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ESCOLA

A

Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), órgão do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, foi criada em 1998, em
cumprimento ao preceito constitucional contido no artigo 93,
inciso II, alínea “c”, e inciso IV, da Constituição da República Federativa do
Brasil, em sua redação original. No âmbito estadual, sua regulamentação se
deu com a Resolução nº 005, de 1998, do órgão Especial do Tribunal de
Justiça. A Escola é uma instituição de ensino superior governamental
credenciada desde 2011 no Conselho Estadual de Educação por meio do
Decreto nº 4.326, de 21 de junho de 2011, avaliada com nota 5, dotada de
certiﬁcação internacional ISO 9001:2015 além de integrar o sistema e-Mec e
a Plataforma Sucupira da Capes.
A Esmat é dotada de autonomia ﬁnanceira, vinculada ao Poder Judiciário
do Estado do Tocantins, e tem como ﬁnalidade precípua assegurar a
formação e o aperfeiçoamento dos magistrados e servidores, sendo
elemento essencial ao aprimoramento da prestação jurisdicional. É,
portanto, uma Escola de Governo. Com vista a alcançar bons resultados no
cumprimento das suas obrigações institucionais, a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) estabeleceu e deﬁniu como
referenciais estratégicos:

MISSÃO
Formar e aperfeiçoar magistrados e servidores em busca de boas
práticas e da excelência da prestação jurisdicional.

VISÃO
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.

VALORES
Ética – Moral – Cultura – Respeito – Urbanidade
Dedicação ao Estudo e ao Trabalho – Responsabilidade

POLÍTICA DA QUALIDADE
Melhorar continuamente o processo de formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores, respeitando a legislação estabelecida.
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APRESENTAÇÃO

PALAVRA DO DIRETOR
Chegamos ao ﬁnal de mais um biênio vencendo grandes desaﬁos e processos de adaptação. A
pandemia e as indicações para o isolamento transformaram nossa rotina de trabalho, estudos e
convívio social. Mas chegamos ao início de um novo processo de gestão adaptados e prontos
para superar as intempéries que possam surgir.
O cenário mundial ainda exige cautela e observação frente ao controle sanitário. Entretanto, a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), já havia se antecipado ao processo de
atualização dos mecanismos de transmissão de conhecimentos.
Se durante o ano que passou tivemos salas vazias, nossa equipe proﬁssional e acadêmica
promoveu uma revolução silenciosa no processo educacional. Com isso, cumprimos nosso
calendário de cursos e eventos, que foram ofertados na modalidade virtual, por meio de
diversas plataformas de comunicação. O resultado foram congressos, seminários, painéis e
webinários que realizamos não só no País, mas também com parcerias internacionais de
entidades de forte representação humanitária, como a Organização das Nações Unidas (ONU).
Contando com o apoio do Tribunal de Justiça do Tocantins, que também se adequou ao novo
formato de teletrabalho, a Esmat promoveu dezenas de cursos de atualização e formação,
realizou processos seletivos e emitiu mais de cinco mil certiﬁcados. Nunca estivemos tanto
tempo em casa conectados focados em aprender, trabalhar e compartilhar conhecimentos e
vivências.
Para o futuro, esperamos que as adequações que se façam necessárias, bem como os
imunizantes distribuídos à população, nos retornem ao contato presencial, mesmo que nossos
sorrisos estejam cobertos momentaneamente. Somos uma Escola da Magistratura e
cumpriremos nossa missão sob quaisquer que sejam os desaﬁos que nos forem apresentados.

Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da Esmat

AÇÕES
INSTITUCIONAIS

ESMAT TERÁ NOVO BIÊNIO DIRIGIDO PELO
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
A Escola Superior da Magistratura Tocantinense estará por mais um biênio sob a Direção Geral do desembargador Marco Villas Boas. Em seu quarto mandato
consecutivo, o desembargador se tornou o maior incentivador do desenvolvimento e aprimoramento intelectual de magistrados e servidores do Poder Judiciário
Tocantinense. A posse ocorreu no dia 1º/2, durante Sessão Solene realizada no Tribunal Pleno, onde também foi empossada a nova Diretoria do Tribunal de Justiça.
Na oportunidade, a desembargadora Etelvina Sampaio também foi reconduzida ao cargo de diretora adjunta da Esmat.
Como presidente, tomou posse o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto. Em seu discurso, o presidente ressaltou a importância da Esmat para esse novo
tempo. “Abraçaremos os desafios da nova era na busca de incorporar, ao que é mecânico, ferramentas tecnológicas modernas inovadoras, priorizando a
intelectualidade humana para atividade-fim. Para tanto, confiamos no apoio, como sempre foi dado, da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, órgão de
excelência desta Corte,” ressaltou Maia.
A nova mesa diretora tem como vice-presidente, a desembargadora Ângela Prudente. Na Corregedoria Geral da Justiça o desembargador João Rigo como
corregedor-geral , e a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe como vice-corregedora. O desembargador Moura Filho é o novo ouvidor judiciário, tendo o
desembargador Eurípedes Lamounier como ouvidor judiciário substituto.
A presidente da Asmeto, juíza Julianne Marques, ressaltou o trabalho realizado pelo desembargador Marco Villas Boas à frente da Escola ao lado da diretora
adjunta, desembargadora Etelvina Sampaio. “Desembargador Marco, parabéns pelo excelente trabalho na Direção da Esmat, ao lado da desembargadora Etelvina,
como diretora adjunta. Alçando voos cada vez mais altos, agora nossa Escola, que sempre foi motivo de orgulho para o judiciário tocantinense, conta com
doutorado, além do mestrado, pós-graduação e diversos cursos que buscam capacitar todos os integrantes do sistema de justiça, para que a população
tocantinense seja beneficiária de uma justiça cada vez mais qualificada”, frisou a magistrada.
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ESMAT, UFT E DEFENSORIA PÚBLICA ASSINAM
TERMO PARA PARCERIA
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, recebeu, na sede da Esmat, as defensoras públicas Estellamaris Postal e
Maria do Carmo, que ao lado do professor doutor Gustavo Paschoal participaram do ato de assinatura do Termo de Compromisso
referente ao Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (PPGPJDH) – Nível Mestrado. O Programa é
uma parceria entre a ESMAT e a UFT, que irá disponibilizar vagas à Escola da Defensoria, cujos produtos de pesquisa elaborados no
curso deverão ser destinados ao aperfeiçoamento de defensores públicos e servidores. “A Esmat amplia a sua estrutura educacional a
diversos outros órgãos do direito no Estado com a única finalidade de que juntos possamos trabalhar para o aperfeiçoamento da área da
Prestação Jurisdicional e de Direitos Humanos, sob as perspectivas das questões jurídicas, sociais, políticas, culturais e ambientais
relacionadas às problemáticas institucionais, objetivando a melhoria da assistência jurídica ao público-alvo dos órgãos aos quais se
somam à Esmat”, ressaltou o desembargador Marco Villas Boas.
Para a subdefensora pública geral, Estellamaris Postal, “esse sempre foi um grande sonho. Há muito tempo idealizamos esse projeto
de capacitação de nossos defensores e servidores e agora, com essa assinatura, consolidamos a entrada no Mestrado, que é o grande
pilar da Defensoria em termos de capacitação de nossos membros. A Esmat é um grande referencial para nós que ainda estamos
engatinhando com a nossa escola; sem dúvida contamos com a Esmat para avançarmos cada vez mais”.
A diretora Maria do Carmo, demonstrou grande alegria ao efetivar o Termo. “Esse Mestrado é de fato muito esperado por nós, e é com
muita alegria que assinamos o Termo nesta tarde. Só temos a agradecer ao desembargador Marco Villas Boas e à UFT por essa
oportunidade. Esperamos que os defensores e servidores contemplados com as vagas deem o valor necessário ao curso”.
Assinaram o termo o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas; a subdefensora pública geral, Estellamaris Postal; a
diretora geral da ESDEP, defensora Maria do Carmo Cota; e o coordenador do PPGPJDH-UFT, professor doutor Gustavo Paschoal.
Participaram também da reunião o diretor adjunto da Esmat, juiz José Ribamar Mendes Júnior; a diretora executiva da Esmat, Ana
Beatriz Pretto; e as assessoras Maria Luiza Nascimento e Débora Galan.

