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Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento

CERTIDÃO

Mariza Carneiro Favoretto, Secretária da

Comissão  de  Seleção  e  Treinamento  do

Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás,

na forma da lei etc...

CERTIFICA que, aos vinte e dois dias do mês de março do

ano de dois  mil  e  vinte  e  um  (22/03/2021), nesta  cidade de Goiânia,  capital  do

Estado de Goiás, foi realizada a Primeira Reunião, do ano de 2021, da Comissão

de Seleção e Treinamento sob a presidência da atual Presidente, Excelentíssima

Senhora Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. A Reunião foi  realizada por

videoconferência,  na  plataforma  Zoom,  em  virtude  da  pandemia  do  Covid19.

Estiveram presentes os ilustres membros que compõem atualmente a Comissão,

designada  no  Decreto  nº  418/2021:  Desembargador  Gilberto  Marques  Filho,

Desembargador  Itaney  Francisco  Campos,  Desembargadora  Elizabeth  Maria  da

Silva,  Desembargador  Gerson Santana Cintra,  Desembargador  Edison Miguel  da

Silva Júnior e Desembargador Anderson Máximo de Holanda. Foram analisados os

seguinte processos:  1 -     PROAD Nº: 2017080000  53543 - 57º Concurso para Juiz

Substituto do Estado de Goiás. Foi informado aos membros que continua vigente o

contrato com a Fundação Carlos Chagas, FCC, para realização da primeira etapa do

57º  Concurso  para  Juiz  Substituto  do  Estado  de  Goiás.  Foram  analisados  os

seguintes assuntos:  1º -  Composição da Comissão Examinadora - A sugestão

apresentada  observou  a  Recomendação nº  85  de  12  de  Janeiro  de  2021  do

Ministro Luiz Fux, do Conselho Nacional de Justiça que recomendou que haja uma

composição  paritária  de  gênero  na  formação  das  Comissões  Examinadoras  nos

concursos públicos para ingresso na magistratura (PROAD Nº 202101000256034),

bem  como  o  requerimento  do  Comitê  de  Igualdade  Racial  deste  Tribunal,

constituído  pelo  Decreto  nº  571/2021, (PROADs  Nºs  202103000264879 e

202103000264982),  coordenado pela Dra.  Adriana Maria  dos Santos Queiroz  de

Oliveira,  Juíza  de  Direito,  que  recomendou  a  inclusão  de  pessoas  negras  na

composição da Comissão Examinadora e em todas as fases do certame, sobretudo

nas  provas  orais.  Na  sugestão  da  composição  da  Comissão  Examinadora  do

Concurso foi  observado também:  a -  Eleição preferencial  entre magistrados com

titulação  acadêmica  e  experiência  profissional  nas  áreas  de  conhecimento

contempladas nos blocos de saberes exigidos no edital; b - Recomendação do CNJ

no sentido da paridade de gênero na banca – 4 mulheres e 3 homens titulares; c -

Respeito à hierarquia de cargos e de títulos acadêmicos; d - Avaliadores com perfil



ético-moral rigoroso mas não afeito a perfeccionismos, ao modo de evitar atribuições

de notas baixas;  e – A Comissão sugerida revela pluralidade de composição de

pensamentos  adequada  aos  quesitos  de  gênero,  enquadramento  acadêmico,  de

experiência  profissional  dos  avaliadores  e,  inclusive,  comporta  representante  do

Comitê de Igualdade Racial  deste Tribunal  de Justiça;  f  -  Indicações da OAB. A

Comissão  de  Seleção  e  Treinamento  também  sugeriu  a  participação  de  um

magistrado representante do Comitê de Igualdade Racial deste Tribunal, constituído

pelo Decreto nº 571/2021, na Comissão Examinadora do 57º Concurso para Juiz

Substituto do Estado de Goiás; 2º – Discussão de item da minuta do Edital; 02 -

PROAD Nº 2  01911000200805 - 2ª Concurso Unificado para Outorga de Delegações

de  Serventias  Extrajudiciais  de  Notas  e  de  Registro  do  Estado  de  Goiás.  Foi

informado aos membros que a listagem dos cartórios vagos foi publicada no Diário

da Justiça Eletrônico - DJE nº 3176 de 19 de fevereiro de 2021. Houve impugnações

da listagem publicada e as mesmas estão em análise pela Corregedoria-Geral da

Justiça. Nesta mesma reunião foi deliberado que a Minuta do Edital de Abertura do

2ª Concurso Unificado para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de

Notas e de Registro do Estado de Goiás também poderá contemplar a reserva de

20%  de  cartórios  vagos  aos  candidatos  negros. A Comissão  deliberou,  ainda,

encaminhar as minutas dos editais do 57º Concurso para Juiz Substituto e do 2º

Concurso Unificado para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais  de

Notas  e  de  Registro  do  Estado  de  Goiás e  suas  respectivas  Resoluções  nos

endereços  de  correio  institucional  (e-mail)  do  gabinete  de  cada  membro  desta

Comissão  de  Seleção  e  Treinamento.  Visando  a  continuidade  dos  trabalhos  foi

marcada a Segunda Reunião para o dia 29 de março, segunda-feira, as 15 (quinze)

horas,  na  plataforma  ZOOM.  E, nada  mais  havendo,  as  16  (dezesseis)  horas

encerrou-se a Reunião. Tudo nos termos da Ata de Julgamento.

                 SECRETARIA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, aos vinte e dois dias do mês

e março de dois mil e vinte  (22.03.2021). 

Mariza Carneiro Favoretto

Secretária


