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Edital Nº 319 / 2021 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT

EDITAL nº 082, de 2021 – SEI Nº 21.0.000021793-7

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 curso Atualização em Processo Civil, a se realizar no período de 24 setembro a 29 de
novembro de 2021, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme
segue:

1. DADOS GERAIS
Nome: Curso Atualização em Processo Civil.
Objetivo: Proporcionar aos servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
aprimoramento e revisão da matéria, com enfoque nas bases teóricas e práticas do Código de Processo Civil, e análise
jurisprudencial das cortes superiores.
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 13 de setembro a 16 de setembro de 2021.
Inscrições: As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail – nucas@tjto.jus.br –, devendo o(a) interessado(a) enviar os
dados para matrícula – NOME, CPF, TELEFONE, CARGO e CIDADE/COMARCA; Após o período de inscrição, a Secretaria
Acadêmica enviará e-mail com a confirmação de matrícula.
Público-Alvo: magistrados e magistradas; servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º Graus do
Poder Judiciário Tocantinense.
Carga Horária: 72 horas
Modalidade: À Distância
Local: Ambiente Virtual da Esmat e Google Meet
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno(a): O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades,
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos(as) instrutores(as).

2. VAGAS

2.1 Quantidade de Vagas: 90;
2.2 Distribuição das Vagas:
Turma I
Públicos-Alvo

Nº de Vagas

Servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º Graus do Poder Judiciário 80

Tocantinense
Magistrados e magistradas do Poder Judiciário

10

2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe subsequente até
que sejam totalmente preenchidas;
2.4 Os(As) demais servidores(as) interessados(as) em participar do curso, que não fizerem parte do público definido no item 3.1 e
tenham interesse em participar da atividade, deverão solicitar inscrição pelo e-mail do Núcleo de Capacitação e Aperfeiçoamento de
Servidores da Esmat – nucas@tjto.jus.br – os seguintes dados para matrícula – NOME, CPF, TELEFONE, CARGO e
CIDADE/COMARCA. As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de vagas.

3. PRÉ-REQUISITOS
3.1 Serem magistrados e magistradas; servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas Comarcas de 1º e 2º Graus do
Poder Judiciário Tocantinense.

4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no período de 24 de setembro a 30 de
novembro de 2021, a serem desenvolvidas na modalidade à distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat, Plataforma
Google Meet ou BigBlueButton do AVA; para tanto, faz-se necessária a disponibilidade de computador ou equipamento compatível
para acesso ao AVA, com conexão à internet;
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail
aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.3 As atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Esmat – Plataforma Moodle –, sendo necessário
participar também das webaulas por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet ou BigBlueButton do AVA; participar dos
fóruns de interação e avaliação; realizar atividades de interação e avaliação, como leitura dos textos propostos, exercícios de
fixação, acesso aos links, bem como o cumprimento dos prazos para realização das atividades de cada módulo;
4.4 Não serão avaliadas atividades enviadas por e-mail aos(às) professores(as), ou seja, todas as ações deverão ser realizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
4.5 Durante o processo, os(as) alunos(as) deverão cumprir os prazos estabelecidos em cronograma próprio para o desenvolvimento
das atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como: webaulas por meio de videoconferência ao vivo pelo
Google Meet ou BigBlueButton do AVA, fóruns, leitura, produções e realização das avaliações, de acordo com o exigido pelos(as)
professores(as);
4.6 A frequência no curso será registrada com base nos registros de acesso e cumprimento das atividades no AVA, relatório este
gerado automaticamente pelo Sistema, de acordo com as ações realizadas pelo(a) aluno(a) no decorrer do curso; a participação
dos(as) alunos(as) nas aulas ao vivo por videoconferência, pelo Google Meet ou BigBlueButton do AVA é indispensável e poderão
ser registrados até 50% da frequência do curso;
4.7 Para registro da frequência nas webaulas por meio de videoconferência ao vivo pelo Google Meet, o acesso deve ser realizado
por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat (SAV);
4.8 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou
superior a 75% de aproveitamento;
4.9 Todas as atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão monitoradas e avaliadas pelos(as)
professores(as) e servirão de respaldo para a certificação dos(as) concluintes;
4.10 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT);

4.11 Todos(as) os(as) alunos(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018,
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso.