20

ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA TOCANTINENSE

ESMAT E MINISTÉRIO PÚBLICO CELEBRAM CONVÊNIO PARA
REALIZAÇÃO DE MESTRADO PELA UFT

O ato de assinatura do Termo de Compromisso referente ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos (PPGPJDH) – Nível Mestrado – foi assinado no dia 8 de fevereiro, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador
Helvécio de Brito Maia Neto, pelo diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, desembargador Marco Villas Boas, pelo
procurador-geral de Justiça do Tocantins, José Omar de Almeida Júnior; pela procuradora de Justiça, Vera Nilva Álvares Rocha Lira e pelo professor
doutor Gustavo Paschoal, coordenador do programa de mestrado. O Programa de Mestrado (PPGPJDH), uma parceria entre a UFT e a Esmat, passa
a reservar as vagas ao Ministério Púbico que, por sua vez, irá destinar os produtos de pesquisa elaborados durante o curso ao aperfeiçoamento de
procuradores, promotores de justiça e servidores do MPE-TO. O objetivo final é promover a garantia dos direitos humanos e melhorar a prestação
jurisdicional ao cidadão tocantinense.
“A política da Esmat de oferecer a sua estrutura educacional às diversas instituições do Estado, como o Ministério Público, por exemplo, tem o
objetivo de promover o aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham na área da prestação jurisdicional e dos direitos humanos, sempre com a
finalidade de melhorar a assistência jurídica ao cidadão. Ficamos felizes por celebrar mais essa parceria, que terá a sociedade como principal
beneficiada”, afirmou o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas.
Para a coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CESAF), procuradora de justiça Vera Nilva Álvares Rocha Lira, “Uma das
prioridades do Ministério Público é a qualificação contínua do seu corpo de membros e servidores. Este mestrado vem para enriquecer ainda mais
o nosso objetivo”. O procurador geral de Justiça, José Omar Almeida Júnior, destacou o trabalho da coordenadora do Cesaf, Vera Nilva, na
celebração do convênio. “Esse convênio representa o início de uma sólida parceria com a Esmat, que começou com o trabalho da doutora Vera
Nilva e hoje foi coroado com a assinatura deste termo de parceria”. Para o coordenador do Mestrado, professor doutor Gustavo Paschoal, “é uma
honra para a UFT poder auxiliar o Ministério Público no processo de aperfeiçoamento dos seus membros e servidores, por meio deste convênio”.
Também participaram da reunião o promotor de justiça aposentado, José Kasuo Otsuka; a promotora de justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira; a
diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto; e as assessoras Maria Luiza Nascimento e Débora Galan.
“É nossa missão institucional garantir a prestação de uma Justiça cada vez mais eciente ao cidadão. Este convênio é mais uma
demonstração do compromisso do Poder Judiciário com o aprimoramento da Justiça tocantinense”.
Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto
Presidente do Tribunal de Justiça
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DIRETOR GERAL DA ESMAT INTEGRA, COMO CONVIDADO
ESPECIAL, ASSEMBLEIA DA ONU NO RIO DE JANEIRO
A Assembleia Geral do Comitê Permanente da América Latina para Prevenção ao Crime, programa do Instituto Latino Americano (ILANUD) da Organização das Nações Unidas para
a Prevenção do Delito e à Justiça Criminal, foi realizado no Rio de Janeiro, nos dias 8 e 9 de abril, e teve em sua solenidade de abertura a palestra do professor e ministro do
Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso. Com a fala de participantes de vários países como Argentina, Japão, Áustria e Estados Unidos, entre outros assuntos da pauta,
foram discutidos no evento os direitos humanos para a superação da pobreza e a vulnerabilidade das pessoas e a necessidade de se fazer mais eficaz a função da governança em
impor melhorias aos indicadores de qualidade de vida e bem-estar na América Latina, além dos estudos para o projeto da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento
Social da ONU a ser apresentado ao governo brasileiro.
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, foi o único convidado externo que
participou da reunião, engajado na luta pela implantação da Universidade da ONU no Brasil.
Segundo Villas Boas, a participação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense contribuirá
para o fortalecimento de estratégias e esforços para o enfrentamento de importantes desafios para
as sociedades latino-americanas, como a paz, a justiça, os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, especialmente tendo em vista todas as ações que a Escola já realiza na defesa e
promoção aos direitos humanos desde a implantação do Mestrado em Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos em parceria com a Universidade Federal do Tocantins.
ILANUD
O Instituto das Nações Unidas para América Latina e Caribe tem sede em San José, na Costa Rica, e
está vinculado ao escritório da ONU sobre Drogas e Crimes (UNODC), e reúne dezenove países da
América Latina.
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
VIAJA EM MISSÃO INSTITUCIONAL

Com compromissos agendados na Organização das Nações
Unidas (ONU), a Esmat, representada pelo seu diretor geral
Marco Villas Boas, embarcou numa missão institucional
aos Estados Unidos da América (EUA), com o propósito de
firmar parcerias com organizações e universidades
renomadas internacionalmente, para realização de
atividades de formação e aperfeiçoamento.
Além de participar como debatedor e palestrante do curso
de Direito Comparado Brasil – Estados Unidos da América,
na sede da California Western School of Law, ação de
especialização técnica de magistrados, promovida pela
Escola Nacional da Magistratura (ENM) e Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), o diretor geral da Esmat
também implementou ações de desenvolvimento
institucional em visita oficial à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), à sede da Organização das
Nações Unidas (ONU), com compromisso agendado com o
Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos
(UNOPS), além de ser recebido na Universidade Columbia
(Institute for the Study of Human Rights), John Jay College
of Criminal Law, Thomas Jefferson School of Law e na
organização Robert F. Kennedy Human Rights.
As visitas visaram obter cooperação destas instituições
ligadas à defesa e aos estudos de Direitos Humanos,
principal área do Mestrado Profissional e Interdisciplinar
em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, ofertado
pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) em parceria com a Universidade Federal do
Tocantins (UFT). Para o desembargador Marco Villas Boas,
“o intercâmbio com instituições renomadas abre uma
importante oportunidade de consolidação dos programas
de formação, lato e stricto sensu da Esmat, tendo em vista as
expertises científico-acadêmicas e de atuação humanitária
dessas destacadas organizações”.

