
;.11Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Anexo VI do Edital 36/2014 - REMOÇÃO

REMOÇÃO - QUESTÃO 1 - ESPELHO DE CORREÇÃO

QUESTÃO 1:

Responda às perguntas: a) em que consiste o ato de registro, o de averbação, o de
retificação, o de extrato e o de traslado? b) Identifique em qual Serviço é feita a
escrituração por extrato e por trasladação.
VALOR: 1,50 PONTO

Para obter nota integral, o candidato deve abordar necessariamente os seguintes temas:

Averbação
(0,25)

Retificação
(0,25)

Extrato
(0,25)

Traslado
(0,25)

Serviço no
qual

escriturado
(0,25)

FUNDAMENTOS

E o assentamento feito, como anotação escrita obrigatória,
de um fato juridicamente relevante. (WALTER CENEVIVA,
Manual de Registro de Imóveis, Freitas Bastos, Rio de
'aneiro, 1988, .35
E toda a anotação feita à margem de um registro para indicar
as alterações ocorridas no assento.

E o ato realizado para a correção de eventual omlssao,
imprecisão ou inverdade dos dados lançados. (art. 212 da lei
6.015/73
E a inscrição resumida dos elementos essenciais dos títulos
e documentos

E a reprodução integral do documento original (art. 142 da
Lei 6.015/73).

E feita no Registro de Títulos e Documentos (art. 132, 11 e
111 c.c.136 e 137da LRP).

PontUação
Máxima'

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

DESCONTOS DA PONTUA ÃO

Erros de Língua Portuguesa (ortografia e acentuação)

Excesso impertinente de resposta
Excesso de linhas

0,10 por erro,
sem limite
Até 0,15

Até 0,10



.11 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Anexo VI do Edital 36/2014 - REMOÇÃO

REMOÇÃO - QUESTÃO 2 - ESPELHO DE CORREÇÃO

QUESTÃO 2:

Fé pública: qual é o seu significado, a sua característica, a sua finalidade e o seu
principal efeito?
VALOR: 1,50 PONTO

Para obter nota integral, o candidato deve abordar necessariamente os seguintes temas:

Característíca da Fé
(0,50)

Cren a ou credibilidade
Confiança

Autenticidade

Valor Probante

~ontuação
Máxima
0,10

0,10

0,30

0,20

Finalidade da Fé Pública Certeza jurídica
(0,30)

Efeitos da Fé Pública Veracidade
(0,50)

0,30

0,30

Incontestabilidade até prova em contrário 0,20
ou juris tantum

DESCONTOS DA PONTUA

Erros de Língua Portuguesa (ortografia e acentuação)

Excesso im ertinente de res osta
Excesso de linhas

0,10 por erro,
sem limite
Até 0,15
Até 0,10



.11 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Anexo VI do Edital 36/2014 - REMOÇÃO

REMOÇÃO - QUESTÃO 3 - ESPELHO DE CORREÇÃO

QUESTÃO 3:

Dissertar sobre o principio da publicidade no registro de títulos e documentos, abordando
o conceito, a finalidade, as espécies, a obrigatoriedade do registro e as consequências da
ausência do registro e sua exceção.
VALOR: 3,00 PONTOS

Para obter nota integral, o candidato deve abordar necessariamente os seguintes temas:

Conceito e
espécies de
Publicidade

(0,60)

Finalidade da
publicidade

(0,90)

Registro
(1,10)

Ausência de
registro

(consequências)
0,40

Conceito de publicidade

Menção à publicidade de direitos reais e de direitos
pessoais

Referência à finalidade de informação da titularidade
de bens e direitos
Menção ao objetivo de viabilizar o conhecimento
público de certos fatos jurídicos por terceiros, com
eficácia "erga omnes"
Indicação do propósito estatístico e/ou de
fiscalização ública
Registro obrigatório
(arts. 127, ines. I a VI, 129 e 148, todos da LRP, ou a
enumera ão dos casos
Prazo de realização do registro obrigatório (LRP, art.
130
Registro facultativo
(art. 127, VII, da LRP, com referência à finalidade de
conserva ão e er etuidade
Função residual
(basta mencionar que faz no RTD quando não houver
previsão de ser feito em outro lugar - LRP, art. 127, p.
único;
Trato do caso de ausência de registro obrigatório,
abordando a ineficácia em relação a terceiros.

