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Desembargador Marco Villas Boas

Missão: “Formar e aperfeiçoar magistrados e servidores em busca de boas
práticas e da excelência da prestação jurisdicional”.
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CURSO APERFEIÇOAMENTO OPERACIONAL DO
SISTEMA SIAFE-TO
Os servidores lotados na Diretoria Financeira do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) participaram, em
janeiro, no laboratório de informática da Esmat, do curso
de Aperfeiçoamento Profissional do sistema SIAFE-TO,
que visou capacitá-los no processo de operação do
Sistema, a ser implantado no Tocantins ainda este ano.
As aulas apresentaram conteúdos tópicos, como:
Procedimento Contábil, Evento Contábil, Operação
Patrimonial, Cadastro de Pessoas Físicas, Cadastro de
Contratos e Convênios, Cadastro de Despesa de Exercício
Anterior, Procedimentos Contábeis, Obras e Instalações,
Folha de Pagamento, Relatórios de Sistema e outros.
As atividades foram ministradas pela professora Monica
Ferreira Ramineli, especialista em Controladoria e
Finanças pela Faculdade Moraes Júnior – Mackenzie Rio.

DIRETOR GERAL DA ESMAT PRESTIGIA
INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESMAPE
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, participou da inauguração da nova sede da Escola
Judicial de Pernambuco, ocorrida em fevereiro. A nova
Esmape marcou o fim da gestão do desembargador
Leopoldo Raposo na presidência do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE). Com um perfil sustentável, o prédio
tem 9,8 mil m² de área construída, dispondo de cinco
pavimentos, com biblioteca, área de imprensa, vinte salas
de aula e um auditório para quinhentas e cinquenta e quatro
pessoas.
A solenidade contou com a presença de personalidades do
meio jurídico e político, como o ministro do Supremo
Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes; o novo presidente
do TJPE, desembargador Adalberto de Oliveira; o presidente
da OAB-PE, Ronnie Duarte; o diretor da Esmape, juiz Saulo
Fabiane; e o prefeito do Recife, Geraldo Julio.

WORKSHOP “TREINO DURO, LUTA FÁCIL”
Realizado na sede da Esmat, o Workshop “Treino Duro, Luta
Fácil,” contou com a participação de servidores e magistrados
lotados na Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins. A
atividade foi realizada com foco no alinhamento da equipe com
a meta organizacional, por meio da formação do time de alta
performance, para trabalharem com motivação e determinação,
a fim de garantir qualidade nas ações em desenvolvimento.
Para a coordenadora do projeto, a servidora Glacielle Torquato,
“é importante garantir o foco, a disciplina e a motivação da
equipe, o que repercute diretamente na prestação de serviços
com qualidade, celeridade e eficiência, por meio do uso de
técnicas para planejar, de maneira eficaz e estruturada, de forma
mais focada e objetiva, as atividades pertinentes à
Corregedoria”.
A atividade foi ministrada por Tudy Vieira, administradora
especialista em Planejamento e Gestão Empresarial.
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DIRETORES DA ESMAT VISITAM IESS
Em viagem institucional a São Paulo, o diretor geral da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), desembargador
Marco Villas Boas, acompanhado da diretora executiva da Esmat,
Ana Beatriz Pretto, visitaram o Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS). O Instituto firmou, em 2017, Termo de
Cooperação Técnica, Acadêmica e Científica com a Esmat, com
vista ao intercâmbio de experiências e de pessoal nos campos da
docência, da pesquisa e da cultura.
Na oportunidade, discutiram sobre o Congresso Jurídico que
acontecerá em agosto de 2018, com a participação dos membros
do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura (COPEDEM), que irá destacar importantes temas
referentes à Saúde no Brasil, com destaque para a Saúde
Suplementar.
“É relevante estender o legado do desembargador Antonio Rulli
Junior, permitindo que o Copedem possa contribuir para a
melhoria do sistema da saúde pública e privada”, ressaltou o
desembargado Marco Villas Boas.

DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS É ACLAMADO PRESIDENTE DO COPEDEM
Com a imatura partida do desembargador Antonio Rully Junior ocorrida em janeiro deste ano, o desembargador Marco Villas Boas
foi aclamado, em fevereiro, presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM). A
Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu em São Paulo, reuniu diretores das Escolas da Magistratura de diversos estados
do Brasil. O desembargador Marco Villas Boas já acompanhava as atividades do Colégio como vice-presidente. Sempre ao lado do
desembargador Antonio Rulli Junior, os dois trabalharam em prol das Escolas da Magistratura no Brasil. Participaram também
dessa reunião o desembargador Helvécio Maia e a diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto.
“Esse é mais um dos grandes desafios propostos. Recebo com honra essa difícil função de substituir o tão querido e
comprometido saudoso desembargador Rulli”, ressaltou o novo presidente.
esmat.tjto.jus.br

DIRETORES DA ESMAT E DO COPEDEM RECEBEM HOMENAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SÃO PAULO
A Câmara de Vereadores de São Paulo, por iniciativa
do vereador Caio Miranda, homenageou, no dia 23
de fevereiro, com o título Salva de Prata Pessoa
Jurídica, o Colégio Permanente de Diretores de
Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) e o
desembargador Antonio Rulli Junior (in memoriam),
em comemoração aos serviços prestados à cidade
de São Paulo. O presidente do Copedem,
desembargador Marco Villas Boas, foi quem recebeu
a honraria.
Também foram homenageados os desembargadores
Marco Villas Boas e Helvécio de Brito Maia Neto e a
diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto, pelos
relevantes serviços prestados na formação e
aperfeiçoamento de magistrados.
Para o desembargador Marco Villas Boas, “esse foi
um momento de grande importância para o
Copedem, por sua história e especialmente pelo
reconhecimento do sério trabalho desenvolvido em
prol das Escolas da Magistratura em todo o Brasil”.

