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PALAVRA DO DIRETOR GERAL

U

ma das grandes vitórias da Esmat, em 2017, foi a mudança para nossa nova sede.
Sem dúvida uma estrutura capaz de abrigar audaciosos projetos e de proporcionar
mais conforto e comodidade aos servidores e magistrados do Poder Judiciário
Tocantinense. Essa conquista, aliada à qualidade do ensino são necessárias para o
contínuo avanço e expansão do desenvolvimento profissional e pessoal, que é uma das
prioridades da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
Persistimos na implementação de processos educativos mediados pelas tecnologias
digitais no cotidiano profissional de magistrados, servidores e colaboradores da Justiça.
E assim fechamos mais um ciclo, focados num trabalho de educação humanística que
valoriza o caráter multidimensional do ser humano, as dimensões do conhecimento e a
ética social.
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da Esmat

CONSELHO INSTITUCIONAL E ACADÊMICO
Presidência do Conselho
Desembargador José de Moura Filho
Diretoria Geral da Esmat
Desembargador Marco Villas Boas
1ª Diretoria Adjunta Conselho Editorial
Desembargadora Etelvina Sampaio Felipe

3ª Diretoria Adjunta Conselho de Altos Estudos e
Pesquisa Científica
Juiz Wellington Magalhães
Presidência Asmeto
Juíza Julianne Freire Marques
Diretoria Geral do TJTO
Francisco Cardoso

2ª Diretoria Adjunta Conselho de Cursos
Juiz José Ribamar Mendes Júnior

DENCIAD
RE

A

Redação: Alessandra Malta
Arte e Diagramação: Roberto Pires
Revisão Ortográfica: Maria Ângela B. Lopes
Fotografia: Ednan Cavalcanti; Marcos Carneiro
Supervisão: Lily Sany Leite
Tiragem: 600
Impressão: Gráfica Aliança
Ano 7, 2º Semestre 2017

C

EXPEDIENTE

NO CONSELHO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 4.326

CERTIFICADA
ISO 9001:2008

ESMAT PROMOVE O CURSO NOVO PROCESSO CIVIL – TEORIA E PRÁTICA

M

inistrado pelo doutor e mestre em
Direito Processual Civil, pela
Universidade Federal do Paraná, juiz
federal Vicente de Paula Ataíde Junior, o curso
oportunizou 595 vagas a magistrados e
servidores do Poder Judiciário Tocantinense.
Com turmas na modalidade EaD e presencial,
as atividades do curso foram divididas em
cinco módulos: Introdução ao Novo CPC – o
novo modelo de processo civil democrático e
Tutela Provisória; Processo de Conhecimento;
Recursos e Precedentes; Cumprimento de
Sentença; e Processo de Execução baseada
em Título Executivo Extrajudicial. O objetivo do
curso foi o de propiciar um panorama sobre as
principais alterações ocorridas no sistema
processual civil com a nova codicação.

DIRETOR DA ESMAT É RECONDUZIDO
À VICE-PRESIDÊNCIA DO COPEDEM

E

m 11 de agosto de 2017, foi realizada, em
Brasília-DF, Assembleia Geral Extraordinária
do Colégio Permanente de Diretores de
Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM).
Na oportunidade diretores das diversas Escolas
Estaduais, presentes, se manifestaram a favor da
eleição da Diretoria para o biênio 2017-2019, com a
seguinte formação para o biênio: Antonio Rulli
Junior – presidente; Marco Anthony Steveson Villas
Boas – vice-presidente; Eurico de Barros Correia
Filho – 1º secretário; Paulo Kiyochi Mori – 2º
secretário; Marcos Cavalcanti de Albuquerque – 1º
tesoureiro; Fernando Tourinho de Omena Souza – 2º
tesoureiro.
Na oportunidade, a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) foi indicada como subsede
do Colégio. “Sem dúvida essa escolha se faz pelo
prossionalismo demonstrado pela Esmat”,
ressaltou o desembargador Antonio Rulli.

LEIA MAIS EM: esmat.tjto.jus.br

DIRETOR DA ESMAT TOMA POSSE NO TRE-TO

D

urante a sessão solene para escolha da Mesa Diretora do
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), no dia 4
de julho de 2017, os membros elegeram o desembargador
Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat, para presidir a Corte
durante o biênio 2017-2019. Em seu discurso de posse, o
desembargador Marco Villas Boas elogiou o trabalho de sua
antecessora, desembargadora Ângela Prudente, e destacou os
avanços da Justiça Eleitoral nos últimos anos e o aprimoramento
das ações. Citou que, em 2005, o Tribunal iniciou a implantação do
Sistema de Gestão da Qualidade. “Em seguida, iniciamos a
biometria e encerramos o biênio 2011-2013 com 36% de eleitores
biometrizados. Recebo da minha antecessora um Tribunal melhor
ainda. Temos muito trabalho pela frente. Muito nos preocupa a
situação política pela qual passa o Brasil”.

esmat.tjto.jus.br
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ENEAGRAMA PARA MAGISTRADOS
Com o objetivo de desenvolver nos participantes o autoconhecimento e
aperfeiçoamento de habilidades de Gestão de Pessoas, tornando-os mais
conscientes da inuência que exercem no desempenho das equipes de
trabalho, é que magistrados do Poder Judiciário Tocantinense,
especialmente os juízes coordenadores dos Centros Judiciários de
Solução de Conitos e Cidadania (CEJUSCs), e diretores de Foros
participaram do curso Eneagrama. A atividade foi ministrada por Cláudia
Maria de Melo, especialista em Eneagrama pelo IESh, de Fortaleza; Coach
pela Sociedade Brasileira de Coach, de São Paulo; e por Domingos Cunha,
fundador do Instituto Eneagrama Shalom, membro fundador da
Associação Brasileira de Eneagrama, onde exerceu a função de
presidente da Associação Brasileira de Eneagrama (IEA – Brasil).

