CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E
DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edital nº 1/2018
COMUNICADO

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa, Presidente da
Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, a EJEF informa que, em 2 de julho de 2020, o Ministro Marco
Aurélio, relator do Mandado de Segurança nº 37.231, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal por Thiago
de Miranda Carneiro contra ato do Conselho Nacional de Justiça, proferiu a seguinte decisão:

[...]. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para suspender os efeitos do
pronunciamento formalizado no recurso em procedimento de controle administrativo
nº 0000360-61.2020.2.00.0000 e do enunciado administrativo nº 21 no tocante a
certames em andamento. [...]

Em razão da aludida decisão, torna-se sem efeito o COMUNICADO disponibilizado na edição do Diário do
Judiciário eletrônico - DJe de 26 de junho de 2020, que reabriu, parcialmente, o prazo para apresentação de
títulos.
Ressalte-se que, diante da decisão em comento, serão desconsiderados os títulos relativos ao exercício, por três
anos, de titularidade de delegação de notas ou registro apresentados no período de 30 de junho de 2020 a 14 de
julho de 2020.
Fica ratificado o resultado definitivo dos títulos do referido Certame, para ambos os critérios de ingresso,
provimento e remoção, disponibilizado na edição do DJe de 12 de março de 2020.
A EJEF ratifica os demais comunicados, também disponibilizados na edição do Diário do Judiciário eletrônico DJe de 26 de junho de 2020, relativos à retificação de subitens do Edital nº 1/2018.
A EJEF comunica também que, estabelecida a classificação final dos candidatos, a Comissão Examinadora
designará a sessão de proclamação e divulgação, que será realizada virtualmente e transmitida pela internet, ao
vivo, após o que declarará encerrado o Concurso, respeitado o disposto no subitem 22.16 do Edital.
A data, horário e os demais detalhes da sessão virtual de proclamação e divulgação da classificação final dos
candidatos serão publicados no Diário do Judiciário eletrônico - DJe e divulgados nos sítios eletrônicos
www.tjmg.jus.br e ejef.tjmg.jus.br.
Belo Horizonte, 17 de julho de 2020.