LANÇAMENTO DE LIVRO E MEDALHA MARCAM
COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DA ESMAT
Na oportunidade da realização do XLVII Encontro do Colégio
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura
(COPEDEM), no dia 5 de abril deste ano, a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) comemorou os seus 15 anos de
realização e na oportunidade instituiu a Medalha Comemorativa em
homenagem póstuma ao desembargador Antonio Rulli Junior.
A Medalha é uma homenagem entregue a autoridades que contribuem e
incentivam à construção do conhecimento e boas práticas, assim como
realizam ações de disseminação do conhecimento e aprimoramento da
prestação jurisdicional, em atendimento ao princípio da eficiência.
Foi destaque durante as comemorações de aniversário o lançamento do
Livro e Vídeo intitulados "Histórias e Memórias", com o registro
histórico da Esmat. O material lançado está disponível no Portal da
Escola.
Para o diretor geral da Esmat, Desembargador Marco Villas Boas “Ao
longo destes 15 anos a Escola capitaneou verdadeira transformação
qualitativa nas atividades administrativas e judiciais do Tribunal de
justiça e das Comarcas do Poder Judiciário Tocantinense, qualificando
servidores e magistrados em busca de boa práticas e da excelência da
prestação jurisdicional, preocupando-se principalmente com a
efetividades da jurisdição sob a pespectiva da concreção dos direitos
fundamentais insculpidos na Constituição Federal”.
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DIRETOR DA ESMAT RECEBE REPRESENTANTES DA ENFAM
O desembargador Edson Luiz Vidal Pinto e a servidora Ana Lourdes Vilela, que fazem parte da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), estiveram, no dia 16 de março, em visita à Esmat. Durante a visita o desembargador Marco
Villas Boas falou sobre a Escola e seu funcionamento depois da Certificação ISO 9001:2008.
Vilela agradeceu em nome da Enfam pela excelente recepção e ressaltou que “o propósito da visita é o de acompanhar a realização de
cursos credenciados na Escola Nacional, como, neste caso, o de Gestão Judiciária, e assim verificar sua aplicação para possíveis
orientações, e, com isso, permitir o recredenciamento da Esmat na Enfam”. Da mesma forma, o desembargador Vidal, frisou estar
surpreso com a estrutura física e de pessoal da Esmat. “Louvo por essa iniciativa em que se vê um ambiente de estudo totalmente
estruturado, capaz de proporcionar excelentes condições de capacitação permanente a magistrados e servidores. Consigno
respeitosamente pela boa acolhida e pelo tempo de estadia na Esmat”.
Participaram também da reunião a coordenadora do curso Gestão do Judiciário, juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi; a diretora
executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto; a coordenadora do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Esmat, Andreia
Marinho; e as servidoras do Núcleo, Taynã Nunes Quixabeira e Sonia Cláudia Bezerra Sales.

WORKSHOP CONSTELAÇÃO FAMILIAR
O Workshop foi ministrado pela psicoterapeuta Marlies Wiest e teve como público alvo os magistrados do Poder Judiciário
Tocantinense. Durante o evento foi ministrado uma palestra vivencial que abordou os conceitos sistêmicos sobre o corpo humano,
tornando visível o oculto que está dentro de cada um e provoca doenças, emoções e sentimentos não compreendidos. O Método das
Constelações abrange o sistema integral do corpo, mente e alma, ajudando a desfazer os elos que atravessam gerações,
responsáveis pela manutenção dos diversos sintomas.
Para a magistrada participante, Umbelina Costa, “o workshop foi uma excelente oportunidade para nós juízes conhecermos essa
ferramenta de suporte às famílias envolvidas em conflitos familiares”.
esmat.tjto.jus.br

PALESTRA COM DOUGLAS FISCHER MARCA A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS
CERTIFICADOS DA PÓS EM ESTADO DE DIREITO E COMBATE À CORRUPÇÃO
Na abertura da solenidade, o diretor geral da Esmat,
desembargador Marco Villas Boas, deu as boas-vindas
aos formandos e ressaltou, “ao longo dos 15 anos da
Esmat, temos ofertado excelentes cursos para a
sociedade tocantinense e aprimorado o sistema de
justiça de forma integrada, não apenas na formação
continuada e aperfeiçoamento de juízes e servidores, mas
transcendendo a sua missão para o campo institucional,
integrando diversos profissionais do sistema de justiça
no projeto de aperfeiçoamento da jurisdição, com o
debate da cultura jurídica em todos os campos do
conhecimento, necessários para que a prestação
jurisdicional aconteça”.
O coordenador do curso, professor doutor Tarsis Barreto,
enalteceu o trabalho realizado pela Esmat, “todo esforço
se deve em especial ao desembargador Marco Villas
Boas, que prima pela excelência.
Na programação, foi ministrada palestra com o tema
“Obrigações Processuais Penais Positivas e a Punição de
Modo Eficiente da Corrupção”, com o coordenador
jurídico do grupo de trabalho Lava Jato no gabinete da
Procuradoria-Geral da República, Douglas Fischer.
Antes da entrega dos certificados, os presentes ouviram o
orador da turma, o juiz Arióstenes Guimarães Vieira, que
ressaltou em seu discurso, “Cada um de nós fará uso do

