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EDITAL 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, 

pelos órgãos que subscrevem o presente, tendo em vista suas competências 

próprias, o teor dos autos do PCA 3533-25.2022.2.00.000, em trâmite no 

Conselho Nacional de Justiça, a autorização para exercício de autotutela 

administrativa e a conveniência de retomar o controle do cronograma de execução 

do 57º Concurso de Juiz Substituto resolve: 

 

1. Autorizar a Comissão Examinadora a reabrir prazos 

para interposição de recursos pertinentes à alínea "h" do item 16.1 do Edital 

02/2021, sob as regras retificatórias deste edital; 

 

2. Alterar a redação dos itens 16.4 a 16.4.4 do Edital 

02/2021, que passam a viger com a seguinte redação: 

 

16.4 Os recursos pertinentes à alínea "h" do item 16.1 deste 

Capítulo deverão ser interpostos exclusivamente perante o 

Protocolo Geral Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, disponível em 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/juiz-substituto. 

16.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e 

transmitidos conforme previsto neste edital e em instruções 

publicadas na página do concurso em 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/juiz-substituto, ficando 

revogadas quaisquer disposições contrárias, com destaque 

para as constantes do item 2 do Edital retificador n. 02/2021. 
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16.4.2 Para a interposição do recurso, o candidato preencherá 

todos os campos do formulário disponibilizado no Protocolo 

Geral Eletrônico e apresentará suas razões, sem qualquer 

identificação, no campo “argumentação” ou anexando o 

documento PDF no local apropriado, sob pena de não 

conhecimento. A fundamentação das razões constitui 

pressuposto para o conhecimento do recurso, devendo o 

candidato ser claro, consistente e objetivo no seu pleito. 

 

16.4.3 O Sistema Eletrônico de Recursos encaminhará 

somente as razões de cada recurso interposto à Comissão 

Examinadora, para fins de distribuição à relatoria de um dos 

seus componentes. 

 

16.4.4 O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não se 

responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de 

ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, falta de 

energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados. 

 

3. Acrescentar ao Edital 02/2021 o item 16.20 com a seguinte 

redação: 

 

16.20 Relativamente aos recursos relacionados na alínea “h” 

do item 16.1, a Comissão Examinadora, convocada 
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especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á em sessão 

pública e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou 

pela reforma da decisão recorrida. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Goiânia, 1º de julho de 2022. 

 

 

CARLOS ALBERTO FRANÇA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

 

BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO 

Presidente da Comissão de Seleção e Treinamento 
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