VISITA DO DIRETOR GERAL DA
ESCOLA JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

Em julho, estiveram em visita técnica na Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), o
diretor geral da Escola Judiciária do Tribunal de
Justiça do Piauí, desembargador Fernando Lopes e
Silva Neto, acompanhado do diretor geral do
Tribunal de Justiça do Piauí, Paulo Silvio Mourão
Veras; da diretora acadêmica da EJUD, Núbia
Fontenele de Carvalho Cordeiro; e da coordenadora
pedagógica da Escola, Lucillene Carvalho.
Recebidos pelo desembargador Marco Villas Boas,
diretor geral da Esmat, a equipe participou de uma
reunião de apresentação a respeito das principais
atividades da Escola.
O diretor da EJUD, desembargador Fernando
Lopes, ressaltou: “Sempre tive interesse em
conhecer a Esmat, pois, em todas as visitas
realizadas, fomos orientados a visitar o Tocantins
por ser esta uma das principais referências no
Brasil. Sem sombra de dúvida, posso agora
conrmar a teoria”, falou o desembargador.

CURSO DIREITO AGRÁRIO CONTEMPORÂNEO
Considerando 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 Esmat promoveu, nos dias 4 e 5 de
setembro, o curso Direito Agrário Contemporâneo – Parte II. A atividade
teve como objetivo capacitar magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, preferencialmente os de comarcas com conitos
fundiários, procuradores e promotores de justiça, defensores públicos e
advogados, quanto às questões atuais do tema, para que possam
subsidiar as fundamentações de suas decisões nos processos que
tenham como demanda o Direito Agrário. Magistrados, procuradores,
promotores de Justiça, defensores públicos e advogados participaram do
curso que teve a Parte I realizada em maio deste ano.

Após a reunião, a equipe, acompanhada da diretora
executiva Ana Beatriz Pretto e das assessoras
Maria Luiza Nascimento e Débora Galan assistiram
ao vídeo institucional da Esmat e visitaram todas as
dependências da Escola, bem como tiveram
acesso ao quadro de prossionais que fazem a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT).

LEIA MAIS EM: esmat.tjto.jus.br

DEBATE SOBRE AS CONTROVÉRSIAS NA LEI MARIA
DA PENHA É REALIZADO EM PALMAS

Com o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, há 11 anos a Lei Maria da Penha foi sancionada
no Brasil. No dia 31 de agosto de 2017, o Poder Judiciário promoveu um
encontro para debater os principais temas de discussões jurídicas
acerca da aplicação da Lei, como: Questões Controvérsias na Lei Maria
da Penha; Mulheres maiores Vítimas da Pornograa Vingativa; Maioria
das Crianças Vítimas de Pedolia são do Sexo Feminino e os Autores
estão dentro de Casa.
O Evento aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça, e foi transmitido
ao vivo para todas as comarcas do Estado. A abertura do curso foi feita
pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Eurípedes
Lamounier, que já atuou como titular da Vara Especializada no Combate à
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na comarca de Palmas.
Para a coordenadora estadual da Mulher, no Poder Judiciário, juíza Nely
Alves da Cruz, o Encontro foi fundamental para abordar as mais diversas
questões da Lei e discutir maneira de como avançar no combate a esse
tipo de crime. “É muito importante debater, porque a violência tem vários
ângulos e, apesar dos 11 anos desta Lei, ainda temos muitos pontos a
serem discutidos”, pontuou a coordenadora.

MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ABRE DEBATE SOBRE
A POLÍTICA DE CONCILIAÇÃO

Realizado em setembro de 2017, o Seminário
sobre Políticas Públicas de Tratamento
Adequado de Conitos e o II Encontro dos
Centros Judiciários de Solução de Conitos
(CEJUSCs) foi aberto pelo presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
que também preside o Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conitos
(NUPEMEC), desembargador Eurípedes
Lamounier.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, fez a palestra de
abertura do Evento com o tema “1º Ano de
Vigência do Novo CPC: reexões sobre os
métodos autocompositivos”. Para o ministro,
“a mediação, a conciliação e a negociação são
métodos mais rápidos, mais efetivos e
permitem que construamos uma solução mais
adequada para cada tipo de conito”. Ele
ressaltou que o acordo permite uma forma
mais ajustada de solução “Quando o juiz dá a
sentença, a decisão é baseada na Lei; quando
resolvemos um conito mediante uma
composição – um acordo de vontades –
podemos atender às diferenças, pois estamos
criando uma solução em conjunto”, armou.
Para a coordenadora do Nupemec, juíza
Umbelina Lopes Pereira, o sistema de Justiça
deve prezar pelo diálogo, consenso e
empoderamento da par te para que o
tratamento adequado de conitos tenha
efetividade. “É fazer valer os direitos
garantidos pela Constituição; colocar o
cidadão como protagonista do processo e,
dessa forma, trabalhar em prol da pacicação
social”, ressaltou.
LEIA MAIS EM: esmat.tjto.jus.br
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JUÍZES PARTICIPAM DO CURSO FORMAÇÃO
EM POLÍTICAS PÚBLICAS EM CONCILIAÇÃO
E MEDIAÇÃO
Com o objetivo de capacitar os juízes de direito em conciliação e
mediação, com vista à consolidação da Política Judiciária de
Tratamento Adequado dos Conitos, no âmbito do Poder Judiciário
Tocantinense, é que a Esmat realizou, em setembro, o curso
Formação em Políticas Públicas em Conciliação e Mediação. Curso
este credenciado pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), nos termos da Portaria
nº 140.
Para o mestre em Direito Econômico Social Roberto Portugal
Bacellar, que ministrou o tema Cultura de Paz e Métodos de Solução
de Conitos “É relevante a participação dos juízes neste curso, uma
vez que essa atividade é reexiva em todo o tempo. Reetimos aqui
sobre qual é nosso papel na sociedade, não só como juiz julgador de
casos, mas também que sabe lidar com a complexidade de outros
conitos. A mediação, a conciliação e a negociação são formas de
um juiz demonstrar que, planejando, ele consegue articular esses
conhecimentos e achar a solução adequada para o conito, que não
seja sempre a solução adjudicada judicial por uma sentença. Muitas
vezes, a sentença é necessária, mas sempre que esta não for, o juiz
tem de encontrar uma solução que faça sentido para as pessoas”.

DEBATE SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM GESTORES TOCANTINENSES
É REALIZADO PELA ESMAT
Promovido pela Esmat em parceria com a Associação Tocantinense de
Municípios (ATM), o evento contou com a participação de Gestores
municipais e estaduais que debateram o tema “Aspectos Judiciais da
Improbidade Administrativa: uma visão preventiva”. O objetivo do
evento foi o de conscientizar os agentes públicos acerca da atuação do
judiciário com relação aos processos de improbidade administrativa,
sob a perspectiva da prevenção, bem como compreender o cenário de
construção da improbidade administrativa; identicar situações que
incorrem em improbidade administrativa; estudar casos concretos
mais recorrentes de improbidade no âmbito municipal de outros
estados; descrever as sanções inerentes à improbidade; identicar as
fases dos processos judiciais; e promover a atuação do agente
municipal em conformidade com a probidade.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo coordenador do curso, o juiz
auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, Esmar Custódio Vêncio
Filho. Segundo o magistrado, “A capacitação proporciona importante
debate sobre Improbidade Administrativa e conta com a participação
de todos os envolvidos, como assessores, procuradores, secretários e
especialmente prefeitos de municípios tocantinenses. É necessário
que os gestores visualizem o que é improbidade e até onde podem
atuar de forma proba, sem ofensas ao patrimônio público ou aos
princípios constitucionais que regem a administração, como a
moralidade e legalidade”.

DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT PARTICIPA DO II CONGRESSO TOCANTINENSE
DE CIÊNCIAS CRIMINAIS

O

diretor adjunto, juiz José Ribamar Mendes
Junior, presidiu a Mesa da palestra
apresentada pelo professor doutor Tarsis
Barreto, no II Congresso Tocantinense de Ciências
Criminais, realizado no Auditório Cuica da
Universidade Federal do Tocantins – Campus
Palmas. A palestra teve como tema “O Futuro do
Direito Penal”. Durante a apresentação foram
abordadas as principais tendências punitivas do
sistema penal na atualidade e a crise das teorias
legitimadoras da pena, bem como os desaos e
perspectivas do Direito Penal brasileiro para os
próximos anos.

DIRETOR DA ESMAT PUBLICA CAPÍTULO
NO LIVRO MEMORIAL DE MINISTROS

O

desembargador Marco Villas Boas é autor de um
capítulo do Livro Memorial de Ministros – Catálogo
Alfabético dos Ministros de Letras –, com a relação
dos juízes de direito e desembargadores, de 1544 a 1822,
coedição da Biblioteca Nacional de Portugal e do Copedem,
Editora Clássica, Rio de Janeiro. O tema publicado foi “Os
juízes Portugueses e a Autonomia do Tocantins”.
O livro foi encontrado na biblioteca do Mosteiro de Alcobaça,
em Portugal. Seu estudo e sua transcrição duraram cerca de
quatro anos, ambos realizados pelo professor Nuno
Camarinhas. A obra, coedição da Biblioteca Nacional de
Portugal e do Colégio Permanente de Diretores de Escolas
Estaduais da Magistratura (COPEDEM), apresenta a relação
dos juízes e desembargadores que judicaram no Brasil, de
1544 a 1822. O Memorial conta com dois volumes, que
totalizam 1.944 páginas, com a relação de 6.600 nomes de
juízes e desembargadores, todos graduados na Universidade
de Coimbra ou em outras da Europa, e escolhidos em
concurso pelo rei de Portugal.