conhecimento do seu jeito, construindo o seu próprio
caminhar”. Emocionando a todos, prosseguiu frisando
que celebravam naquele momento o ambiente
acadêmico disponibilizado pela Esmat. “Esta Escola
viabiliza o caminhar dos diferentes, não como um favor
dos tolerantes ao tolerado tão criticado por Paulo Freire,
mas sim a tolerância autêntica que tem como
pressuposto respeitar os sonhos, as ideias, os ideais, as
opções e os gostos. A Esmat nunca se dispôs a criar robôs
ou a adestrar pessoas, mas sim explicar nossas
diferenças com ênfase e respeito”.
Para encerrar a solenidade, foram entregues os
certificados de conclusão do curso aos novos
especialistas do Poder Judiciário do Tocantins.
Lançamento de livro
Foi lançada, na solenidade, a obra “Combate à Corrupção
na Visão do Ministério Público”, pela editora JH Mizuno,
organizada pelos especialistas e promotores de Justiça
Vinicius de Oliveira e Silva, Edson Azambuja e Octahydes
Ballan Junior. A obra visa colaborar com a atividade de
todos aqueles que atuam na área, tanto no aspecto
preventivo quanto repressivo, e com os que desenvolvem
estudos e pesquisas relativas à redução dos níveis de
corrupção no País.
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ESMAT INICIA O PROCESSO DE MIGRAÇÃO
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Pretto, e os servidores Vinícius Fernandes Barboza e Júlio
César Pereira de Oliveira, que contaram com o profissional
Ivan Augusto Gonçalves, contratado para instruir o processo
de migração.
O atual sistema de gestão da qualidade da Esmat, certificado
em setembro de 2015 com validade até setembro de 2018,
tem como escopo a “Formação e o Aperfeiçoamento de
Magistrados e Servidores”. A nova versão ISO 9001:2015
trouxe mudanças importantes que impactarão na qualidade
dos serviços ofertados pela Escola.

Em março de 2018, a Esmat deu início ao processo de
migração do sistema de gestão da qualidade, da versão ISO
9001:2008 para a versão ISO 9001:2015. Participaram do
planejamento a diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz

Segundo a diretora executiva, Ana Beatriz Pretto, “as
mudanças serão significativas e irão impactar positivamente
os serviços oferecidos pela Esmat, atendendo ao
direcionamento estratégico da Escola em sua missão, qual
seja, “Formar e aperfeiçoar magistrados e servidores, em
busca de boas práticas e da excelência da prestação
jurisdicional”.

VI TURMA DO MESTRADO EM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DIREITOS HUMANOS

As atividades da VI turma do Mestrado iniciaram em março, com a apresentação da Aula Magna pelo pós-doutor em Ciências
Jurídico-Políticas, pela Universidade Clássica de Lisboa, o professor Valério Mazzuoli.
Durante a solenidade de abertura, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, ressaltou “ que o êxito e a
qualidade do Mestrado, durante esses anos, aliados ao trabalho intermitente da Universidade Federal do Tocantins, com todos
os professores que atuam nessa área, a cooperação e o afinco no controle da qualidade e no resultado final, produzem um
impacto positivo na sociedade tocantinense. Crescemos muito na atividade jurisdicional e nas atividades circundantes ao
sistema judicial, sem dúvida o reflexo é positivo e sólido”.
Na sequência, o reitor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Eduardo Bovollato, frisou “que esse momento acontece
pelo somatório de esforços de pessoas engajadas em trazer a responsabilidade do fortalecimento do ensino no Tocantins.
Temos uma missão social muito forte, e a área do Direito tem mais possibilidade de estabelecer essa interlocução com a
sociedade. Para nós da Universidade, é motivo de muito orgulho realizar essa parceria com a Esmat, espero que possamos
fortalecer esse laço em novas frentes”.
Assumiu a coordenação do mestrado, o professor doutor Gustavo Pascoal, e, ao desejar boas-vindas aos novos mestrandos,
ressaltou que “irá se empenhar para cumprir bem a sua nova missão”.
esmat.tjto.jus.br

REVISTA ESMAT HOMENAGEIA O DESEMBARGADOR ANTONIO RULLI JUNIOR
O Lançamento da 15ª Edição da Revista ESMAT, que
aconteceu em abril, teve um significado especial ao
Judiciário Tocantinense, à comunidade acadêmica
nacional e ao corpo editorial que participou de sua
elaboração.
A Revista homenageou, em sua capa, o desembargador
Antonio Rulli Junior, ex-presidente do Colégio Permanente
de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura
(COPEDEM) e editor honorário vitalício do periódico
científico, falecido no começo deste ano. A Revista
reconhece seu intrépido esforço na produção e
disseminação do conhecimento, pela sua brilhante carreira
à luz da Justiça. Também, nesta Edição, celebra a
satisfação em dar continuidade ao padrão do periódico.
Oferece 75% de artigos com exogenia, artigos estes
provenientes de outros estados e países.
A Edição conta com artigos de doutores ilustres advindos
do México, Portugal, Espanha e França. A cada exemplar
publicado, potencializa-se o nível do periódico, dentro dos
parâmetros da Capes, com vista à elevação no Estrato
Qualis.
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A Revista Esmat objetiva ser instrumento motivador para a difusão do conhecimento produzido pelos magistrados, alunos,
professores, servidores, advogados, membros da comunidade jurídica, ou seja, um veículo para o contínuo aprimoramento
das discussões sobre o Direito, de forma a estimular o debate acadêmico e científico.