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Período/Data Horário Conteúdo Programático/Atividades
1.1. Estado e Ordenamento;
1.2. Hermenêutica Jurídica e Processo Civil;
24/9/2021
Sexta-Feira

1.3. O papel da linguagem no Direito;
Das 13h
às17h10 1.4. Formalismo valorativo;
1.5. Sistemas processuais;
1.6. As Normas fundamentais.
2.2 Jurisdição: conceito, características, espécies, finalidades. Justiça Multiportas;

27/9/2021
SegundaFeira

Das 9h 2.2. Processo: conceitos, características, espécies, objeto, pressupostos e sujeitos;
às
12h20 2.3. Atos processuais: atos das partes e pronunciamentos judiciais;
2.4. Negócio Jurídico Processual.
3.1 Petição Inicial: conceito, requisitos, cumulação e interpretação dos pedidos;
3.2 Juízo de admissibilidade e Improcedência;

4/10/2021
SegundaFeira

Das 9h 3.3 Audiência de mediação e conciliação;
às
12h20 3.4 Respostas do réu;
3.5 Revelia: conceito e efeitos;
3.6 Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo.
4.1 Teorias Gerais da Prova;

8/10/2021
Sexta-Feira

4.2 Sistema de avaliação;
Das 13h
às
4.3 Classificações;
17h10
4.4 Ônus dinâmico;
4.5 Ações probatórias autônomas.

11/10/2021
SegundaFeira

5.1 Decisão judicial;
Das 9h
às
5.2 Coisa julgada;
12h20
5.3 Tutelas provisórias.

18/10/2021
SegundaFeira

22/10/2021
Sexta-Feira

Das 9h 6.1 Recursos: conceito, objeto, finalidades, efeitos e princípios;
às
12h20 6.2 Requisitos de admissibilidade;
6.3 Recurso adesivo.
7.1 Apelação: conceito, objeto, efeitos;
Das 13h
às
7.2 Procedimento, fungibilidade e retratação;
17h10
7.3 Apelação em demandas coletivas.
8.1 Agravo de instrumento: conceito e objeto;

25/10/2021
SegundaFeira

8.2 Taxatividade mitigada;
Das 9h
às
8.3 Efeitos, antecipação de tutela recursal;
12h20
8.4 Requisitos específicos de admissibilidade;
8.5 Agravo interno: conceito e objeto;
9.1 Recurso Ordinário Constitucional: conceito, objeto, procedimento, fungibilidade;

5/11/2021
Sexta-Feira

9.2 Análise dos Regimentos do STF e do STJ;
Das 13h
às
9.3 Recursos excepcionais: parte geral;
17h10
9.4 Recurso Especial e Extraordinário;
9.5 Agravo em especial e extraordinário.

12/11/2021
Sexta-Feira

Das 13h 10.1 Processo nos Tribunais e Precedentes;
às
17h10 10.2 IRDR e IAC.
11.1 Ação Rescisória;

19/11/2021
Sexta-Feira

Das 13h 11.2 Conflito de competência;
às
17h10 11.3 Arguição de inconstitucionalidade;
11.4 Reclamação Constitucional.

26/11/2021
Sexta-Feira
29/11/2021
SegundaFeira

Das 13h 12.1 Análise de soft law: resoluções, portarias e recomendações;
às
17h10 12.2 Virada tecnológica no Direito.

Das 9h
às
Emprego de legal design e visual law nas peças jurídicas e nas sustentações orais.
12h20

24/9
a Livre no Atividades – Participação das webaulas ao vivo, acesso às videoaulas gravadas e disponibilizadas no
30/11/2021 AVA
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); atividades de autoestudo, interação e avaliação no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA); interação com os(as) docentes e demais alunos(as), via fórum; leitura do
material didático; acesso aos links; realização das atividades de avaliação, com auxílio do(a) professor(a).

Carga horária de Autoestudo e Atividades de Interação e Avaliação no AVA – 13 horas.
Carga Horária Total 72 horas-aula

FACILITADOR DE APRENDIZAGEM
Nome

Marcelo Bezerra Ribeiro

Pós-Doutor em Direito, pela PUC/RS, sob supervisão do doutor Ingo Sarlet. Doutor e Mestre em Processo Civil, pela
Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ), sob orientação do doutor Leio Streck. Professor permanente do PPGDF
Síntese (Mestrado) da Universidade da Amazônia (UNAMA). Coordenador da Pós-Graduação em Processo Civil
do
Contemporâneo, do Ser Educacional. Professor de Processo Civil do G7jurídico, da ESA, EMAB, IPROJUDE e de
Currículo diversos cursos de Pós-Graduação. Membro efetivo da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e da Associação
Norte e Nordeste de Professores de Processo. Árbitro da CAMES. Advogado. Parecerista. Autor de diversas obras
jurídicas.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição e a matrícula dos(as) magistrados e magistradas, servidores e servidoras que atuem como assessores(as) nas
Comarcas de 1º e 2º Graus do Poder Judiciário Tocantinense implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018;
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br;
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei;
6.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, 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 09/09/2021, às 13:30, 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 3891937 e o código CRC F60278FC.
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