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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 7 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

Ata Nº 42 de 25 de fevereiro de 2021.
PRESIDÊNCIA/SECOMP/COSTR

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO ANO DE 2021 DA COMISSÃO PERMANENTE DE
SELEÇÃO E TREINAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Palmas, capital do
Estado do Tocantins, às 14h00min, na sala virtual da plataforma google, acessada por meio do link:
https://meet.google.com/bbh-vxoq-oxs, realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Permanente de Seleção e
Treinamento (COSTR), do ano de 2021, com a presença do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Eurípedes do Carmo Lamounier – Presidente, do Excelentíssimo Senhor Desembargador Helvécio de Brito
Maia Neto e Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho –
Membros. Presentes também, virtualmente, as servidoras efetivas Débora Regina Galan e Alaine Andrade
Patrício Medeiros, representantes da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), instituição ora
responsável pela organização, planejamento e execução do concurso público dos cartórios extrajudiciais do
Tocantins, bem assim, por desenvolver o mecanismo do concurso público do Quadro Geral dos Servidores
Efetivos, procedimentos estes, já andamento. Após verificar o quorum legal e constatar a presença virtual
(oline) das servidoras da ESMAT, o senhor Presidente cumprimentou a todos, agradeceu pela presença e,
declarou aberta a reunião, determinando ao secretário que fizesse a leitura dos itens da pauta selecionados
para serem deliberados na reunião, o que foi prontamente atendido. Em seguida, o Senhor Presidente passou
a palavra à senhora Débora Regina Galan, representante da ESMAT para apresentar a primeira minuta do
edital do concurso dos Cartórios Extrajudiciais do Tocantins, conforme ficou deliberado na Reunião/COSTR
do dia 11/02/2021. A servidora iniciou sua fala relatando os contatos informais que fizera em busca de
informações para compreender a estrutura básica do edital e do aparelhamento físico e tecnológico da Escola
para se desincumbir de tão árdua missão; externou preocupação sobre até que ponto deve promover
alterações operacionais no Edital de Reabertura do concurso (Edital 03/2015); comentou sobre a Lista Geral
de Vacância como principal motivo das impugnações dos editais anteriores; deteve-se também no tema das
serventias subjudice; e, por último, informou aos Membros da Comissão não ser o momento ideal para a
apresentação da minuta do edital, considerando que embora a Escola esteja apta a operacionalizar os
trabalhos do certame, precisa de mais tempo para juntar e interpretar todas as informações, a fim de
apresentar resultados concretos e o mais próximo possível da realidade. Os Membros da Comissão foram de
acordo, considerando que o desafio a que se propõe, ultrapassa e muito as atividades normais da
Escola. Quanto ao motivo predominante de impugnação do certame, qual seja, a composição da Lista Geral
de Vacância, chegou-se ao consenso de que a COSTR deve trabalhar a lista publicada pela Corregedoria
Geral da Justiça, como sendo o retrato da realidade notarial e registral do Estado e, sobre o aparelhamento
(físico e tecnológico) da ESMAT para realizar o concurso, o Senhor Presidente acentuou que, em que pese o
investimento, este Tribunal de Justiça fica preparado por meio de de sua Escola, para realizar todos os seus
concursos (cultura esta que precisa ser resgatada) e, até os concursos dos outros poderes: Executivos e
Legislativos, além dos certames municipais. Acrescentou mais que, a realização do concurso dos cartórios
extrajudiciais figura como interesse da Administração Pública, visto que, a permanência de interino à frente
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dos serviços de Notas e de Registro representa prejuízo (queda na receita) tanto para o Estado, quanto para o
próprio Poder Judiciário. Ao final, por decisão unânime, ficou designado o dia 15 de março de 2021, às
14h00min, para a próxima Reunião da COSTR, oportunidade em que a ESMAT apresentará a primeira
minuta do Edital à Comissão, bem assim, o panorama de aparelhamento físico e tecnológico da Escola, para
dar início ao processo de reabertura do concurso. Com isto, os debates sobre o concurso público do Quadro
Geral dos Servidores Efetivos e da Magistratura tocantinense, ficaram prejudicados e foram adiados para a
próximo reunião. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a participação
virtual de todos, reiterando a convocação para comparecerem à reunião virtual designada para o dia
15/03/2021, às 14h00min. Às 15h23min, declarou encerrada a reunião e, ordenou que fosse lavrada esta ata,
que depois de lida e achada em conforme, será assinada. Eu ______ (José Ribamar Sousa da Silva),
Secretário, que escrevi.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Eurípedes Lamounier, Presidente de
Comissão, em 01/03/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho,
Desembargador, em 03/03/2021, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto,
Desembargador, em 04/03/2021, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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