LABORATÓRIO DE IA VAI FUNCIONAR
COMO RECURSO DE INTEGRAÇÃO

A Esmat passou a contar com um Laboratório Interdisciplinar de
Inteligência Artificial (LLIARES) para aplicação de soluções no
fluxo processual do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
(TJTO). A Portaria nº 6, de 2019, que institui a estrutura, foi
publicada no Diário da Justiça, em 12 de abril de 2019.
Conforme o ato, as soluções de inteligência artificial serão
aplicadas em rotinas de trabalho como classificação
automática dos processos recursais, de acordo com a Tabela
Unificada de Assuntos criada pela Resolução nº 46, de 2007 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); extração automática dos
dispositivos legais apontados como violados pelo recorrente, e
indexação desses dados no sistema informatizado para fins de
triagem.
De acordo com o diretor geral da Esmat, desembargador Marco
Villas Boas, o investimento foi pensado levando em
consideração o expressivo aumento da produtividade do
Judiciário com o surgimento do processo eletrônico e a
necessidade de geração de economia dos recursos públicos.
“Com o laboratório será possível desenvolver mecanismos
artificialmente inteligentes que auxiliem na compreensão,
classificação, organização, pesquisa, apoio e na solução de
demandas do Judiciário; dessa forma, a inteligência artificial
precisa ser estudada, pensada e desenvolvida, estabelecendose seu grau de certeza, alcance e limites éticos para o uso na
jurisdição”, afirmou.
O laboratório vai funcionar como um recurso para integração da
área judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com
a Inteligência Artificial para concepção de sistemas
jurisdicionais inteligentes; assim como espaço para propor
soluções, a fim de aumentar a produtividade e a eficácia do
trabalho realizado pelas unidades, promover a melhoria do
sistema classificatório dos processos e da qualidade dos
dados, e contribuir para automação e racionalização das rotinas
de trabalho.
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DIRETOR GERAL DA ESMAT PARTICIPA DE CURSO SOBRE
PROCEDIMENTOS NO DIREITO COMPARADO – BRASIL E EUA

O desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, diretor geral da Esmat, cumpriu agenda institucional nos Estados Unidos e participou do curso sobre
Procedimentos no Direito Comparado, promovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O curso foi
realizado no período de 17 e 19 de abril, na California Western School of Law, em San Diego (Estados Unidos). A programação contou com a participação de
renomados juristas, sendo a palestra de abertura ministrada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), Paulo de
Tarso Vieira Sanseverino, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Na sua intervenção como debatedor, no painel sobre violência doméstica no Direito Comparado Brasil/Estados Unidos, o desembargador Marco Villas Boas
destacou a importância do direito americano para a construção do Direito Internacional dos Direitos Humanos em matéria de Direitos da Mulher e da Criança e do
Adolescente, a partir da construção de soluções jurídicas dos casos (stare decisis), dos estudos doutrinários dos casos e da legislação. “A partir dessa perspectiva,
é possível observar que o sistema americano alcança homens, mulheres e crianças, diferentemente do Direito Brasileiro, que possui sistemas distintos de proteção
da mulher e da criança em relação à violência doméstica. A interpretação dos direitos à igualdade e à privacidade, conforme assegurados na Constituição dos
Estados Unidos, justifica a ideia de universalização do sistema protetivo americano, de modo a incluir mulheres, crianças, adolescentes e até mesmo os homens”.
Villas Boas observou que o americano valoriza o seu direito como matriz liberal e libertarista, que prestigia os direitos fundamentais, razão pela qual o controle de
convencionalidade é algo estranho para os juízes americanos, que vêm o seu sistema jurídico aberto para a melhor solução para cada caso concreto.
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS PARTICIPA
DE REUNIÃO NA SEDE DA ONU

Cumprindo agenda institucional na sede da ONU, em Nova
York, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas
Boas, se reuniu com Rafael Celso de Araújo da Silva, gerente
associado do Escritório das Nações Unidas de Serviços para
Projetos (UNOPS), órgão operacional da Organização das
Nações Unidas (ONU), cujo objetivo é auxiliar diferentes
parceiros a implementar projetos de ajuda humanitária,
desenvolvimento e construção da paz, nos contextos mais
complexos da atualidade, mediante práticas sustentáveis,
tendo mais de vinte escritórios em diferentes países do
mundo.
"Essa troca de informações com uma das mais importantes
organizações internacionais de defesa e estudos sobre
Direitos Humanos em todo o mundo, sempre engajada no
cumprimento do que dispõe o preâmbulo da Carta das Nações
Unidas, que reafirma como ideais “a fé nos direitos
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser
humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres,
assim como das nações grandes e pequenas” é sem dúvida,
um grande passo para a Esmat, ressaltou Villas Boas.
Durante a reunião, o desembargador Marco Villas Boas
oficializou o convite ao gerente do Escritório das Nações
Unidas de Serviços para Projetos, Araújo da Silva, para
ministrar palestra na X Edição do Congresso Internacional em
Direitos Humanos, a ser realizado na cidade de Palmas-TO, em
novembro de 2019. O Congresso é organizado pelo Programa
de Mestrado em Prestação Jurisdicional em Direitos
Humanos, e aberto a toda a comunidade com o objetivo de
discutir e entender que Direitos Humanos é pilastra-mestra na
construção de um verdadeiro estado democrático de direito.
Na oportunidade o diretor geral outorgou o Medalhão Esmat
ao senhor Rafael Celso de Araújo da Silva, como
reconhecimento por sua contribuição à defesa dos Direitos
Humanos.
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DIRETOR GERAL DA ESMAT CUMPRE AGENDA
INSTITUCIONAL EM BRASÍLIA
No dia 6 de maio, o desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas se
reuniu com o juiz Sérgio Ricardo de Sousa, diretor-presidente da Escola
Nacional da Magistratura (ENM), com o objetivo de firmar parceria entre a
ESMAT e a ENM na realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Brasileiro. Neste primeiro
momento, a proposta é a realização do curso “Estratégia de Segurança e
Direitos Humanos”, do Comitê Permanente da América Latina para
Prevenção ao Crime (COPLAD) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Na oportunidade, o desembargador Marco Villas Boas parabenizou o juiz
Sérgio Ricardo pelas ações realizadas à frente da Escola Nacional da
Magistratura e fez a outorga do Medalhão Esmat em reconhecimento à sua
contribuição ao engrandecimento do Poder Judiciário do Tocantins, voltada
à pesquisa científica, à disseminação do conhecimento, ao aprimoramento
da prestação jurisdicional e à defesa dos Direitos Humanos.
Cumprindo a agenda, em Brasília, Villas Boas participou da reunião com a
Comissão Executiva do Copedem, (7/5), que teve como pauta a realização
dos dois próximos Encontros do Colégio Permanente de Diretores de
Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM). O XLVIII Encontro será
realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no período de 13 a 15
de junho, e o XLIX Encontro em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 12,
13 e 14 de setembro de 2019. Ao iniciar a reunião, o diretor geral da Esmat
apresentou um breve relato de sua recente viagem Institucional aos Estados
Unidos e das tratativas iniciadas com a Organização das Nações Unidas
(ONU) para a formalização de Termo de Cooperação para realização de
cursos. Ressaltou a importância de discussão no âmbito das Escolas
Judiciais e da Magistratura sobre o uso da Inteligência Artificial nas ações
do Poder Judiciário.
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VISITA INSTITUCIONAL AOS ESTADOS UNIDOS
ENCERRA COM EXPECTATIVAS DE
PARCERIAS INTERNACIONAIS
O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, encerrou sua visita
institucional aos Estados Unidos a importantes Instituições ligadas à defesa dos
Direitos Humanos: a John Jay College of Criminal Justice e a Columbia University –
Institute for the Study of Human Rights.
Durante a viagem institucional, Villas Boas visitou a John Jay College of Criminal
Justice, uma das principais Instituições de Justiça Criminal e Artes Liberais do país. O
colégio reúne professores e estudantes de graduação/pós-graduação premiados em
diversas disciplinas de artes liberais para se engajar em questões de justiça e
diversidade, com objetivos mais amplos de educação em justiça criminal. Seguindo
com compromissos institucionais, o desembargador Villas Boas estreitou relações
com o Institute for the Study of Human Rights, primeiro centro acadêmico do mundo a
ser fundado com o compromisso interdisciplinar de estudo dos direitos humanos, que
tem como principais objetivos: fornecer educação interdisciplinar sobre direitos
humanos a estudantes da Columbia; fomentar pesquisa acadêmica inovadora; e
oferecer sua experiência em capacitação para líderes, organizações e universidades de
direitos humanos em todo o mundo.
Concluiu agenda institucional com visita à RFK Partners for Human Rights, organização
presidida pela doutora Kerry Kennedy, que desde 1968 trabalha por um mundo mais
pacífico e justo. Nos Estados Unidos e no exterior, seus programas têm proporcionado a
efetivação dos direitos humanos e educado milhões de estudantes em defesa destes
direitos, promovendo uma boa abordagem social para ações e mudanças positivas na
sociedade.
“Interdisciplinaridade, alto desempenho e um aprendizado transformacional extraem e
complementam os pontos fortes que há muito caracterizaram a vida acadêmica destas
Instituições. Acredito que esta parceria irá beneficiar o Poder Judiciário Tocantinense
no que tange à defesa e ao estudo dos Direitos Humanos, de forma significativa e
transformadora”, ressaltou o desembargador Marco Villas Boas.