DIRETOR DA ESMAT MINISTRA PALESTRA
SOBRE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA

N

o dia 15 de setembro de 2017, o desembargador
Marco Villas Boas ministrou a palestra “Crimes
Contra a Democracia”, no II Congresso Tocantinense
de Ciências Criminais. O Evento sucedeu no Auditório Cuica,
da Universidade Federal do Tocantins (UFT).
Na ocasião, o desembargador frisou a importância de cada
cidadão ter noção do valor do seu voto dentro do sufrágio, e a
garantia que a constituição dá aos cidadãos de exercerem
sua liberdade de expressão. “Atualmente, nem todos os
cidadãos estão engajados no processo político eleitoral, seja
por apatia, por receio de pressões, ou por não se sentirem
livres e seguros para se manifestarem, mas é preciso que
eles saibam que a Constituição garante a liberdade de
manifestação, para que todos possam interagir dentro do
sistema democrático”, explicou o diretor.

esmat.tjto.jus.br
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VISITA DO DIRETOR DA ESCOLA
JUDICIAL DE PERNAMBUCO

CURSO GESTÃO DE PESSOAS

D

esenvolver a competência gestão de pessoas para promover
habilidades na aplicação de métodos, políticas, técnicas e práticas
denidas, com o objetivo de administrar os comportamentos
internos e potencializar o capital humano na instituição é que a Esmat
realizou, em setembro, o curso Gestão de Pessoas.
As atividades foram ministradas por Evanuzia Luzia de Oliveira, mestre em
Psicologia Social. “O essencial para gerir pessoas é compreender o
comportamento humano, lidar com suas diferenças, saber dar e receber
feedback para o desenvolvimento dessas competências, e traçar um
plano de desenvolvimento”, frisou a mestre.
Para a servidora Simone Langhinotti, do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Porto Nacional, “Essa foi uma grande oportunidade para nos
reciclarmos. Oportunidade única para conhecermos técnicas que
poderemos aplicar em nosso dia a dia. Como gestora, passamos a ver
tudo de uma forma diferente e a perceber que muitas coisas são possíveis
de serem implementadas em nosso ambiente de trabalho, e isso poderá
mudar essa imagem desgastada que muitas vezes a sociedade tem de
nós”.

NAVEGUE PELO QR CODE E SAIBA MAIS

Com o intuito de conhecer a estrutura e as
inovações tecnológicas desenvolvidas pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT),
em setembro, o diretor geral da Escola Judicial de
Pernambuco, desembargador Eurico de Barros
Correia Filho, acompanhado do chefe do Núcleo
Audiovisual, Gleber Novais visitaram a Escola.
“Fomos recomendados pelo presidente do nosso
Tribunal, o desembargador Leopoldo Raposo, que
teve a oportunidade de visitar este Estado, para que
viéssemos conhecer a estrutura e toda tecnologia
desenvolvida pela Esmat. A tecnologia aplicada, o
espaço físico da biblioteca, a Revista ESMAT e
como ela é feita, sua captação de artigos e com o
enquadramento no estrato B4 do Qualis, tudo é de
impressionar. Precisaríamos ver e relatar essa
condição para a nossa escola, para que também
pudéssemos nos aperfeiçoar nesse campo da
tecnologia”, ressaltou o desembargador Eurico.

Depois de visitar as dependências da Escola,
conhecer os sistemas desenvolvidos e os
prossionais que fazem a Esmat, o desembargador
rearmou a importância da visita. Na oportunidade,
foi assinado, entre as Escolas, o Termo de
Cooperação Técnica, Acadêmica e Cientíca.

ESMAT CONFIRMA MANUTENÇÃO
DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2008

PRESIDENTE DO TRIBUNAL FAZ ENTREGA
OFICIAL DA NOVA SEDE DA ESMAT
Em agosto, a Escola passou por auditoria interna, a
qual foi conduzida pelo coordenador de Gestão
Estratégica do Tribunal de Justiça, José Eudacy
Feijó Paiva, também consultor da implantação da
ISO no Sistema de Gestão da Qualidade do Tribunal
de Justiça do Tocantins. O trabalho orientou os
gestores sobre a qualidade para a próxima etapa,
qual seja: a auditoria externa.

entrega ocial das novas instalações da Esmat foi realizada, no dia
29 de setembro de 2017, pelo presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Eurípedes Lamounier. As novas dependências da
Escola, contam com estrutura moderna para abrigar seis salas de aula
equipadas, oito salas de estudo, estúdio de gravação, laboratório de
informática e auditório com capacidade para acomodar 200 pessoas. Já a
biblioteca ganhou amplo espaço físico, e o acervo de livros foi expandido,
são mais de 15 mil volumes para pesquisa.

Após análise cuidadosa e sistemática realizada em
auditoria externa, nos dias 21 e 22 de setembro,
pelo auditor José Luiz Silva Junior, a Esmat teve
conrmada a manutenção da Certicação do
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. A
permanência da certicação é um sinal notório do
amadurecimento do sistema de gestão pautado
nos requisitos da norma e garante que o dia a dia
seja norteado dentro das práticas ideais, com
eciência e ecácia a todos os processos
pertencentes à organização.

“Dedicamos todos os esforços para viabilizar os investimentos
necessários para essa mudança, em tempo recorde, pois somos
conscientes de que somente um processo de formação contínuo e ecaz é
capaz de proporcionar aos Recursos Humanos do Judiciário o
desenvolvimento intelectual capaz de oferecer à sociedade a prestação
jurisdicional que ela anseia”, armou o presidente ao visitar o prédio.