BNMP 2.0: MAGISTRADOS PARTICIPAM DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE
MONITORAMENTO DAS PRISÕES
Magistrados participaram do treinamento promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para implantação do
Banco Nacional de Monitoramento das Prisões – BNMP 2.0
–, no Tocantins. A atividade foi realizada em março, na sede
da Esmat, e contou com a participação do presidente do
Tribunal de Justiça, desembargador Eurípedes Lamounier, e
do diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas.
O treinamento de magistrados do Poder Judiciário vem
sendo realizado em todo o País. No Tocantins, a meta do CNJ
é implantar o sistema, no período de sessenta dias, em
todas as comarcas do Estado, com competência para a
matéria (varas criminais e de execução penal, além das
varas cíveis que porventura determinem a prisão de
pessoas). O conteúdo foi ministrado pelos juízes auxiliares
da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Marcelo
Mesquita e Maria de Fátima Alves.
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COPEDEM: JUDICIÁRIO DO TOCANTINS SEDIOU ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES
DE ESCOLAS ESTADUAIS DA MAGISTRATURA
Com o tema “Especialização profissional sem distância –
em busca do aperfeiçoamento da jurisdição e da
efetivação dos direitos humanos” –, foi sediado em
Palmas, nos dias 5, 6 e 7 de abril, o XLVII Encontro do
Copedem.
Durante a solenidade de abertura do Encontro, o
presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins,
desembargador Eurípedes Lamounier, destacou os
investimentos na qualificação. “A Esmat é protagonista,
não apenas com a realização de pós-graduações,
treinamentos e cursos em geral, mas também por
promover inúmeros debates relevantes e de interesse da
magistratura e da sociedade como um todo”, disse.
Para o desembargador Marco Villas Boas, que preside o
Copedem, o Evento é de fundamental importância para
debater a formação e o aperfeiçoamento para o exercício
da função jurisdicional. “Unindo a necessidade da
discussão sobre a educação sem fronteiras a uma das
missões do Copedem, que possamos cumprir o que
estabelece a Constituição Federal e permitir adequada
formação e aperfeiçoamento da magistratura estadual”,
frisou. Destacou, ainda, o trabalho realizado pela Esmat,
que este ano comemora 15 anos de instalação, e durante o
evento, em comemoração à data, lançou um vídeo e o livro
“Histórias e Memórias”, com o registro histórico da
Escola.

esmat.tjto.jus.br

Palestras
A conferência de abertura foi feita pela professora doutora
Ana Claudia Karam Abdallah dos Santos. O Encontro
também contou com palestras do professor doutor Luiz
Roberto Liza Curi e da especialista Ritze Pereira Fenaz da
Costa. O desembargador Marcos Cavalcanti, diretor da
Escola da Paraíba, apresentou o “Projeto ESMA/PA 2018”.

Medalha
Durante todo o Evento contou-se também com
homenagem póstuma ao desembargador Rulli Junior,
organizador das edições anteriores do Encontro, e, em sua
memória, foi instituída a Medalha Comemorativa aos 15
anos da Esmat. Receberam a honraria pessoas que
colaboraram com a Escola e com o aperfeiçoamento do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins e do Brasil.

Carta de Palmas
Ao final do Encontro, o desembargador Marco Villas Boas,
leu a Carta de Palmas. No documento, o Colégio deliberou
que as metodologias ativas de aprendizado devem nortear
o ensino acadêmico e profissional, seja na modalidade
presencial ou à distância; e a Formação Continuada Lato e
Stricto Sensu nas Escolas de Governo e Judiciais constitui
dever do Estado e direito-dever fundamental dos
magistrados e servidores públicos.

MESTRADO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL DE SISTEMAS
A Escola publicou em fevereiro o Edital de homologação
dos candidatos inscritos e aptos a participar do processo
seletivo do Mestrado em Modelagem Computacional de
Sistemas.
Coordenado pelo professor doutor Davi Nadler Prata, o
Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas é
oferecido aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins (TJTO) e da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), com vista ao aperfeiçoamento na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Em março, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a
Esmat iniciaram o Programa com Aula Magna ministrada
pelo doutor em Direito, Coriolano Almeida Camargo.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas desejou as boas-vindas aos novos mestrandos e, em
seu discurso, fez um breve histórico sobre a evolução
tecnológica no Poder Judiciário do Tocantins. Em
seguida, frisou estar confiante “com os ensinamentos que
serão repassados nos cursos e, o mais importante, que as
práticas a serem realizadas e as experiências de um labor
diário em sala de aula, com professores experientes, serão
de fato transformadores na vida de cada um; a Esmat atua
de forma efetiva para a melhoria da formação profissional
e técnica de seus servidores e magistrados; por essa
razão, a importância do Mestrado Profissional em

Modelagem Computacional de Sistemas”.
O reitor da UFT, Eduardo Bovollato, reafirmou a importância dessa
parceria com a Esmat em mais esse Mestrado, “sem dúvida essa
é uma relação de confiança recíproca, que vem crescendo a cada
dia”.
Ao iniciar sua aula, Coriolano Almeida Camargo desafiou os
mestrandos e os parabenizou por terem galgado um degrau
importantíssimo na sua vida profissional. “Digo-lhes que, apenas
no árduo exercício de se reverem todos os dias e se
reconstruírem, encontrarão, em suas leituras diárias, um novo
exercício de vida e de aprendizado”. Coriolano ministrou o tema
“O Direito Frente às novas Tecnologias”.