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,20

0,30

0,30

0,40

DESCONTOS DA PONTUA AO

Erros de Língua Portuguesa (ortografia e acentuação)

Excesso im ertinente de res osta
Excesso de linhas

0,10 por erro,
sem limite
Até 0,30

Até 0,10



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Anexo VI do Edital 36/2014 - REMOÇÃO

REMOÇÃO - QUESTÃO 4 - ESPELHO DE CORREÇÃO

QUESTÃO 4 (PRÁTICA):
JOSE GREGÓRIO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de
Identidade RG n. 000.111-8, da SSP-PR e portador do CPF n. 123.345.567-8, residente e domiciliado em
Cascavel (PR), adquiriu uma linha de telefone celular n. 8410-9898 da empresa MIT Celular S.A., em
03.02.2014, e também um aparelho, marca Nokia, modelo BR3, série 0001.234.
Contudo, ao realizar chamadas de seu telefone celular (8410-9898) para o de seu amigo JOÃO GARCIA
(8244-4080) e para o de sua esposa, LUCILENE DA SILVA (8945-2061), as ligações não se
completavam, sendo emitidas as seguintes mensagens de voz: "Oi, você ligou para um número inválido.

Por favor, tente novamente". Entretanto, quando se utilizava de sua linha telefônica fixa, n. 3017-0700, as
ligações para os números 8244-4080 e 8945-2061 se completavam e as conversas transcorriam
regularmente entre essas pessoas.
Pretendendo registrar a veracidade desses fatos, que demonstram a existência de defeito na linha
telefônica adquirida (terminal 8410-9898), JOSÉ GREGÓRIO compareceu no Tabelionato JUNQUEIRA,
localizado na Rua São Paulo, n. 320, em Cascavel (PR), onde foi atendido pelo Escrevente de Tabelião,
Arnaldo José Tâmara, no dia 05.02.2014, por volta das 13h30min, portando o seu aparelho celular e,
após relatar as ocorrências, solicitou para o Oficial lavrar uma ATA NOTARIAL, para certificar-se dos
fatos narrados.
Com base nesses elementos, obedecidas as formalidades legais, na condição de responsável pelo
Serviço de Notas, lavre uma ATA NOTARIAL, sendo o resultado das chamadas telefônicas de sua livre
criação, em caso de não coincidir com o relatado pelo solicitante.
VALOR: 4,0 PONTOS

Para obter nota integral, ocandidato deve abordar necessariamente osseguintes Pontuação
..... ..temas:FUNDAMENTOS . Máxima .•.•

Identificação e endereço do Serviço Notarial 0,10
Cabeçalho Nome do titular 0,10

(0,50) Dados do Livro e Folhas 0,10
Ata Notarial 0,10
Nome do solicitante 0,10

Objeto Constatação pessoal da veracidade dos fatos 0,10
(0,50) Nome do notário ou escrevente que fez a constatação 0,10

dia, mês, ano e hora 0,10
Nome 0,10
qualificação completa do solicitante 0,10

Desenvolvimento - Ligação pessoal do Tabelião - celular 8410-9898 (solicitante) 0,20
da ata - celular 8244-4080 (João) 0,20
(2,40) - Resultado (nãoc9mpletou - completou) .. 0,20

- Ligação pessoal do Tabelião - celular 84109898 (solicitante) 0,20_ ...•
0,20- celular 8945-2061 (esposa/solicitante)

- Resultado (não completou - completou) 0,20
- Ligação pessoal do Tabelião - telefone fixo da serventia 0,20

- celular 8244 4080 (João) 0,20
- Resultado (não completou - completou) 0,20
- LiÇJaçãopessoal do Tabelião - telefone fixo da serventia 0,20

- celular 8945-2061 (esposa/solicitante) 0,20
- Resultado (não completou - completou) 0,20

Encerramento Certificar, com fé pública, a constatação e veracidade de todo o 0,10
(0,60) relato acima

Art. 217 CC, art.334, IV, e 364, CPC 0,10
Art. 6°e 7°, da Lei 8.935/94 0,10
Protocolo 0,10
Assinatura do solicitante 0,10
Assinatura do tabelião 0,10

0,10 por erro, sem limite
Até 0,40
Até 0,10

DESCONTOS DA PONTUA AO
Erros de Língua Portuguesa (ortografia e acentuação
Excesso impertinente de res osta
Excesso de linhas
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