Para o diretor geral da Escola, desembargador
Marco Villas Boas, a manutenção do certicado
conrma o padrão de excelência dos serviços
oferecidos aos magistrados e servidores. “Esta
conquista é resultado do esforço diário de toda a
equipe da Esmat, que não mede esforços para
oferecer a excelência em todas as ações
efetivamente realizadas”, armou.

A

O diretor geral, desembargador Marco Villas Boas, ressaltou que “O
aperfeiçoamento da Escola representa progresso e efetividade na
jurisdição. Além de promover a formação dos magistrados e servidores, a
Escola oportuniza qualicação aos diversos atores do Sistema de Justiça.
Continuaremos trabalhando para nos mantermos como referência em
instituição de ensino corporativa”, pontuou o diretor.

Em busca de melhorias, a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) já se prepara
para realizar a migração da versão 2008 para a
2015 e passar a adaptar os processos de Gestão
da Qualidade a partir das diretrizes da ABNT NBR
ISO 9001:2015.

LEIA MAIS EM: esmat.tjto.jus.br
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CURSO FORMAÇÃO DE FACILITADORES
RESTAURATIVOS

CURSO FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA
PREGOEIRO, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE
REFERÊNCIA E ELABORAÇÃO DE EDITAIS
Capacitar os par ticipantes para atuarem como
facilitadores e multiplicadores das práticas
restaurativas, com enfoque teórico e prático, a m de
estruturar o programa restaurativo implementado pelo
Tribunal de Justiça, bem como atuação nos projetos
Agentes da Paz e Aplicação de Círculos Restaurativos
nas ações penais, foi o objetivo do curso Formação de
Facilitadores Restaurativos – Turma II.
O curso contou com a participação de magistrados e
servidores 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 e dos Centros Judiciários de Solução de
Conitos e Cidadania (CEJUSCs); operadores do
direito; psicólogos; assistentes sociais; e professores
de instituições de ensino conveniadas com o Tribunal
de Justiça.
Para a coordenadora do curso, juíza Julianne Freire
Marques, “Preservar a democracia e a cidadania é um
dever de todos incondicionalmente. A oportunidade
de agregar novas perspectivas jurídicas no Brasil é de
enorme importância, pois os índices de criminalidade
sobrecarregam o sistema de justiça, que, por sua vez,
não consegue acompanhar tamanho volume de
ocorrências, de modo a emperrar os processos legais
e levar para a sociedade a sensação de inoperância e
de temor”.

O curso aconteceu com o objetivo de analisar o regime jurídico aplicável à
modalidade do Pregão na forma presencial e eletrônica, bem como a
elaboração de Editais e Termos de Referência à luz da Legislação e do
Tribunal de Contas da União. O conteúdo programático do curso
apresentou temas, como: Formação e Capacitação de Pregoeiro,
Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público; Elaboração de
Termos de Referência para Contratação de Bens e Serviços. As aulas
foram ministradas por Lúcio Antônio Frezza Costa – professor da Escola
Nacional da Administração Pública (ENAP); da Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU); da Escola do Ministério Público do
Trabalho (MPT); da Escola do Ministério Público Federal (PGR/MPF).

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO
DE DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Com o objetivo de preparar professores para organização e ensino de
conteúdos de Direitos Humanos nos cursos da educação superior, tendo
como base as exigências legais do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos e a Resolução do CNE nº 01, de 2012, e em
consonância com os princípios das metodologias ativas aplicadas em
ambientes de educação à distância, é que a Esmat deu início, em outubro
de 2017, ao Programa de Formação de Professores para o Ensino de
Direitos Humanos na Educação Superior. Empreendido na modalidade à
distância, o curso é voltado aos alunos do Mestrado Prossional
Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos e outros
Programas Stricto Sensu, aos coordenadores e professores de cursos de
Graduação em Direito.

CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO
É TEMA DE CURSO NA ESMAT

“Comunicamo-nos no trabalho, em casa, no lazer, em reuniões
espirituais. Em todo tempo estamos transmitindo mensagens, e nosso
propósito é fazer com que nossa comunicação trabalhe a nosso favor
em todas as circunstâncias. Para as pessoas que se apresentam em
público, seja em reuniões ou palestras, elas precisam utilizar recursos
visuais para tornar sua apresentação mais atrativa, daí a necessidade de
conhecer esses recursos e de saber manuseá-los”, frisou a diretora de
Gestão de Pessoas, Juliana Alencar.
O curso foi disposto com a nalidade de promover ao participante
constante melhoria no processo de articulação no desenvolvimento,
não só das relações internas, mas também institucional, por meio da
comunicação com os setores e demais ambientes corporativos, de
modo a aprimorar a comunicação e expressão verbal, zelando pela boa
imagem prossional e institucional. Ministrou o curso a professora
Evanuzia Luzia de Oliveira, mestre em Psicologia Social, pela Católica de
Goiás; especialista em Gestão de Pessoas, pela UFRJ; graduada em
Psicologia, pela Católica de Goiás; formada em Coaching: Life
Coaching, Executive Coaching e Master Coaching.

RETENÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE PRECATÓRIOS/
RPV E ALVARÁ ELETRÔNICO
O curso foi disponibilizado para servidores do Poder Judiciário
Tocantinense que exercem função de escrivão judicial, e teve como
objetivo capacitar os servidores acerca dos conceitos básicos de
Precatórios e RPV; Retenção de Tributos sobre Precatórios; Prática no
Preenchimento do Alvará Eletrônico e Guia de Depósitos Judiciais,
buscando seu aperfeiçoamento em prol da eciência, ecácia e
efetividade dos atos processuais, resultando em qualidade na prestação
jurisdicional.
O juiz José Ribamar Mendes Junior, diretor adjunto da Esmat, ressaltou
que “Diante do início da operacionalização de ferramenta eletrônica, fazse necessário capacitar e orientar os escrivães judiciais, em virtude de
novos procedimentos a serem adotados pelo Tribunal de Justiça,
concernentes à aplicação das retenções de tributos sobre Precatórios e
RPV, bem como para auxiliar no preenchimento de formulário do Alvará
Eletrônico e guias de Depósitos Judiciais”.

TEORIA DO CONFLITO E A TEORIA DA
COMUNICAÇÃO É TEMA DE AULA NO
CURSO FORMAÇÃO DE CONCILIADOR

O curso básico Formação de Conciliador teve como
objetivo capacitar os participantes em conciliação,
com vista à consolidação da Política Judiciária de
Tratamento Adequado dos Conitos, no âmbito do
Poder Judiciário Tocantinense.
Com carga horária de 116 horas-aula, o curso foi
dividido em sete módulos: Acesso à Justiça, Estado
Democrático de Direito e Mudança de Paradigma
Judicial; Teoria do Conito e a Teoria da
Comunicação; Instrumentos Normativos em
Resolução Consensual de Conitos; Mediação e
Conciliação no Novo CPC; Técnicas de Mediação e
Conciliação – I; Técnicas de Mediação e Conciliação
– II; Aspectos Práticos e Noções da Mediação
Familiar; e a atividade prática com a realização do
Estágio Supervisionado.
As aulas foram realizadas na modalidade presencial
e à distância, sendo todas transmitidas via satélite
para as 42 comarcas do estado do Tocantins. As
atividades de ensino teórico foram realizadas via
Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, já as
atividades práticas e de estágio foram realizadas
nos CEJUSCs das respectivas comarcas.
O curso contou com a participação de mais de 250
alunos, dentre eles servidores e estagiários do
Tribunal de Justiça; professores e acadêmicos das
instituições de ensino conveniadas com o Tribunal
de Justiça do Tocantins; e bacharéis em Direito,
Serviço Social, Psicologia e Administração de
Empresas.
LEIA MAIS EM: esmat.tjto.jus.br
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

VISITA DO REITOR DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO TOCANTINS

E

m outubro, o diretor da Esmat recebeu o reitor da Universidade
Federal do Tocantins (UFT), professor Luís Eduardo Bovolato, em
visita institucional às novas instalações da Escola. O pró-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, Raphael Sanzio, e as professoras Suyene
Monteiro e Renata Rocha, acompanharam o reitor. A Universidade Federal
e a Esmat são parceiras na realização do Programa de Mestrado em
Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos; e a visita teve por objetivo a
realização de novas ações em conjunto, como a oferta de vagas para
Mestrado na área de Tecnologia da Informação, para servidores do
Tribunal de Justiça.
“O Poder Judiciário do Tocantins é 100% informatizado, e o Mestrado na
área de Tecnologia da Informação é fundamental para a área-m e áreameio. Sem dúvida essa seria mais uma ousada iniciativa, fruto da
importante parceria com a Universidade”, ressaltou o desembargador.
“Vocês estão muito bem instalados e preparados para realizar qualquer
atividade. Essa sem dúvida é uma parceria benéca para ambos os
lados”, frisou o reitor.

CURSO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A busca pela eciência nas contratações governamentais tornou-se um
desao para a Administração Pública. Debate-se, nesses mais de vinte
anos da Lei nº 8.666, de 1993, como garantir a economicidade e
qualidade dos gastos. Nessa linha, a capacitação dos servidores
responsáveis por licitar, acompanhar ou scalizar as Obras Públicas é
essencial, uma vez que este objeto guarda características peculiares em
relação aos demais.
Realizado nos dias 30 e 31 de outubro, o curso contou com a participação
de vinte e cinco servidores do Tribunal de Justiça do Tocantins, e foi
ministrado por Cláudio Sarian Altounian, autor dos livros Obras Públicas:
Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização; RDC na Prática e a
Contratação Integrada e Governança Pública, o Desao do Brasil, em
parceria com o ministro João Augusto.

Servidores que atuam com os Processos de
Contratação de Terceirização dos Serviços
participaram, nos dias 9 e 10 de novembro, do curso
Contratação de Serviços na Administração Pública à
Luz da IN 05/17: do planejamento da contratação ao
encerramento do contrato. A atividade aconteceu
com o objetivo de apresentar os itens mais
importantes da Instrução Normativa, mostrando o
novo modelo de contratação de serviços, com foco
na fase de planejamento das contratações, seleção
do fornecedor, métrica da scalização técnica,
assim como no gerenciamento dos riscos inerentes
à contratação, proporcionando fundamentais
conhecimentos aos servidores, que serão objeto de
aplicação nas contratações que envolvam
terceirização. O curso foi ministrado pelo professor
Luiz Claudio de Azevedo Chaves, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).