ESMAT PROMOVE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DAS DECISÕES JUDICIAIS
A capacitação foi ministrada pelo professor pós-doutor em
Direito, pela Universidad de León/Espanha e pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Tiago Gagliano
Pinto Alberto.
O projeto foi voltado para magistrados e servidores do Tribunal
de Justiça do Tocantins (TJTO) e servidores dos órgãos
parceiros com atuação no Núcleo de Apoio às Comarcas
(NACOM).
O objetivo geral da formação foi o de despertar nos participantes
uma reflexão sobre as estratégias lógico-argumentativas usadas
nas decisões judiciais, aprofundando o conhecimento e
utilização dos conteúdos referentes aos seus fundamentos, até
mesmo com a efetivação de trabalhos práticos a serem
realizados para treinamento.
Durante a capacitação, foi trabalhada a compreensão das diversas linhas do pensamento jurídico, quais sejam, tradicionais e
contemporâneas, e a revisão dos vários modelos argumentativos já existentes, juntamente com a sua aplicação no contexto de
uma decisão judicial.
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS É CONDECORADO COM A MEDALHA ORDEM DO MÉRITO
DO EMPREENDEDOR JUSCELINO KUBITSCHECK
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), desembargador Marco Villas
Boas, foi condecorado com a Soberana Ordem do Mérito
do Empreendedor Juscelino Kubitscheck, no grau
Comendador, a mais alta condecoração da Academia
Brasileira de Honrarias ao Mérito, mantida pelo Centro de
Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP).
A entrega da Medalha foi realizada em sessão solene, no
Palácio do Congresso Nacional, Auditório Nereu Ramos,
no dia 20 de abril.
A honraria é assinada pelo Senhor Comendador Regino
Barros, presidente do Centro de Integração Cultural e
Empresarial de São Paulo (CICESP), que mantém a
Abrahm. Na Comenda, o desembargador é reconhecido
por suas qualidades, mérito de honra, dignidade, caráter e
espírito empreendedor, comprometido com o
desenvolvimento sustentável e a divulgação dos nobres
valores em seu concorrido mercado. Marco Villas Boas é
reconhecido como referência em sua área de atuação,

exemplo a ser seguido pelos seus pares e pelas gerações
vindouras, orgulho do empreendedorismo brasileiro, cita o
documento.
Além do diretor geral da Esmat, receberam a honraria o
desembargador Helvécio de Brito Maia Neto e o presidente da
Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), prefeito de
Pedro Afonso, Jairo Mariano.

OUVIDORES JUDICIAIS DO NORTE E CENTRO-OESTE PARTICIPAM DE ENCONTRO EM PALMAS
PARA DISCUTIR MELHORIAS NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Com o intuito de promover intercâmbio de experiências,
ouvidores judiciais das regiões Centro-Oeste e Norte
participaram do Encontro Regional do Colégio Nacional de
Ouvidores Judiciais (COJUD), em Palmas. Durante a
programação, os ouvidores judiciais apresentaram suas
metodologias de trabalho, apontando as boas experiências e
também as principais dificuldades de cada estado. Para os
participantes, a cultura da judicialização, comum em todo o
Brasil, onde as pessoas acionam a Justiça em situações

desnecessárias, seria um dos pontos que mais contribui
para o excesso de processos e, consequentemente, das
requisições às Ouvidorias.
Ao abrir o Evento, a ouvidora judiciária do Tocantins,
desembargadora Ângela Prudente, ressaltou os
esforços que a Ouvidoria tem exercido na busca de um
atendimento de qualidade, voltado para a atividade-fim
do Judiciário.
“O nosso trabalho, visitando todas as comarcas e
focando tanto o público interno quanto o externo, visa à
melhoria do atendimento ao cidadão, pois o serviço
público tem essa finalidade básica, que não pode ser
negligenciada”, destacou a desembargadora.
O presidente do Cojud, desembargador Altair de Lemos
Júnior, comentou a importância de um trabalho objetivo
por parte das Ouvidorias e elogiou o serviço
desenvolvido no Tocantins. “Sem dúvidas, a Ouvidoria
Tocantinense é um modelo a ser seguido, tanto no que
diz respeito ao sistema quanto à metodologia. Essa é
uma oportunidade para a troca de experiências”, afirmou
o desembargador, ouvidor judicial do Rio Grande do Sul.

esmat.tjto.jus.br

PODER JUDICIÁRIO REALIZA O II SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E
I ENCONTRO DE FACILITADORES RESTAURATIVOS
O II Seminário Tocantinense de Justiça Restaurativa e I Encontro de Facilitadores Restaurativos teve em sua programação palestras
com os temas “Justiça para o século 21 – A Experiência da Justiça Restaurativa no Rio Grande do Sul” –, proferida pelo juiz
Leoberto Brancher, e “Práticas Restaurativas como Estratégia de Pacificação Social”, ministrada pelo juiz Afonso Armando
Konzen.
Para o juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior, a Justiça Restaurativa é um modelo complementar da Justiça Criminal. “Ela não visa
o encontro da culpa, mas busca uma responsabilização das pessoas envolvidas numa relação criminosa, pois acreditamos que o
indivíduo que cometeu o crime possa se conscientizar das causas e consequências dos delitos cometidos, assim como a vítima e
a sociedade saiam mais fortalecidas nesse processo”, completou o juiz.
Um dos participantes, o corregedor da Polícia Militar, coronel Henrique de Souza Lima Junior, disse ser interessante a promoção
da cultura da paz partindo do Poder Judiciário, alcançando membros do Poder Executivo e a sociedade civil. “Como mobilizador
social e como policial militar, vejo a importância de criar os círculos de paz, buscando engajar até mesmo os policiais militares”,
conclui.

