LIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS
DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Presidente da Comissão
do LIII Concurso Público para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou
Registrais no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao r. decisum do Conselho
Nacional de Justiça, DÁ CIÊNCIA a todos os candidatos aprovados nas provas
escritas e práticas, nos critérios de admissão e remoção, que foi proferido pelo
Excelentíssimo Conselheiro Relator, Dr. José Lucio Munhoz, o seguinte despacho
nos autos do PCA n° 0006864-64.2012.2.00.0000:

Requerente: Marcelo Artur Miranda Chada
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Vistos, etc.
Tendo em vista que as decisões a serem proferidas nos processos de nº
00068646420122000000;
00075098920122000000;
00075809120122000000;
00075912320122000000;
00078528520122000000;
00076406420122000000;
00075591820122000000;
00075895320122000000
podem,
eventualmente, atingir interesses dos candidatos aprovados do LIII
Concurso Público de Provas e Títulos Para a Outorga das Delegações das
Atividades Notariais e ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, concedo
aos referidos candidatos a possibilidade de manifestação.
Esclareço que a manifestação deverá ser realizada apenas no processo de
nº 00068646420122000000, ainda que diga respeito aos temas tratados
nos demais, uma vez que todos se encontram apensados.
Dessa forma, com fulcro no artigo 94 do Regimento Interno deste
Conselho Nacional de Justiça, determino ao Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro que promova a intimação de todos os candidatos
aprovados até o momento, para, querendo, se manifestarem, no prazo de
15 (quinze) dias.
A intimação pelo TJRJ deverá ser feita por edital e pelos demais meios de
comunicação eventualmente utilizados pela própria Corte no respectivo
concurso.
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Solicito a gentileza de a Corte requerida comunicar a este Relator o
cumprimento da providência aqui determinada.
Imprima-se urgência.
Serve o presente, por cópia, como ofício.
Brasília, 25 de abril de 2013.
JOSÉ LUCIO MUNHOZ
Conselheiro

E, em consequência, por meio deste edital ficam INTIMADOS todos os candidatos
aprovados nas provas escritas e práticas, nos critérios de admissão e
remoção, a apresentarem, assim querendo, manifestação no PCA n°
00068646420122000000, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação
deste edital.
Por fim, informa que no site do Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/como-peticionar-ao-cnj) há esclarecimentos sobre o
procedimento a ser observado para fins de peticionamento.
Edital extraído dos autos do processo administrativo n° 2011-0069772, em 02 de
maio de 2013.

Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES
Presidente da Comissão do Concurso
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