ESMAT REALIZA O CURSO MÉTODO
DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS (MASP)
O curso teve como objetivo capacitar os
par ticipantes para que saibam identicar
problemas, usando a metodologia MASP e as
Ferramentas Básicas de Melhoria da Qualidade no
Processo de Análise e Solução de Problemas, a m
de facilitar a tomada de decisão e a aplicação da
melhoria contínua nos processos, desenvolvendo
competências relativas à qualidade das atividades
na Instituição. As aulas foram ministradas pela
doutoranda em Ciências da Educação, Magda da C.
Oliveira. Mestre em Ciências da Educação.
Especialista em Administração Educacional,
Matemática, Docente do Ensino Superior e Gestão
Pública.

ESMAT REALIZA CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS

N

os dias 25, 26 e 27 de outubro, a Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (ESMAT) realizou a
VI Edição de Congresso Internacional em Direitos
Humanos, e mais uma vez reuniu magistrados,
servidores, operadores do direito e universitários para o
maior debate em direitos humanos no Tocantins,
apresentado por juristas de diversos países. O Evento
teve como tema: “Erradicação da Pobreza: uma questão
política, social e jurídica”, e homenageou o sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, em reconhecimento ao
legado de sua atuação para minimizar a pobreza no
Brasil.
Renomados palestrantes do México, Canadá, Portugal, Argentina, Espanha, França, Cabo Verde, e de vários estados do Brasil
trouxeram conhecimentos relevantes ao público inscrito. O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, também trouxe
importante reexão ao ministrar a palestra “Tratado de Cooperação da Amazônia – Perspectivas de Cooperação e Integração para um
Desenvolvimento Socioambiental”. O desembargador ressaltou que, “Se por um lado não há como conter o desenvolvimento
almejado pelas populações pobres da região Amazônica, por outro é necessário encontrar meios adequados para garantir o acesso
dessas populações à riqueza natural, bem como atender às demandas da economia nacional. O caminho certamente é o da
cooperação, da integração, da pesquisa cientíca, do desenvolvimento de sistemas jurídicos adequados, e de uma política
econômica baseada na sustentabilidade socioambiental, nos termos dos artigos 215, 225 e 231 da Constituição Federal”.
entregue ocialmente ao vice-presidente do Colégio e diretor geral da
Esmat, desembargador Marco Villas Boas, para integrar o acervo da
biblioteca da Escola. Foram lançados, também, livros e capítulos de
livros produzidos por professores e alunos do Mestrado em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos.

Durante a cerimônia de abertura, foi realizada homenagem
póstuma à professora doutora Isabel Cristina Auler Pereira
(magníca reitora da UFT). “A morte tirou da professora
Isabel a vida, mas não tirou dela os méritos de tudo que ela
representou para a educação no nosso Estado”. E por essa
razão, a Esmat prestou-lhe homenagem ao entregar nas
mãos de sua lha, Cláudia Cristina do Amaral Santos, a
Medalha Mérito Acadêmico, Feliciano Machado Braga.

O Congresso em Direitos Humanos faz parte das atividades do
Programa de Mestrado Prossional e Interdisciplinar em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, fruto da parceria entre a Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) e a Universidade
Federal do Tocantins (UFT). A VI Edição do evento contou com a
participação de mais de mil inscritos em todo o Estado do tocantins,
dentre magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, servidores de
Órgãos parceiros da Esmat, operadores do direito, professores e
acadêmicos.

A Escola também prestou homenagem ao desembargador
Eurípedes do Carmo Lamounier, presidente do Tribunal de
Justiça do Tocantins, ao outorgar-lhe a Medalha Mérito
Acadêmico – Feliciano Machado Braga. O professor
doutor Tarsis Barreto Oliveira também foi homenageado
com a Medalha.
Na oportunidade o presidente do Colégio Permanente de
Diretores das Escolas Estaduais da Magistratura
(COPEDEM), desembargador Antonio Rulli Junior, lançou,
na oportunidade, o livro "Memorial de Ministros", o qual foi
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CONGRESSO DEBATE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS NA CONTEMPORANEIDADE

P

romovido pelo Governo do Tocantins e pelo Centro
Regional de Referência sobre Drogas da Universidade
Federal do Tocantins (UFT) e Universidade do Estado do
Tocantins (UNITINS), em parceria com a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT), o Congresso buscou
opor tunizar uma reexão acerca dos mecanismos de
fortalecimento das políticas públicas sobre drogas no Estado.
Com o tema "Desaos do cuidado em Abuso de Álcool e outras
Drogas”, o Evento aconteceu no dia 23 de novembro.
O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, ministrou a
palestra de aber tura, com o tema “A Impor tância da
Intersetorialidade na Política sobre Drogas”. Para o palestrante,
que é médico e atuou por muitos anos na gestão da saúde
pública, a questão das drogas é um dos problemas mais
relevantes da atualidade. "Vivemos uma epidemia sem
precedentes; o consumo do crack está em todos os municípios e
até nas tribos indígenas", alertou. "Por isso, temos de entender a
droga do ponto de vista cientíco, para denir as políticas
públicas adequadas que tratem o problema como um todo, em
seu aspecto humano, de saúde pública e segurança",
complementou.

NAVEGUE PELO QR CODE E SAIBA MAIS

CURSO GESTÃO ÁGIL DE
REQUISITOS DE SOFTWARE
Servidores lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação
do Tribunal de Justiça e da Esmat, com conhecimento básico
em Gestão de Projetos, participaram, nos dias 4, 5 e 6 de
dezembro, do curso Gestão Ágil de Requisitos de Software.
As aulas foram ministradas pelo mestre em Engenharia de
Software, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
Evandro Moreira Pinto. Durante os três dias, os participantes
se prepararam para atuar na gestão de requisitos,
identicando as necessidades do negócio e garantindo
ecácia e eciência nos projetos de desenvolvimento de
sistemas.