ESMAT REALIZA WORKSHOP DE MOTIVAÇÃO PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS
O evento foi realizado com o objetivo de promover um clima organizacional, por meio da formação do time de alta performance,
no intuito de trabalhar com motivação, determinação e garantir qualidade nas ações em desenvolvimento, bem como despertar
os ouvintes sobre a importância do autogerenciamento e elevar o nível de consciência dos integrantes das equipes para
assumirem as responsabilidades, a fim de aumentar a produtividade.
As atividades foram ministradas por Tudy Vieira, master
coach, administradora e consultora organizacional. O
Workshop contou com a presença de magistrados e
servidores do Tribunal de Justiça do Tocantins, que durante as
atividades foram orientados, pela palestrante, sobre o alcance
das metas no cenário atual brasileiro.
Carolina Vila Real Sidião, chefe de gabinete, destacou que a
palestra é de grande valia, pois incentiva o comprometimento
e a união dos servidores para atingir as metas definidas pelo
Tribunal de Justiça. “Está sendo fundamental, pois ela une
todo o Tribunal para um fim: atingir a meta até 2020,
produzindo um Tribunal mais célere e eficaz”, afirmou.
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MAGISTRADOS PARTICIPAM DE CURSO PRÁTICO SOBRE GESTÃO JUDICIÁRIA
Proporcionar aos magistrados conhecimentos referentes à liderança, ao manuseio do e-Proc e compartilhamento de boas
práticas em gestão judiciária, como complementos práticos dos conteúdos ministrados no curso Gestão Judiciária, foi o
objetivo do curso Gestão Judiciária, realizado nos dias 23 e 24 de abril de 2018. As aulas foram ministradas pelos professores
Gertrudes Silva Gomes Vieira e Ângelo Stacciarini Seraphin.
Para uma das coordenadoras do curso, Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, “a atividade surgiu com a necessidade de
complementação da parte prática do curso Gestão Judiciária realizado anteriormente; buscou-se contextualizar ações e
comportamentos fundamentais na atuação dos juízes gestores, a fim de contribuir para o desenvolvimento do trabalho a ser
desenvolvido em suas respectivas Varas e/ou Diretorias”, falou Gazire.
No encerramento, os magistrados Cledson José Dias Nunes, Luatom Bezerra, Adelino de Lima e Manuel de Faria Reis Neto
apresentaram o Workshop Boas Práticas em Gestão Judiciária.

CURSO GESTÃO DE PESSOAS
“É fato que a Gestão de Pessoas é um desafio diário, tanto para quem
está em Recursos Humanos quanto para os próprios líderes da
organização, e com a Era da Informação, de forte mudança e
instabilidade, está-se trazendo o modelo orgânico e flexível de
estrutura organizacional, no qual prevalecem as equipes
multifuncionais de trabalho. É a época da Gestão de Pessoas e com
pessoas”, palavras da mestra em Psicologia Social, Evanuzia Luzia
de Oliveira, que ministrou, na Esmat, este curso.
A atividade aconteceu em abril com o objetivo de desenvolver a
competência Gestão de Pessoas para promover habilidades na
aplicação de métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o
objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o
capital humano no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Os
participantes puderam estudar um pouco sobre Comportamentos de
Alta Performance – Comunicação humana –; Roda das Competências
da Liderança – sessão de coaching em grupo –; Níveis neurológicos:
Robert B. Dilts; Processos de feedback: dar e receber; Como elaborar
um plano de desenvolvimento para o subordinado; e demais temas
que compõem o conteúdo programático do curso.
esmat.tjto.jus.br

VII CONGRESSO INTERNACIONAL EM DIREITOS HUMANOS É REALIZADO EM PORTUGAL

Internacionalizar o Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos foi o foco do diretor
geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, ao realizar, em Portugal, a VII Edição do Congresso
Internacional em Direitos Humanos, com o tema “Jurisdição e Direitos Humanos na Perspectiva LusoBrasileira”. Centenas de participantes acompanharam a Programação transmitida pela internet, via Portal
Esmat, nos dias 23, 24 e 26 de abril de 2018, diretamente das Universidades de Lisboa e de Coimbra. Os
trabalhos foram iniciados em Lisboa com o pronunciamento do coordenador do Mestrado, professor doutor
Gustavo Paschoal, e da representante do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP), professora doutora
Carla Amado.
Em coimbra, a abertura oficial desta Edição contou com a participação da doutora Conceição Gomes, diretora
do Centro de Estudos (CES). A Diretora agradeceu a presença de todos e, em nome do Centro de Estudos,
ressaltou a importância do Evento, “é com profunda alegria que nos reunimos na discussão de assuntos de
tamanha relevância; essa parceria com a Escola do Tocantins tem sido bastante frutífera e proporcionado um
intercâmbio de conhecimento fundamental para ambos os países”, ressaltou.
O CES é um Laboratório Associado do Estado Português, vocacionado para investigação e formação avançada
nas diversas áreas das Ciências Sociais e Humanas.
Medalha 15 anos
Durante o Evento, o desembargador Marco Villas Boas outorgou aos conferencistas a Medalha Comemorativa
aos 15 anos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).
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CURSO ZIMBRA

CURSO METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO

Realizado no laboratório de informática da Esmat, o curso
Zimbra abrangeu o conteúdo *basic e advanced, homologado
para implementação e gestão eficaz da ferramenta, visou
ainda, atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado
do Tocantins em decorrência dos serviços de implantação e
suporte técnico aos usuários, e fez parte do Plano de
Capacitação da Diretoria de Tecnologia da Informação.

Realizado com objetivo de proporcionar o aprofundamento
da metodologia do estudo de caso, com sua aplicação
prática, o curso foi destinado aos profissionais atuantes no
planejamento e execução de ações de formação de juízes,
em especial os que ministram ou ministrarão aulas nos
cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).