DIRETOR GERAL DA ESMAT BUSCA NOVAS
PARCERIAS PARA CURSOS DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Em junho de 2019, o diretor geral da Esmat, desembargador
Marco Anthony Steveson Villas Boas, participou de reunião, em
São Paulo, na sede da Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), que teve como
pauta firmar termo de cooperação para a realização de cursos em
conjunto com o Poder Judiciário Tocantinense.

PODER JUDICIÁRIO TOCANTINENSE PRESENTE
NO ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA – ENAJUS 2019
Promovido em conjunto pela Universidade de Brasília (UnB), pelo Instituto Brasileiro
de Estudos e Pesquisas Sociais (IBEPES) e pelo Centro de Administração e Políticas
Públicas (CAPP), o Encontro de Administração da Justiça é um espaço de diálogo
entre professores, pesquisadores, técnicos, gestores públicos e formuladores de
políticas públicas, operadores do direito e alunos de graduação e pós-graduação
interessados no tema.
Participaram do Evento o juiz Wellington Magalhães, 3º diretor adjunto da Esmat –
Conselho de Altos Estudos e Pesquisa Científica – na qualidade de Coordenador da
SESSÃO 1 (apresentação de trabalhos). Durante a sessão foram apresentados os
trabalhos: Embates Institucionais para Além da Judicialização da Saúde –
Sobreposições de Poderes no Caso da Pílula do Câncer –; Tipologias de Decisões,
Padrões Isomórficos e Redes de Stakeholders: Previsibilidades Estruturais no
Judiciário; Inovação, Inteligência e Indicadores do Poder Judiciário para o
Desenvolvimento Sustentável; Processos Judiciais Eletrônicos: Desafios para a
Gestão a partir da Arquivologia e da Ciência da Informação.

Cumprindo a agenda, Villas Boas visitou o renomado jurista Ives
Gandra da Silva Martins, fundador e presidente emérito do CEU
Law School – Instituto Internacional de Ciências Sociais (CEUIICS), com o objetivo de realizar novos projetos de formação e
aperfeiçoamento para magistrados e servidores tocantinenses,
dando continuidade ao Termo de Cooperação Técnica, Acadêmica
e Científica firmado, em novembro de 2017, entre o Tribunal de
Justiça do Tocantins e o Instituto Internacional de Ciências
Sociais (IICS).
ANBIMA
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais (ANBIMA) foi criada, em 2009, como resultado da
união entre a Associação Nacional dos Bancos de Investimento
(ANDIB) e a Associação Nacional das Instituições do Mercado
Financeiro (ANDIMA). O modelo de atuação da associação é
organizado em torno de quatro compromissos: representar,
autorregular, informar e educar. Tem como missão fortalecer a
representação do setor e apoiar a evolução de um mercado de
capitais capaz de financiar o desenvolvimento econômico e social
local e influenciar o mercado global.

Já o magistrado Ricardo Gagliardi, juiz de direito de 2ª Entrância – Comarca de
Colmeia-TO – participou do Encontro de Administração da Justiça 2019, na
qualidade de apresentador, na SESSÃO DE TRABALHOS 7, com o tema Gestão
Estratégica Local: Busca da Eficácia da Justiça Cível (Artigo Empírico).
Para a assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Maria Luiza C. P.
Nascimento, representante da Esmat, no Evento, ressaltou que “o intercâmbio de
experiências entre atores do sistema de justiça e a academia é de importância
inquestionável no universo da Administração da Justiça”.
ESMAT.TJTO.JUS.BR
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ESMAT RECEBE RECOMENDAÇÃO DE MANUTENÇÃO
DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015

No dia 6 de agosto, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) encerrou mais uma importante etapa para manutenção da Certificação
ISO 9001:2015, com a realização do processo de auditoria externa que avaliou os processos desempenhados pela Escola. Participaram da reunião
de abertura a diretora executiva da Esmat, Ana Beatriz Pretto; a coordenadora do Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Andreia
Marinho; o coordenador do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores, Jadir Oliveira; a secretária acadêmica, Lílian Gama; a
supervisora tecnológica, Lily Sany Leite; a secretária administrativa e de controle de acervo patrimonial e bibliográfico, Cynthia Aires; a chefa de
divisão financeira, Lucilene Silva; e o chefe de divisão administrativa, Vinícius Fernandes. Todo o processo de auditoria foi realizado pelo auditor
Renato Anselmo Junior, com o objetivo de aferir se o Sistema de Gestão da Qualidade da Esmat está de acordo com a Norma ISO 9001:2015.
Durante o processo não foram identificadas “não conformidades”, e, ao final da auditoria, a Escola obteve excelente resultado confirmando a
manutenção da certificação. A Certificação ISO 9001:2015 é um grande diferencial para a Esmat, pois estabelece a gestão dos processos com foco
no cliente.
“O comprometimento dos servidores da Esmat com o Sistema de Gestão da Qualidade faz com que os serviços ofertados pela Escola melhorem
continuamente, proporcionando a satisfação dos nossos clientes”, ressaltou Ana Beatriz Pretto, diretora executiva da Esmat.
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EDITOR-CHEFE DO SITE MIGALHAS VISITA A SEDE DA ESMAT

O diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, recebeu em
outubro de 2019, o editor-chefe do canal nacional de notícias jurídicas,
políticas e econômicas “Migalhas”, Miguel Matos, em visita institucional
às instalações da Escola. Villas Boas apresentou ao editor as instalações
tecnológicas da Esmat – estúdio, ilha de corte e ilhas de edição –
utilizadas pela Escola para gravação e edição de videoaulas, vídeos
institucionais, documentários e demais produções audiovisuais. Na
oportunidade o desembargador Marco Villas Boas outorgou a Miguel
Matos o Medalhão ESMAT por sua contribuição à pesquisa científica, à
disseminação do conhecimento e à divulgação de notícias jurídicas,
notadamente aos trabalhos desenvolvidos na qualidade de CEO, no Portal
Jurídico Migalhas, veículo de notícias especializado na cobertura do
Judiciário no País desde 2000.
Sobre Miguel Matos
Empreendedor digital, jornalista e advogado. Especialista em Gestão da Comunicação pela ECA/USP. Formado em 2000 pela Faculdade de Direito de Franca. No
mesmo ano, criou o Migalhas (www.migalhas.com.br), o primeiro veículo de notícias especializado na cobertura do Judiciário no País. Hoje, o grupo congrega
diferentes negócios. Além do portal de notícias, que alcança 1,5 milhão de pessoas diariamente e da newsletter, que chega a 600 mil leitores cadastrados, o
Migalhas é composto por um canal de web TV, uma produtora de eventos, uma editora com 120 livros publicados e uma rede profissional que conecta 40 mil
advogados ao redor do Brasil.
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GOVERNO DO ESTADO FIRMA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O TJTO POR MEIO DA ESMAT

O presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, o governador do Estado, Mauro Carlesse, e o diretor da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), desembargador Marco Villas Boas,
assinaram em novembro de 2019, um Acordo de Cooperação Técnica, Acadêmica e
Científica pelo qual os servidores do Executivo poderão se qualificar através de cursos
de pós-graduação e mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos (PJDH),
realizados pela Esmat em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT).
Ao destacar a experiência acadêmica internacional adquirida pela Esmat na área da
prestação jurisdicional, notadamente com a troca de experiências com professores de
Portugal, o presidente do TJTO afirmou que o acordo permitirá que advogados,
procuradores e servidores do Poder Executivo aprimorem seu saber jurídico. “A troca
de experiências e de ideias com professores qualificados será importante para apurar
o conhecimento dos servidores do Estado na área jurídica”, ressaltou.
“Nossos servidores precisam de qualificação para que a gente possa melhorar nossa
governança ainda mais e fazer o Estado crescer”, afirmou o governador Mauro
Carlesse, ao comemorar a parceria ao lado do secretário-chefe da Casa Civil, Rolf
Vidal, e do procurador-geral do Estado, Divair Oliveira.
Já o desembargador Marco Villas Boas parabenizou o governador pela iniciativa em
estabelecer o acordo. “Significa mais um passo para o incremento da administração
em sua busca por eficiência e pela transparência de seus atos”, lembrou o diretorgeral da Esmat, que estava acompanhada da diretora-executiva da Esmat, Ana Beatriz
de Oliveira Pretto, e do coordenador do PJDH, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro
Oliveira.
O acordo de cooperação
Intercâmbio de docentes, discentes e pesquisadores e de projetos de cooperação
técnico-acadêmica, participação em cursos, congressos ou outros eventos
educacionais e realização de programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
são alguns dos pontos estabelecidos pelo acordo, segundo o qual será designado um
gestor representante de cada uma das instituições signatárias para “sua execução e
cumprimento”.
Estabelece também que “para cada hipótese específica de cooperação, as instituições
deverão preparar, conjuntamente, programa de trabalho que explicite o modo como se
dará o intercâmbio previsto na Cláusula 1ª, cujo conteúdo constituirá Termo Aditivo a
este Instrumento, quando necessário”.
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ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE E ESCOLA DO LEGISLATIVO
FIRMAM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ACADÊMICA E CIENTÍFICA
“É o início de uma grande parceria. Quero ressaltar que a Escola Superior da Magistratura Tocantinense é fundamental para as nossas ações. E quero fazer um pedido,
desembargador Helvécio, em nome de todos os servidores da casa, para que no próximo ano possamos trazer pós-graduação e mestrado”, afirmou o presidente da
Assembleia Legislativa, Antônio Andrade, após a assinatura Acordo de Cooperação Técnica, Acadêmica e Científica (nº 03, de 2019), no dia 29 de outubro, na Sala
de Reuniões da Presidência, do qual a Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo do Tocantins (ELTO), e o Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (TJTO), por intermédio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), são signatários. Na oportunidade, Álvaro Prestes, analista de sistema da
Casa de Leis, fez a apresentação do Portal da Escola do Legislativo.
"Quero parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, Antonio Andrade, todos os deputados e todos os que participaram da assinatura do termo,
assim como as universidades aqui representadas por professores e intelectuais”, frisou o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, ao assinar o termo ao lado do
presidente da Assembleia, Antônio Andrade; do diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas; e do diretor da Elto, Homero Barreto Junior. “Lembrando
que a Esmat já firmou cooperações com o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, no sentido de técnico, acadêmico e científico, intercâmbio de
professores e pesquisadores, além de eventos científicos sociais e culturais. Agora avançamos nesse acordo também com o objetivo de estabelecer uma cooperação
técnica, acadêmica, científica, cultural, bem como de experiências e de intercâmbio nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, dentro das áreas nas quais
tenham interesse manifesto”, reforçou o presidente do Tribunal de Justiça.
O Acordo de Cooperação
Em linhas gerais, o Acordo de Cooperação prevê o intercâmbio de docentes, discentes e pesquisadores e de projetos de cooperação técnico-acadêmica. Estabelece
ainda que “as instituições deverão preparar, conjuntamente, programa de trabalho que explicite o modo como se dará o intercâmbio previsto na Cláusula 1ª, cujo
conteúdo constituirá Termo Aditivo a este Instrumento, quando necessário”. São esses aditivos que irão definir os detalhes dos cursos de pós-graduação lato e stricto
sensu a serem realizados pela Esmat para servidores e professores da Escola do Legislativo do Tocantins. O acordo prevê ainda a criação de uma comissão, com um
representante de cada instituição signatária, para acompanhar seu cumprimento.
ESMAT.TJTO.JUS.BR
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ESMAT RECEBEU NOVOS LIVROS PARA O
SEU ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ACERVO DE

