianne Marques, presidente da Associação dos
Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO).

O Cinedebate em Direitos Humanos: instrumento de
educação e acesso à justiça teve como público-alvo
os estagiários do Tribunal de Justiça. O objetivo foi o
de identiﬁcar se o cinedebate é capaz de abordar e
sensibilizar acerca de temas de Direitos Humanos, e
também de produzir e divulgar conhecimento,
subsidiando pesquisa e trabalho de conclusão de
curso de Mestrado em Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos.

A primeira turma do curso Prático de Direção
Defensiva e Evasiva para Magistrados apresentou
temas especíﬁcos; associou dirigibilidade e
segurança pessoal; imprimiu técnicas aprimoradas
de direção e segurança em situações de alto risco; e
transmitiu conhecimentos desde a orientação geral e
preparação do veículo até a melhoria do nível de
habilidades práticas no domínio do veículo e evasão
tática em situações de emboscada, retaliações ou
tentativas de sequestro.

Segundo uma das coordenadoras do projeto, a
professora doutora Aline Salles, “o intuito foi utilizar o
próprio ambiente do Poder Judiciário como
laboratório de pesquisa, tendo em vista o caráter
proﬁssional da Pós-Graduação, cuja ação visa
articular os saberes envolvidos no meio proﬁssional,
com foco no aperfeiçoamento do “fazer” e no
desenvolvimento do mundo do trabalho.

DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT RECEBE DIPLOMA DE ROTAMZEIRO HONORÁRIO
O primeiro diretor adjunto da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT), juiz José Ribamar
Mendes Junior, foi homenageado em solenidade
realizada no Batalhão de Polícia Militar de Rotam em
Goiânia-GO, com o Diploma de Rotamzeiro Honorário,
com respectivo distintivo de 6º Homem de Equipe de
Rotam.
Essa homenagem é concebida às personalidades civis e
militares que conﬁguram como verdadeiras forças
amigas da mais tradicional Tropa de Elite de Combate
Urbano do Centro-Oeste Brasileiro, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade e ao BPMROTAM. O
Diploma foi entregue pelo tenente-coronel Newton Nery
de Castilho, comandante do BPMRPTAM.
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X DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
“Estado de Direito Socioambiental – o encontro de soluções para as crises climáticas, sociais e jurídicas”, este foi o
tema da X Edição do Seminário Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, realizado pela Esmat nos dias
25 e 26 de maio. Palestrantes de renome internacional participaram do evento no auditório do Tribunal de Justiça,
com transmissão ao vivo para as 42 comarcas. Na abertura oﬁcial, o presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Eurípedes Lamounier, desejou boas-vindas aos participantes, ressaltou o importante papel que o
Poder Judiciário desempenha neste processo, e que as questões ambientais devem ser tratadas com muita
responsabilidade. Para o Presidente “o debate é fundamental, principalmente nos dias de hoje; nosso País, por
exemplo, ainda tenta se recuperar do pior desastre ambiental de sua história, em Mariana/MG, cuja mediação das
graves consequências e dos destinos de causadores e afetados pesam sobre os ombros do Poder Judiciário”.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, abriu oﬁcialmente o Seminário e frisou a “altíssima
qualidade do evento, dos currículos dos painelistas e das produções e trabalhos programados, mas
principalmente pelos temas abordados, validados pela Capes”. A coordenadora geral do Seminário, Bleine
Queiroz Caúla, também frisou a importância de fomentar o debate sobre as questões ambientais, e ressaltou o
espaço que o Seminário promove para o diálogo, as pesquisas e a busca de soluções para os problemas que
permeiam a sociedade.

Durante o evento, foram ministradas 14 palestras, 34 apresentações de artigos cientíﬁcos, e 4 minicursos. Na
oportunidade, foram lançados os Volumes 7 e 8 do Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, obra
coordenada pelos professores doutores Jorge Miranda e Carla Amado, e organizados pelo desembargador Marco
Villas Boas, Valter Moura Carmo e Bleine Queiroz Caúla; a professora Ana Paula Araújo de Holanda também
apresentou o lançamento do livro “Projeto Cidadania Ativa: responsabilidade social de disseminação dos direitos
para a comunidade”. Prática vencedora do V Prêmio Innovare na categoria Advovacia – Ano 2008.

esmat.tjto.jus.br

CONSELHO INSTITUCIONAL REALIZA
A SUA 30ª REUNIÃO

EQUIPE ESMAT PARTICIPA DO CURSO
GESTÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

No dia 6 de junho, foi realizada a 30ª Reunião Virtual
do Conselho Institucional e Acadêmico da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense para
discussões e deliberações. Na reunião, foi
apresentada Minuta do Termo de Cooperação com a
Escola Nacional da Magistratura (ENM). O diretor
geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas,
ressaltou que “a parceria possibilitará o uso do
sistema educação à distância para promoção de
cursos conjuntos de nível nacional”. Outros termos de
parcerias foram apresentados, e o diretor adjunto,
juiz Wellington Magalhães, destacou a importância
do intercâmbio com essas instituições de ensino para
fortalecer ainda mais a integração.