Ministrado pelo instrutor Leonardo Marangoni, o curso contou
com a participação de dezessete servidores da área de
tecnologia da informação, lotados na Esmat e no Tribunal de
Justiça do Tocantins.

As aulas foram ministradas pelo juiz André Gonçalves
Fernandes, doutor em Filosofia e História da Educação; pela
professora doutora Ana Claudia Karam, diretora geral do
Centro de Extensão Universitária (CEU); e pelo Doutor Rafael
Marinangelo, professor do departamento de Direito Civil do
Centro de Extensão Universitária (CEU).

O Zimbra é uma solução de e-mail colaborativo (groupware)
livre, que possui recursos avançados e integrados de e-mail,
além de uma interface WEB rica com AJAX para cliente de email, possibilitando que o usuário usufrua de todos os
recursos de qualquer lugar, a qualquer momento, bastando ter
acesso a um navegador.

Para Karam, “esse método pedagógico de ensino jurídico
tem a finalidade de colocar o aluno como protagonista da
aprendizagem, construtor do conhecimento, e assim
propiciar a vivência por meio dele”.

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SINTETIZADO E RESUMIDO PONTO A PONTO
Centenas de profissionais acompanharam em todo o Estado
do Tocantins o curso Novo Código de Processo Civil
Sintetizado e Resumido Ponto a Ponto, realizado em duas
etapas na modalidade à distância pela Esmat.
O curso foi ministrado pelo doutor em Direito, Antônio
Cláudio da Costa Machado, que, ressaltou: “Esta é a segunda
maior Lei Brasileira em volume, com 1.072 artigos. É difícil
nos atualizarmos por ser muito volumosa e é por isso que,
passados dois anos de sua entrada em vigor, é sempre
importante reciclar, voltar ao conhecimento das novas
regras, é o objetivo deste curso”, finalizou.
Durante a atividade, Machado apresentou 600 comentários
novos que ajudarão os profissionais do Poder Judiciário do
Tocantins a combater a lentidão na Justiça e diminuir o
número de processos em tramitação, o novo Código.
esmat.tjto.jus.br

UNIVERSITÁRIOS PARTICIPAM NA ESMAT DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NO NACOM
Cento e setenta universitários se inscreveram para participar do
processo seletivo para novos estagiários que atuarão no Núcleo
de Apoio às Comarcas (NACOM). Foram ofertadas quatorze
vagas para o período matutino. O estágio oferecido visa tanto à
experiência prática quanto ao desenvolvimento acadêmico.
Os candidatos realizaram a primeira etapa do processo com a
aplicação da prova objetiva e da prova de sentença. A segunda
etapa aconteceu com a realização das entrevistas.
Das quatorze vagas oferecidas, duas são para estagiários
remunerados com bolsa-auxílio e as demais são voltadas ao
exercício de estágio voluntário.

4ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) realizou, em
junho, a 4ª Edição do Programa de Preparação para a
Aposentadoria (PPA).
A palestra com o tema “Sonho de uma Vida – Aposentadoria” –
Como se preparar para viver sem culpa e se sentir merecedor?,
ministrada por Evanuzia Luzia de Oliveira, mestre em Psicologia
Social, abriu os cinco dias de programação voltada a servidores e
magistrados.
Durante toda a semana foram realizadas diversas atividades com o
intuito de familiarizar os servidores com o tema e prepará-los para
essa nova fase. O encerramento foi marcado por aulas de pilates,
hidroterapia e muita informação sobre saúde, bem-estar e
alimentação.

CÂMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATÓRIOS REUNE REPRESENTANTES DE TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA DE 21 ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
A 10ª Reunião Ordinária da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios
aconteceu em junho. O Evento, sediado pela primeira vez pelo
Judiciário do Tocantins, reuniu juízes de Precatórios de Tribunais de
Justiça de 21 estados e do Distrito Federal. A Reunião tratou da gestão
dos pagamentos das dívidas de entes públicos (municípios, estados e
União) e foi transmitido, ao vivo, para todas as comarcas do Estado.
Foram três dias de Encontro, sendo encerrado com o 1º Seminário
Tocantinense de Precatórios. Ministrou no Seminário o juiz Francisco
Eduardo Fontenele Batista, titular do 2º Juizado Auxiliar das Varas de
Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza (CE), e o juiz Bruno Lacerda
Bezerra Fernandes, auxiliar da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal (RN).
O Seminário contou com a participação de magistrados, servidores do
Poder Judiciário Tocantinense, membros do Ministério Público
Estadual e do Tribunal de Contas do Estado, prefeitos, secretários
municipais da Fazenda, procuradores do Estado e Municípios,
advogados, defensores públicos e estudantes.
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XII DIÁLOGO AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
A décima segunda Edição do Seminário Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, promovido pela Esmat, aconteceu nos dias 6 e 7 de
junho de 2018. Pelo terceiro ano consecutivo, o Judiciário do Tocantins sediou o Seminário Internacional que busca promover um diálogo
amplo e aberto sobre Meio Ambiente e Direito. Durante a abertura oficial dos trabalhos, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, ressaltou que o projeto tem produzido bons resultados no debate acadêmico sobre as questões ambientais, assim como o
aprimoramento científico do Direito. “O Seminário já transcende as fronteiras do Brasil e são ações como esta que podem ajudar
significativamente a mudar a sociedade, diante desse quadro em que nos encontramos; precisamos discutir as melhores formas de resolver os
problemas atuais ou ao menos minimizá-los, para que o Direito siga dando a estabilidade social que precisa para continuarmos progredindo
em todas as direções”, afirmou.
Dentro da programação, os painéis foram apresentados por nomes como: Carla Amado Gomes, Wellington Magalhães, Susana Borrás
Pentinat, Bleine Queiroz Caúla, Angela Issa Haonat, Lyssandro Norton Siqueira, Dayse Braga Martins, Roniclay Alves, Bruna Souza Paula, Ana
Paula Araújo de Holanda, Lara Lívia Bringel e Gustavo Paschoal Teixeira.
Homenagens
Durante o Evento, foi entregue a Medalha “Desembargador Antonio Rulli Junio”, comemorativa aos 15 anos da Esmat, a importantes
autoridades em reconhecimento pela contribuição e incentivo à construção do conhecimento e boas práticas, assim como pelas ações de
disseminação do conhecimento e aprimoramento da prestação jurisdicional, em atendimento ao princípio da eficiência.

