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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
ACNO 11 (103 Norte)  Rua NO 11 COM AV. NS 01  Bairro CENTRO  CEP 77001036  Palmas  TO  http://wwa.tjto.jus.br
CONJ 03 LOTE 2

EDITAL Nº 75 / 2017  ESMAT/DGESMAT/DEESMAT

EDITAL nº 021, de 2017

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre
as normas gerais para ingresso e participação no X Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, com o
Tema “Estado de Direito Socioambiental – o encontro de soluções para as crises climáticas, sociais e juridicas”
–, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2017, mediante as condições determinadas neste Edital e demais
dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:

1. DADOS GERAIS
Nome: X Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, com o Tema “Estado de Direito Socioambiental – o
encontro de soluções para as crises climáticas, sociais e juridicas”
Objetivos: Possibilitar e oportunizar aos servidores e magistrados do Poder Judiciário Tocantinense, juristas,
professores e acadêmicos de direito do Brasil e Portugal um diálogo transversal e interdisciplinar afeto às áreas do
Direito Ambiental, Direito Constitucional e Direito Internacional.
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 18 de abril a 22 de maio de 2017.
Inscrições: Serão realizadas, via web, no endereço eletrônico www.tjto.jus.br/esmat. A inscrição é gratuita.
PúblicoAlvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, profissionais e acadêmicos de direito.
Carga horária: 16 horas
Modalidade: Presencial
Local: Presencialmente no auditório do Tribunal de Justiça, em Palmas, com transmissão ao vivo para as 41
comarcas do estado do Tocantins.
Número de Vagas: 400 vagas para participação no auditório do Tribunal de Justiça e 800 vagas para participação nas
41 comarcas do interior do estado do Tocantins.

2. PARTICIPAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO
2.1 Todos os inscritos no X Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, com o Tema “Estado de Direito
Socioambiental – o encontro de soluções para as crises climáticas, sociais e juridicas” –, deverão participar das
atividades programadas as quais serão desenvolvidas nos dias 25 e 26 de maio de 2017, presencialmente no auditório
do Tribunal de Justiça, em Palmas, com transmissão ao vivo para as 41 comarcas do estado do Tocantins;
2.2 Os participantes deverão cumprir no mínimo 75% de frequência nas atividades, para certificação; as frequências
serão registradas na entrada e na saída de cada turno durante a realização do evento, considerandose o seguinte
horário:
25/5 – das 8h às 12h30 e das 14h30 às 18h;
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26/5 – das 8h às 12h30 e das 14h30 às 18h;
2.3 As frequências das atividades presenciais serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período
do evento, mediante leitura do código do aluno, no formato de barras;
2.4 Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para o início, e 15 minutos antes do horário definido para
o final da atividade;
2.5 Excepcionalmente, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá
haver lista de presença, a qual deverá ser assinada única e exclusivamente pelo aluno.

3. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
A programação do evento será divulgada no Portal da Esmat: www.tjto.jus.br/esmat

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento
Interno da Esmat e na Portaria nº 311, de 2012, publicada no DJ nº 2.879, de 23 de maio de 2012;
4.2 A desistência do evento, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que
anteceder o início do eventoatividade, pelo email saesmat@tjto.jus.br;
4.3 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do evento, porventura suscitados, deverão
ser encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas,
Diretor da ESMAT, em 08/04/2017, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 1423899 e o código CRC 5F238753.
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