Em junho, foi a vez dos servidores da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense receberem o
investimento em capacitação para o aprimoramento
de suas atividades. Ministrado pela professora
doutora Marisa Eboli, referência da área no Brasil, o
curso foi estruturado com o propósito de preparar os
servidores para a concepção e desenvolvimento de
programas e projetos de educação corporativa
coerentes com a complexidade do contexto
corporativo, pautados pela visão estratégica da
Instituição, de maneira a contr ibuir com o
desenvolvimento das competências necessárias ao
alcance das metas do planejamento estratégico da
Escola.

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS É O PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS PARA BIÊNIO 2017- 2019
Durante a sessão solene para escolha da Mesa
Diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
(TRE-TO), no dia 4 de julho, os membros elegeram o
desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT), para presidir a Corte durante o biênio 20172019. Em seu discurso de posse, Villas Boas elogiou o
trabalho de sua antecessora, desembargadora Ângela
Prudente, os avanços da Justiça Eleitoral nos últimos
anos e o aprimoramento das ações, e destacou que o
Estado é 100% biométrico, e que, portanto o processo
eleitoral está mais seguro.
Sobre a área administrativa e a gestão do Tribunal, o desembargador destacou a realização de ações planejadas
e participativas. “O TRE é um tribunal aperfeiçoado, bem planejado. Há algumas décadas estamos trabalhando o
processo de qualiﬁcação com um planejamento estratégico de qualidade e estabilidade no processo da coleta do
voto do cidadão, de forma que possamos exercê-lo com a maior liberdade possível, livre de constrangimento e de
qualquer atividade espúria no processo eleitoral. A gestão da desembargadora Ângela Prudente deixa um legado,
assim como cada um de nós vem deixando após concluirmos nossos biênios como gestores”, explicou.
Composição: presidente, desembargador Marco Villas Boas; vice-presidente, desembargadora Ângela Prudente,
acumulando ainda as funções de corregedora eleitoral e diretora da Escola Judiciária Eleitoral (EJE); vicecorregedora juíza federal Denise Drumond; ouvidor eleitoral, juiz membro Agenor Alexandre; diretor executivo da
Escola Judiciária Eleitoral (EJE), juiz membro Henrique Pereira dos Santos.
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DEPOIMENTOS
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense a cada dia avança com passos
incomensuráveis rumo à qualificação de excelência de seus magistrados e
servidores por meio da oferta de diversos cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto
Sensu. A possibilidade de fazermos cursos de tamanha relevância sem ter de
deixar o Estado e o trabalho, especialmente sem ônus financeiro para o aluno,
facilita sobremaneira o prosseguimento da formação acadêmica de todos os
profissionais do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Juíza Edssandra Barbosa da Silva Lourenço
Comarca de Natividade

A qualificação que a Esmat tem proporcionado aos servidores do Poder Judiciário
é de grande relevância, porque a nossa realidade está avançando diariamente
junto com as novas tecnologias; isso requer de nossa parte novas abordagens
profissionais e, consequentemente, novas competências. Participo de alguns
cursos na Escola e vejo como uma forma de atingir meus objetivos dentro do órgão
para a garantia da eficiência nos serviços prestados. São ganhos significativos
com a qualificação dos servidores para o TJTO, pois as qualificações trazem
mudanças no perfil de cada pessoa. É de fato muito importante esse investimento.
Rafael Dias de Sousa Pereira
Assessor Jurídico de 1ª Instância

Diretor Geral
Desembargador Marco Villas Boas

Equipe Técnica Esmat

Diretora Executiva
Ana Beatriz de Oliveira Pretto

Alessandra Viana Malta, Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Ariel Fabricio Alvez Arieiro,
Assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Bruno
Odate Tavares, Cynthia Valéria C. Aires, Deusdiamar Bezerra Sales, Ednan Oliveira Cavalcanti, Elaine Andrade P. S.
Maria Luiza C. P. Nascimento
Medeiros, Francisco Erasmo Batista, Fernando Silva Noleto, Graziele Coelho Borba, Irla Honorato Oliveira, Jadir Alves de
AssessoraJoão
Acadêmica
e Pedagógica
Oliveira,
Leno Tavares
Rosa, José Luis Ribeiro, Júlio César Pereira de Oliveira, Lilian Gama da Silva, Lily Sany Silva
Débora Regina Honório Galan
Leite, Lucilene Aparecida da Silva, Marcos Adão Pereira Carneiro, Maria Ângela Barbosa Lopes, Maria Edna de Jesus Dias,
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, Rosete de Farias Meireles, 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 Veloso de Sousa, Vanice Lunkes Gotz , Vinícius Fernandes Barboza.