UNIVERSITÁRIOS VISITAM A ESMAT
Universitários do 7º, 8º e 9º períodos do curso de Direito do
Centro Universitário Unirg, cidade de Gurupi-TO,
acompanhados pela professora Thatianne Rodrigues Lara
de Oliveira Gonçalves, estiveram visitando a sede da
Escola. Conduzidos pela Ascom da Esmat, o alunos
visitaram a biblioteca, o estúdio e as salas de aula, e
receberam informações dos responsáveis pelos setores de
cada área.
Para Thatianne, que também é aluna do Mestrado da Esmat,
“esse foi sem dúvida um grande momento, uma vez que a
Esmat é uma Escola destaque no Brasil, e as oportunidades
oferecidas também ao público externo são, sem dúvida,
muito importantes. Como aluna do Mestrado, sou
admiradora dos projetos desta Escola”, frisou a professora.
esmat.tjto.jus.br

ESMAT É REPRESENTADA NO XII SEMINÁRIO
INTERNACIONAL EM QUITO – EQUADOR
Com o tema Estado de Derecho, Ambiente y Naturalez, foi
realizada a XII Edição do Seminário Internacional, na cidade
de Quito no Equador. O Encontro que debate meio ambiente
em diversos países do mundo, contou com a presença de
palestrantes e representantes da Esmat, o diretor adjunto da
Esmat, juiz Wellington Magalhães, o juiz Roniclay Alves e a
professora Angela Issa Haonat.
O diretor adjunto da Esmat, juiz Wellington Magalhães, falou
sobre Democracia e Povos Indígenas: novas perspectivas de
diálogo e inclusão sociopolítica. Um trabalho em coautoria
com o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da
Esmat. Para Magalhães, “foi grande a satisfação em
compartilhar em Quito a experiência de inclusão
sociopolítica dos povos indígenas do Tocantins. Trata-se de
um projeto visionário de resgate das nossas origens num
processo democrático inclusivo”.

CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
O curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar:
ênfase em fundamentos legais e administrativos, voltado
para servidores do Poder Judiciário Tocantinense
aconteceu em junho na Escola.
Os participantes buscaram pelo conhecimento dos
fundamentos, a estrutura procedimental e o suprimento das
lacunas existentes na normatização de algumas leis ou pela
aplicação subsidiária de outras normas legais, como os
Códigos de Processo Civil e Penal, observando-se os
limites de tal aplicabilidade dada a natureza administrativa
dos referidos procedimentos.
Ministrou as aulas a professora Yara Beatriz Cruz de
Oliveira, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, pela
PUC/RS e mestre em Direitos Fundamentais, pela
ULBRA/RS.

SERVIDORES PARTICIPAM DO CURSO CONTADORIA JUDICIAL
O curso doi realizado com o objetivo de capacitar os
contadores judiciais para a realização de algumas
modalidades de cálculos demandados no Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, tornando o exercício
da função mais célere, padronizado e eficiente.
Segundo a servidora Débora de Brito Ribeiro, “o curso
ajudará bastante na execução de nossas funções, uma
vez que são constantes as mudanças de algumas Leis,
por isso, a necessidade de se reciclar profissionalmente
e adaptar nossas ações à unificação, à padronização”,
ressaltou.
Ministrou as aulas o instrutor Niely Talles Tavares de Sá,
formado pela Universidade Federal do Tocantins;
especialista em Gestão do Judiciário e em Contabilidade,
Controladoria e Finanças.
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DEPOIMENTOS

A Escola Superior da Magistratura Tocantinense tem desenvolvido papel fundamental na formação e
atualização dos magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. Ao longo dos anos, as ações
realizadas pela Escola têm refletido em uma prestação jurisdicional de maior qualidade ao cidadão.
Juíza Flávia Afini Bovo
Diretora do Fórum de Palmas

A Esmat trouxe um impacto muito positivo às comarcas do interior do Estado, conseguiu superar a distância, facilitou o
acesso educacional a uma grande parte de servidores das unidades judiciárias tocantinense, atingiu o escopo da sua
criação, com a conjugação dos cursos de capacitação e aprimoramento profissional, pelos métodos presenciais e
telepresenciais. Não pode se olvidar que a Escola Superior da Magistratura Tocantinense o convida para redirecionar sua
carreira, portanto, busque capacitação, especializações lato e stricto sensu, tenha o máximo de diplomas que conseguir,
absorva tudo que puder de conhecimento, estude e lute para ser valorizado no seu ambiente de trabalho, pois é o
conhecimento que abrirá portas para o sucesso da sua vida.
Nelcyvan Jardim dos Santos
Oficial de Justiça
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
Adryanne Rosa S. da Costa Pires, Alessandra Viana Malta de Medeiros, Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Bruno Odate Tavares, Cynthia
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