Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
Ref.: Doc.: SCDPA 126.0.317.0002/2020.

Trata-se

de

expediente

encaminhado

pelo

Instituto

Consulplan

de

Desenvolvimento, Projetos e Assitência Social, responsável técnico pela operacionalização do
V Concurso Público para outorga e delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do qual informa que desde o dia 13 de
fevereiro de 2020 (quinta-feira), foi detectada a ocorrência de erro na geração dos boletos
bancários para recolhimentos das taxas de inscrição preliminar do referido certame, com
regularização da emissão dos referidos boletos apenas nesta data.

Assim, sugere à Comissão Organizadora que seja prorrogado o prazo para
pagamento do boleto bancário para o próximo dia 28 de fevereiro de 2020, sem prejuízos à
publicação preliminar das inscrições no dia 10 de março de 2020.

É o relatório. Decido.

A empresa examinadora informou a ocorrência de indisponibilidade do sistema
de boletos bancários desde o dia 13 de fevereiro de 2020, com regularização da emissão dos
referidos boletos apenas nesta data (19/2/2020), às 11h (horário local).

Diante da proximidade do termo final para o pagamento dos boletos das taxas
de inscrição preliminar, inicialmente previsto para o dia 21 de fevereiro de 2020 (próxima
sexta-feira), torna-se prudente a prorrogação de tal prazo para o dia 28 de fevereiro de 2020,
de modo a evitar quaisquer prejuízos aos candidatos inscritos.

Saliento, contudo, que a prorrogação do prazo será apenas para o efetivo
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DESPACHO:
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pagamento dos boletos, não alterando o termo final das inscrições, tendo em vista que o
sistema para requerimento das inscrições não foi interrompido em momento algum,

Assim, ad referendum da Comissão Organizadora, acolhe-se a sugestão da
Consulplan, para prorrogar o prazo para o pagamento do boleto referente às taxas de
inscrições preliminares para o dia 28 de fevereiro de 2020 (sexta-feira).

Às providências.
Campo Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Des.ª Elizabete Anache
Presidente da Comissão - V Concurso
(assinado digitalmente)
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encontrando-se em funcionamento regular.