SERVIDORES PARTICIPAM DO
CURSO GESTÃO DE MUDANÇAS
O curso, que aconteceu com o objetivo de orientar os
participantes no entendimento, liderança e gestão dos
processos de mudança nas instituições, analisando os
aspectos mais importantes envolvidos na mudança em
culturas organizacionais diversas, teve suas atividades
realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro. Ministrado pela
Mestre em Psicologia Social, Evanuzia Luzia de Oliveira, o
curso abordou temas como: Dinâmicas e Estratégias para a
Mudança; e Construção de Paradigmas.

ENCONTRO NACIONAL DEBATE PROPOSTAS E PLANO DE ATUAÇÃO DA ENFAM
O terceiro diretor adjunto da Esmat, juiz Wellington
Magalhães, representou a Escola, ao lado da servidora
Taynã Nunes, do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados, no IV Encontro com Diretores e
Coordenadores Pedagógicos das Escolas Judiciais e de
Magistratura, realizado na sede da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). O
Evento aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro e teve como
objetivos: reetir sobre as avaliações feitas por escolas e
por formadores em pesquisa de opinião; discutir o plano
anual da Enfam para 2018; apresentar as novas
plataformas digitais de gestão da Escola; e discutir
propostas normativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA APROVA CRIAÇÃO
DA EDITORA ESMAT

MAGISTRADOS PARTICIPAM DA PALESTRA
“CONSTELAÇÃO FAMILIAR”

P

or meio da Resolução nº 44, de 7 de dezembro de
2017, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, desembargador Eurípedes Lamounier,
ocializou a criação do projeto tão sonhado para a Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT): a sua
Editora própria. A Escola poderá trabalhar na promoção de
publicação e socialização dos trabalhos acadêmicos,
técnicos, históricos e culturais, consubstanciados na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e
aprimoramento prossional.
Segundo a Resolução assinada pelo presidente, essa
decisão foi necessária para incentivar magistrados e
servidores do Tribunal de Justiça, a produzirem trabalhos
para publicação de revistas, periódicos e livros com temas
relacionados à área jurídica, e pelos grandes investimentos
da Escola para formação de seu corpo docente, tornando-se
uma referência, cuja maioria será de mestres e doutores.
Outro ponto em destaque foi a necessidade de criar
instrumento que facilite o processo de publicação da
produção oriunda dos cursos lato e stricto sensu oferecidos
ou viabilizados pela Escola.
A Editora ESMAT será dirigida pela Primeira Diretoria Adjunta,
coordenada pela desembargadora Etelvina Maria Sampaio
Felipe. Para a desembargadora, “a crescente atividade
intelectual, o incremento da pesquisa cientíca, os cursos de
Pós-Graduação oferecidos pela Esmat e a consequente
produção textual advinda disso acabam por gerar uma
quantidade representativa de trabalhos com potencial para
publicação, sem dúvida essa foi mais uma nova vitória para a
Escola”.

Durante a programação do terceiro e último módulo do curso
Eneagrama para Magistrados, a médica psiquiatra, homeopata,
psicoterapeuta e consultora organizacional, Dagmar Ramos, fez
uma participação especial e realizou palestra sobre a Constelação
Sistêmica Familiar. Constelação Familiar é uma abordagem
terapêutica capaz de identicar padrões recorrentes de conduta,
com vista a solucionar os problemas surgidos a partir deles.
Para o juiz Gilson Coelho Valadares, coordenador da Cidadania no
Tribunal de Justiça “Os princípios básicos da constelação familiar
estão lastreados na vivência de situações pretéritas cujos efeitos
atuais necessitam de ajustes, principalmente no que diz respeito à
aceitação das diferenças no seio familiar. A Metodologia utilizada
no curso deixou claro que nada acontece por acaso. Tudo tem uma
razão de ser e de existir. A conclusão a que chego é a seguinte: o
bem que me faz bem é o bem que eu faço”.
Dagmar é uma das pioneiras do trabalho com as Constelações
Familiares no Brasil, com reconhecimento internacional. É
professora do método e realiza atendimentos com constelações
sistêmicas no Brasil, na Itália e na Alemanha.
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DEPOIMENTOS

A Esmat é mais que um Órgão do Tribunal com a finalidade de aprimorar não só os
magistrados como também os servidores do Poder Judiciário. É, também, um
instrumento para se obter a eficiência dos serviços judiciários; obedece, pois, a
um dos princípios inseridos no art. 37 da Constituição Federal, tudo para bem
atender ao jurisdicionado.
Juiz Agenor Alexandre da Silva
1ª Vara Cível, Palmas-TO

A Escola Superior da Magistratura Tocantinense representa fonte de conhecimento
indispensável à comunidade jurídica tocantinense. É fundamental podermos
contar com a Esmat para incentivar nosso aperfeiçoamento na prestação
jurisdicional, porque isso nos dá segurança e certeza de que estamos trilhando um
caminho de sucesso.
Alessandra Martins Polonial Adorno
Técnica Judiciária, Palmas-TO

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 Esmat
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, Lilian Gama
da Silva, Lily Sany Silva 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.

