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 Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito (18/08/2008), segunda-

feira, às 09:00 horas, na sala 153 do Edifício Palácio da Justiça, reuniu-se a Banca 

Examinadora do 53º Concurso Público de Juiz Substituto para o julgamento dos recursos 

interpostos pelos candidatos a seguir nominados: FRANCIELY VICENTINI HERRADON, 

JOVIANO CARNEIRO NETO, JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR e LUCRÉCIA 

CRISTINA GUIMARÃES, por ocasião da listagem de classificação final, publicada no dia 13 

de agosto do corrente ano. A recorrente FRANCIELY pleiteia a revisão na contagem dos 

pontos referente ao resultado final; os recorrentes JOVIANO, JOSÉ EUSTÁQUIO e 

LUCRÉCIA pleiteiam a correção do resultado, com atribuição das notas aos candidatos 

impetrantes dos mandados de segurança. Analisando os recursos, a Banca, depois de reavaliar 

os questionamentos feitos em cada um deles, deu provimento ao recurso interposto pela 

recorrente FRANCIELY VICENTINI HERRADON, para alterar a nota atribuída pelo 

examinador de Processo Civil de 6,5 (seis e meio) para 7,5 (sete e meio), já que foi constatado 

erro material na sua soma e, por conseqüência, alterar a média da prova prática (sentença) de 

6,87 para 7,25 e a média parcial de 7,53 para 7,65, bem como a média geral, de 7,88 para 

8,00;  No tocante aos recursos interpostos pelos recorrentes JOVIANO CARNEIRO NETO, 

JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR e LUCRÉCIA CRISTINA GUIMARÃES, a Banca 

Examinadora decidiu que: considerando que a nota final dos recorrentes haveria de ser obtida 

com a inclusão da nota oriunda da prova de sentença penal, em que não alcançaram a 

pontuação mínima exigida no edital do concurso, a pretendida nota final restaria 

comprometida. De outra parte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, citada nos recursos, 

limitou-se a garantir a admissão dos ora recorrentes à prova oral, o que foi cumprido, 

inclusive, com a divulgação das notas ali obtidas. A pretendida divulgação das notas finais 

dos recorrentes deverá, portanto, aguardar o julgamento do Mandado de Segurança por eles 

impetrado, que atacou a referida prova de sentença penal. Em razão do exposto, nega-se 

provimento aos referidos recursos. Encerrados os trabalhos, a Presidente da Banca determinou 

a divulgação da nova lista de classificação. Nada mais havendo a constar, eu, Hernany César 

Neves de Oliveira, Secretário do Concurso, lavrei a presente ata que, lida e em tudo achado 

conforme, segue devidamente assinada. Goiânia, 18 de agosto de 2008. 
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