2O mil

LIVROS DISPONÍVEIS
PARA PESQUISA

Em dezembro de 2019, para fortalecer o acervo físico da instituição, a Biblioteca da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) recebeu mais 170 livros para o seu acervo
bibliográfico, que conta agora com os seguintes livros: Ordens do Amor; Constelações
Familiares; Direito Sistêmico; Constelações Familiares na Advocacia; Justiça Restaurativa
Sistêmica; Transexualidade e Direitos Humanos; Transexualidade e Direito; Transexual Idade: o
corpo entre o sujeito e a ciência; Sexualidade e Personalidade; Trans-Identidade; Constelação
Familiar Sistêmica; Constelação Sistêmica na Execução Penal; Abrindo a Caixa Preta; A Elite do
Atraso; O Futuro da Democracia; Como as Democracias Morrem; O Povo Contra a Democracia.
Em julho de 2020, a Escola investiu em conhecimento científico com a aquisição de novas
obras literárias que refletem na qualidade do ensino, garantindo o acesso à informação de
magistrados, servidores e acadêmicos, adquiriu 282 novos livros ligados à área do Direito e das
Ciências Sociais.
As obras já foram catalogadas e encontram-se à disposição dos usuários cadastrados no
sistema da Biblioteca. Com um acervo de mais de 20 mil livros disponíveis para pesquisa, a
Biblioteca da Esmat tornou-se a principal fonte de pesquisa e de incentivo à educação jurídica,
não somente para magistrados e servidores do Judiciário, mas também para toda a comunidade
jurídica do estado do Tocantins.
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AO ABRIR ANO JUDICIÁRIO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DESTACOU BONS RESULTADOS
EM 2019 E PROJETOU TJTO 2020 COM MAIS EFICIÊNCIA, CELERIDADE E SEGURANÇA
“Foi, sem dúvida, um ano repleto de desafios, mas com muito trabalho, dedicação e empenho. Tivemos excelentes resultados”, resumiu o desembargador Helvécio
de Brito Maia Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), ao abrir o Ano Judiciário em solenidade realizada em fevereiro deste ano, no
Pleno do Tribunal, da qual participaram representantes dos Poderes, do Sistema de Justiça, autoridades políticas, magistrados e servidores da Corte Estadual.
“Tivemos excelentes resultados, notadamente em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que, no primeiro quadrimestre de 2019, estava em 5,07, e no terceiro
quadrimestre caiu para 5, o que afastou em definitivo o nosso índice do limite de alerta, que é de 6,4”, destacou Maia Neto, lembrando também que o Programa de
Aposentadoria Incentivada representou uma desoneração de cerca de R$ 12 milhões na despesa com pessoal. “Tudo isso é fruto de um planejamento e de
organização, políticas que visam reduzir o custo da máquina pública”, frisou.
O presidente do TJTO também destacou as mudanças significativas na estrutura funcional, via Lei Orgânica do Poder Judiciário (Lei nº 10, de 1996) e da Lei nº 2.409,
de 2010, que trata sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário. Como resultado, o desembargador ressaltou, entre outros pontos
positivos, a valorização dos servidores, física e mental, com a proposta de criação do Núcleo de Assistência Psicossocial (NAPSI), ações como a criação de cargos
comissionados para servidores efetivos do 1º Grau de Jurisdição e a implementação do Adicional de Qualificação (AQ).
Representando o governador Mauro Carlesse, o vice-governador Wanderley Barbosa afirmou ser importante reforçar ainda mais a relação institucional entre os três
Poderes. “O atual governo quer estabelecer uma relação de legalidade com todos os Poderes. E só podemos estabelecê-la por meio da Justiça, do Poder Judiciário e
dos órgãos de controle”, afirmou.
ESMAT.TJTO.JUS.BR
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COM MEDIAÇÃO DA ESMAT, GOVERNO DO ESTADO FIRMOU PARCERIA COM A ONU
FOCADA NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE PARA PREVENIR VIOLÊNCIA

Com a proposta de criar um mecanismo de intercâmbio de informações, de experiências do planejamento, administração, gestão, docência, pesquisa e cultura
relacionadas ao desenvolvimento humano e ao enfrentamento da violência, o governo do Estado assinou, em 5 de março, em Palmas, Memorando de Entendimento
para Agenda de Cooperação Técnica, Acadêmica e Científica com o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do
Delinquente (ILANUD), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).
“Para mim, é muito importante estar presente em um ato tão relevante. O Ilanud reforça, agora no Tocantins, um trabalho que já vem fazendo no Brasil, com foco no
desenvolvimento humano, a partir de iniciativas voltadas para prevenção. Daí a importância dessa iniciativa voltada para dar oportunidades para nossas crianças e
adolescentes”, ressaltou o diretor do Instituto, Douglas Durán Chavarría.
“É o começo de um grande projeto que é dar oportunidade aos nossos jovens e crianças de caminharem para o futuro com segurança e qualidade de vida”, afirmou o
governador Mauro Carlesse, antes de assinar oficialmente a parceria ao lado de Douglas Durán Chavarría, do secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, e do diretor da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), desembargador Marco Villas Boas, que mediou a cooperação Estado-Ilanud, tendo a Instituição do
Judiciário intenso diálogo com a ONU no estudo e na defesa dos Direitos Humanos.
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Homenagens
Na oportunidade, o desembargador Villas Boas homenageou, com o Medalhão
da Esmat, Douglas Durán Chavarría, o empresário Peter Host Vogler, que
desenvolve projetos sociais na área esportiva, e a advogada Luna Van Brussel
Barroso, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto
Barroso
Unidade na Capital
Entre as propostas de parceria com as Nações Unidas está a instalação de uma
unidade na Capital do Ilanud, a fim de propor projetos de intercâmbio e troca de
conhecimentos. Segundo Douglas Durán Chavarría, diretor do Instituto, a
assinatura do termo de cooperação é importante porque o Ilanud pode facilitar
a realização de atividades e de projetos sociais.
“O Ilanud é um instituto de cooperação técnica, de forma que poderiam ser
interessantes as iniciativas de capacitação, de pesquisa e também para ter mais
conhecimento sobre os fenômenos relacionados à violência, à criminalidade.
Uma vez que tivermos mais conhecimento, teremos oportunidade para fazer as
ações de prevenção, de forma que é relevante a assinatura deste protocolo de
intenções”, reforçou.
Para o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat, com a
cooperação técnica, o governo do Tocantins poderá desenvolver projetos de
atendimento à comunidade, como também às crianças e adolescentes do
Estado. “Acreditamos muito nisso. E assim vamos cumprindo nosso papel de
transformação social, proposto dentro da Escola da Magistratura, que é também
uma função precípua do Judiciário, como a prevenção dos conflitos na
sociedade, a pacificação social; esperamos com isso ter uma sociedade
melhor”, ressaltou.
Primeira Infância
Para o secretário-geral do Comitê da América Latina para a Prevenção do Crime
e Justiça Criminal (COPLAD) e secretário-geral do Fórum Mundial de
Segurança Humana na América Latina – Agenda 2030 –, doutor Eduardo César
Leite, o órgão desenvolve um programa voltado a crianças de zero a seis anos
com foco na segurança humana pelo olhar da criança, por meio de um projeto
implementado no qual são debatidos os 17 objetivos de desenvolvimento
sustentável da Agenda 2030.
Durante a solenidade, o empresário Peter Vogler, representante internacional de
clubes esportivos europeus, afirmou que pretende formalizar um projeto de
atendimento voltado a crianças e adolescentes tocantinenses para viabilizar
intercâmbios e identificação de talentos locais, com foco no treinamento e
capacitação no exterior. “A minha ideia em primeiro lugar pode ser a de firmar
uma parceria com o Generation Amazing que é um projeto social do governo do
Qatar que tem muito apoio de esportistas brasileiros. Então nós podemos usar
essa força para conseguir uma parceria com eles”, frisou.
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Em acompanhamento às recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) e demais determinações, o efetivo da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT) adaptou seu quadro administrativo
para trabalhar de maneira remota, via teletrabalho, como também por
meio de reuniões virtuais para deliberação de atividades.
Aproveitando as diversas plataformas de comunicação virtual
disponíveis, os servidores realizaram atendimento aos alunos pelo
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo sistema Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV), e também por e-mail e canais de
comunicação das redes sociais. Na modalidade de Ensino à Distância,
os cursos de capacitação e aperfeiçoamento seguiram em andamento
por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat e também,
por meio das transmissões ao vivo realizadas via plataformas de
videoconferência. As atividades dos cursos de pós-graduação, lato e
stricto sensu, também foram adaptadas para ocorreram de maneira
virtual.
Ainda para reforçar os conhecimentos nos dias de isolamento social, a
Esmat conta com acervo de três plataformas digitais com livros de
conteúdo jurídico, entre outros, disponíveis na Biblioteca Virtual.

REVISTA ESMAT REALIZOU CHAMAMENTO DE
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS E LANÇOU REVISTA
Com mais de 200 artigos publicados ao longo de 19 Edições, a Revista da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense – Revista ESMAT – realizou
chamada pública para publicação de artigos científicos para edição do
segundo semestre de 2020.
A Revista, publicada em janeiro de 2021, é vinculada ao Programa de
Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da Universidade
Federal do Tocantins, em parceria com a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense. O periódico está avaliado no estrato B4 pela Capes, com
publicação semestral de artigos nas áreas do Direito, Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.
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DIRETOR GERAL DA ESMAT PARTICIPOU DA 1ª REUNIÃO DO “FÓRUM NACIONAL DE MESTRES,
DOUTORES E PÓS-DOUTORES DA MAGISTRATURA BRASILEIRA

Com a proposta de apresentar as iniciativas docentes da presente gestão, discutindo mecanismos de fortalecimento de gestão educacional e demais atividades
acadêmicas, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) realizou a 1ª Reunião do Fórum Nacional de Mestres, Doutores e PósDoutores da Magistratura Brasileira. Representando o Tocantins, o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense,
participou do Evento promovido em plataforma digital, tendo em vista as restrições devido à pandemia.
Presidida pelo diretor geral da Enfam, ministro Antonio Herman Benjamin, a reunião teve como pauta a coleta de sugestões e subsídios de aperfeiçoamento,
sobretudo no que se refere a cursos, webinários e organização do Fórum Nacional. Outro assunto levantado pela pauta da reunião foi a circulação da Revista
Acadêmica da Enfam. De acordo com o documento encaminhado pelo ministro Antonio Benjamin, “Tudo sob a premissa de que as atividades da Escola devem estar
voltadas totalmente ao atendimento das necessidades e à valorização dos quase vinte mil magistrados: uma escola de magistrados para magistrados”, ressaltou.
Para o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat e presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM),
a reunião trouxe muito ânimo e abre enormes perspectivas para as escolas, tendo em vista que – apesar do pioneirismo de algumas como a Esmat ter sido a primeira
Escola da Magistratura do Brasil a instituir um programa permanente de formação continuada em nível stricto sensu – Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos – outras têm dificuldades em implantar os programas de Mestrado. “Então a iniciativa da Enfam traz essa perspectiva, a de que possam formar a
quantidade de mestres necessários para também funcionarem as escolas dentro do Sistema Nacional de Educação, com credenciamentos nos Conselhos Estaduais
no Conselho Nacional de Educação e na Capes para, em cooperação com as Universidades Federais, realizarem programas de Mestrado e Doutorado”.

1ª Reunião do
Fórum Nacional de Mestres
Doutores e Pós-Doutores da
Magistratura Brasileira

“

A Revista Científica, cujo caráter é acadêmico, mas com
uma vertente profissional, vai propiciar a divulgação
desses estudos no meio científico e contribuir para a
melhoria da democracia e da vida em sociedade.
Ademais, a pesquisa científica nas escolas de academias
judiciais é essencial para uma análise crítica do Poder
Judiciário e à identificação dos problemas que afetam a
gestão e a jurisdição dos tribunais de justiça, a de
encontrar os mecanismos corretos para solucionar esses
problemas, de modo que os trabalhos finais desses
cursos devam ser sempre voltados para apresentação de
projetos dessa natureza, de projetos para melhorar a vida
da sociedade, tudo em torno da prestação jurisdicional e
da gestão administrativa dos tribunais”
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor geral da ESMAT
Presidente do COPEDEM
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ESMAT PROMOVE SUSTENTABILIDADE EM MOMENTOS
DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA DEVIDO À COVID-19

Na data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), apesar
de o Planeta estar passando por sérias restrições sanitárias devido à
contaminação pelo Coronavírus (causando a doença chamada Covid-19), a
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) segue com suas
atividades, eventos e palestras educacionais, desta vez na modalidade Ensino à
Distância.
De maneira proativa, a Instituição prontamente se adaptou às restrições sanitárias
e já realizou cinco bancas de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), como
também solenidade de encerramento e entrega de 69 certificados do curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em “Estado de Direito e Combate à Corrupção – Turma
II” –, com palestra do professor Pós-Doutor em Direito, pela Universidade de
Coimbra, Sérgio Ricardo de Souza, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, transmitido ao vivo pelo canal oficial da Esmat no YouTube. Isso
representa novos investimentos em novos tempos.
Para Débora Galan, assessora acadêmica e pedagógica da Esmat, as adequações
foram realizadas em tempo célere e fizeram com que os programas e atividades
em andamento não fossem interrompidos. “Com a disponibilização das nossas
atividades no formato digital, observamos um maior alcance ao público-alvo das
atividades educacionais, com interatividade em tempo real, além de grande
redução na geração de resíduos, como copos, papéis, demais produtos
descartáveis, diminuindo o uso de energia elétrica e o consumo de combustível”,
argumentou.
Ainda segundo a assessora acadêmica, é preciso haver o entendimento do meio
ambiente a partir de uma visão sistêmica, com olhar para o uso sustentável dos
recursos naturais, o consumo consciente e a utilização dos recursos tecnológicos,
nos limites do que é permitido na legislação educacional, para desenvolver ações
formativas da melhor forma possível.
Já para Vinícius Barboza, responsável pelo Sistema de Gestão de Qualidade da
Esmat, com o surgimento da pandemia da Covid-19 no Brasil, em meados de
março, a Esmat, que já detinha ferramentas tecnológicas de comunicação
(moodle, zoom, hangouts, meet, webexmeeting e rainbow), buscou adaptar o
planejamento de seus cursos para a Modalidade EaD. “A execução das aulas e dos
seminários do Mestrado em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos (PJDH)
passou a ser realizada por meio da ferramenta meet e transmitida pelo youtube
com interação via moodle (AVA). Foi disponibilizado o curso de Informática
Corporativa com alcance para servidores e magistrados em todo o Estado, além de
vagas para servidores de órgãos parceiros”, afirmou.
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Ainda segundo Vinícius Barboza, a Esmat buscou aperfeiçoar seu quadro de
servidores, realizando o curso de Análise e Interpretação do Sistema de Gestão da
Qualidade ISO 9001:2015 e Planejamento Estratégico 2015-2020, com o intuito de
preparar a equipe para o planejamento e a execução de cursos com excelência,
atendendo à missão da Escola, que é “Formar e aperfeiçoar magistrados e
servidores em busca de boas práticas e da excelência da prestação jurisdicional”,
afirmou.

SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO GLOBAL
DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DOS
DIREITOS HUMANOS VISITOU A ESMAT
Cumprindo agenda de reuniões no Tocantins, Alexandre
Magno, secretário nacional de Proteção Global Adjunto do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
visitou as estruturas da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT), tendo sido recebido pelo juiz
Wellington Magalhães, 3º diretor adjunto do Conselho de Altos
Estudos e Pesquisa Científica.

DIRETORES DA ESMAT PARTICIPARAM
DE LIVE PROMOVIDA PELA OAB/TO
NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
As discussões sobre a preservação dos mananciais hídricos no mundo e especificamente
no Tocantins foram temas de um debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Tocantins –, por meio da Comissão de Meio Ambiente da entidade, em parceria
com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Dentre os assuntos
abordados, foi apontada a necessidade da formação interdisciplinar ao magistrado em
questões ambientais, como também sobre processos de licenciamento, outorga da água,
implementação de taxas mensuráveis de fornecimento para irrigação e proteção a
comunidades tradicionais residentes em áreas próximas a projetos de Agricultura.

Na visita, o secretário e a comitiva estiveram reunidos com
representantes do Judiciário Tocantinense (Defensoria Pública,
Ministério Público Estadual), na Secretaria da Cidadania e
Justiça do Estado. Finalizando a programação de dois dias, o
secretário visitou as instalações da Esmat. Para ele, a visita ao
Estado representa um estreitamento de diálogo do Governo
Federal com o Judiciário Tocantinense, para que futuras ações
de promoção dos Direitos Humanos sejam implementadas no
Tocantins

Tendo como tema Os Direitos humanos, a proteção do ambiente no contexto da pandemia
da Covid-19 e as problemáticas ambientais no Estado do Tocantins, a live ocorreu em 5 de
junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mediada por Wolldson
Vilarindo Gomes, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB-TO, a live contou com
a presença do desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat, e do juiz
Wellington Magalhães, diretor adjunto do Conselho de Altos Estudos e Pesquisa Científica
da Esmat.
Abrindo o debate, o desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Esmat, fez uma
explanação sobre a contextualização da temática ambiental, tendo como enfoque o
processo de geração de mananciais hídricos, passando pelo processo de otimização dos
recursos na agricultura, com controle e gestão, além da promoção dos direitos e acessos a
comunidades tradicionais, tendo como foco principal a promoção da vida e a
sustentabilidade. “Vivemos numa sociedade de risco, existem conflitos de direitos
fundamentais em relação ao exercício da produção agrícola, consumo de água e da
produção industrial; em contrapartida, temos direitos fundamentais das pessoas que
precisam de um ambiente sadio, de água potável para consumo e para desenvolver a sua
vida e as suas atividades com equilíbrio”, afirmou.
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ESMAT CONCLUIU AUDITORIA EXTERNA NO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Em agosto de 2020, os trabalhos de Auditoria Externa, no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (ESMAT), tiveram como normativa de aferição a Norma ISO 9001:2015. O processo visou
verificar as conformidades no sistema de gerenciamento da qualidade e melhorar o processo de formação educacional de
magistrados, servidores do Judiciário Tocantinense e da sociedade em geral. A certificação foi mantida até agosto de 2021.
Realizado pela empresa certificadora QMS Certification Services, a auditoria foi realizada pelo auditor Renato Anselmo
Junior, por meio de reuniões remotas, via internet, tendo em vista as restrições referentes ao isolamento devido à Covid-19.
Dentre os departamentos auditados que integram o processo de auditoria externa estão: a Diretoria Executiva, os Núcleos
de Formação (NUCAS e NUFAM), a Divisão Financeira, a Biblioteca, a Supervisão Administrativa e Tecnológica e a
Secretaria Acadêmica.
Na reunião de encerramento, foi informado o resultado da auditoria externa, ou seja, os processos auditados não
apresentaram inconformidades, o que demonstra que os cursos ofertados pela Esmat passam por um rigoroso processo de
elaboração e execução para garantir a melhoria da prestação jurisdicional.
A Norma ISO 9001:2015 define os requisitos para garantir padrões de qualidade, com o objetivo de buscar a satisfação dos
clientes e a melhoria contínua do desempenho das organizações, garantindo a excelência na prestação dos serviços de
capacitação e qualificação de magistrados, servidores e profissionais ligados às áreas do Direito e do Judiciário
Tocantinense. A QMS é um organismo de certificação de origem Australiana com atuação global, atualmente presente em
mais de 30 países atuando especificamente com foco em certificação de sistemas de gestão e treinamentos de normas
aplicáveis.
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS
FOI REELEITO AO CARGO DE DIRETOR
GERAL DA ESMAT

Durante a 4ª Sessão Ordinária Administrativa e presencial do Tribunal
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, realizada
em 1º de outubro, o desembargador Marco Villas Boas e a
desembargadora Etelvina Sampaio Felipe foram reconduzidos ao cargo
de diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense
(ESMAT) e primeira diretora adjunta da Escola, respectivamente.
Eleito para o biênio 2021-2022, o desembargador Marco Villas Boas
ressaltou os desafios da instituição ante as adaptações que serão
impostas pós-pandemia da Covid-19. “Tivemos um ano atípico.
Estamos enfrentando um grande desafio sanitário e global que requer
cautela e mudança de paradigmas no processo educacional.
Felizmente soubemos nos adaptar com celeridade ao novo formato
educacional, focados na transmissão de conhecimentos e de utilização
de ferramentas tecnológicas que auxiliem nesse processo. Certamente
teremos de nos atualizar ainda mais. Entretanto, não interrompemos
nem vamos pausar as atividades educacionais. Nosso desafio para os
próximos dois anos reflete no processo de adaptação de ferramentas
para levar com excelência o conhecimento aos nossos acadêmicos”,
afirmou.
Em sua gestão, como diretor geral da Esmat, por cinco biênios
consecutivos, o desembargador Marco Villas Boas, por meio de
convênio com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), implantou,
na Esmat, o primeiro Mestrado Profissional, do Brasil, em Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos, para aperfeiçoamento de
magistrados e de servidores, e o Sistema de Qualidade ISO 9001 na
Instituição; firmou convênio com a Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, com o Instituto do Direito Brasileiro da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e com o Instituto de
Ciências Jurídico-Políticas da mesma Universidade. Recentemente,
em parceria com o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), foi
lançado o processo seletivo para o terceiro doutorado interinstitucional
da Esmat. A Instituição possui parcerias também em Programas Stricto
Sensu de Doutorado com a UFT e com a Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Para compor o Conselho Institucional e Acadêmico da nova gestão,
foram eleitos:
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe
Primeira Diretora Adjunta
Desembargador Pedro Nelson
Presidente do Conselho Institucional e Acadêmico
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