
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017625-47.2019.8.24.0710
Questão n.: 2
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 2 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os recursos, em síntese, que a questão proposta apresentou como resposta
correta opção criada com base em discussão efetuada no Estado de São Paulo; que a resposta confunde
institutos  diversos,  quais  seja,  do  encerramento  e  do  cancelamento  da  matrícula;  que  se  trata  de
situação não pacífica em terreno doutrinário; que o art.  213, I,  a,  da Lei 6.015/73 não se aplica a
hipótese; a depender de se desconsiderar o teor de recente Circular da CGJSC, haveria mais respostas
corretas.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

2. Na qualidade de registrador imobiliário – para a hipótese em que a duplicidade de
matrículas não envolva direitos contrapostos, ou seja, não existindo títulos de direitos contraditórios,
bastando imaginar a abertura de matrícula de imóvel para o registro de promessa de compra e venda e,
uma outra matrícula para o registro de escritura pública de compra e venda em cumprimento ao mesmo
contrato, o Registrador deverá decidir por qual das linhas de posicionamento, estando somente uma das
assertivas correta:

a) A orientação pacificada, no sentido de que se deve inscrever ou registrar títulos nas
linhas filiatórias conflitantes, sem a necessidade de cancelá-las ou encerrá-las.

b) O Registrador para resolver esta situação deverá na forma do art. 198 da Lei dos
Registros Públicos proceder a suscitação de dúvidas, enviando para o MM. Juiz da Vara dos Registros
Públicos dirimir a dúvida.

c)  Poderá  o  registrador,  de  oficio  (art.  213,  I,  a,  da  Lei  6.015/73),  praticar,  na
matrícula aberta posteriormente, a averbação de seu encerramento, já que esta teria decorrido de erro
evidente  na  sua  abertura,  transportando-se  para  a  primeira  os  atos  que,  na  segunda,  tenha  sido
inadvertidamente lançados, não existindo, portanto, títulos de direitos contraditórios.

 d) O Registrador de ofício deverá proceder em ambas as matrículas o bloqueio das
mesmas, mesmo não sendo títulos contrapostos ou títulos de direitos contraditórios, encaminhando-se
para o juízo competente85. Em relação ao concurso de crimes, é correto afirmar:
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O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "c",
qual seja: “Poderá o registrador, de oficio (art. 213, I, a, da Lei 6.015/73), praticar, na matrícula
aberta posteriormente, a averbação de seu encerramento, já que esta teria decorrido de erro evidente
na  sua  abertura,  transportando-se  para  a  primeira  os  atos  que,  na  segunda,  tenha  sido
inadvertidamente lançados, não existindo, portanto, títulos de direitos contraditórios”.

O dispositivo citado na resposta considerada correta possui o seguinte teor:

“Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de:                         

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;”

O art. 213 da Lei 6.015/73 trata de atos de retificação, os quais são realizados de
ofício ou a requerimento do interessado, em decorrência da necessidade de correção de elementos
lançados na matrícula. A resposta aduz sobre a ocorrência de duas matrículas, então não se enquadra
na previsão legal apontada. Os atos lançados na segunda matrícula é o que se deve transportar para a
primeira, e daí sim decorre de ato de retificação dos seus lançamentos dessa primeira matrícula, como
forma de corrigi-la ou complementá-la; já , na segunda, nada poderia ser lançado, até mesmo porque
ela não deveria ter existido. Mesmo que os títulos estejam destituídos de contradição de direitos, o que
se  faz  com  a  segunda  matrícula,  inadvertidamente  lançada,  é  o  seu  cancelamento  e  não  o  seu
encerramento. A existência das duas matrículas enseja insegurança jurídica porque ofende o princípio
da unitariedade da matrícula, uma vez que o nosso ordenamento não permite mais de uma matrícula
para o mesmo imóvel. Em face da irregularidade, impossível de permanência por existência de mais de
um título de direito real sobre o imóvel, duplicando, enfim, a própria existência jurídica do imóvel, o
cancelamento  exauriria  a  eficácia  ex-tunc  daquela  inscrição.  O  encerramento,  por  si  só,  apenas
estancaria  sua continuidade, mas não deixaria  de existir,  pois os efeitos não se apagam do mundo
jurídico.

A própria Lei de Registros Públicos define a extensão do cancelamento, conforme se
depreende do art. 252: “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.”

Assim,  enquanto  não  cancelado  o  título,  seus  efeitos  permanecem.  E,  para  o
cancelamento de matrícula, a Lei 6015/73 dispõe:

“Art. 233 - A matrícula será cancelada: 

I - por decisão judicial;

II - quando em virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a
outros proprietários;

III - pela fusão, nos termos do artigo seguinte.”

O Registrador  Regnoberto  M.  de  Melo  Júnior  explana  precisamente  o  tema  que
abordamos, ao comentar o art. 233 da Lei 6015/73:

“Sem grande discrepância dos demais sistemas de registros públicos, o cancelamento de SRI produz
basicamente dois efeitos: ou encerra ou extingue ato registral anterior. No primeiro caso, o cancelamento
de matrícula de SRI se caracteriza por ser o último ato ali averbado e a sua abrangência tocar todo o
objeto matriculado. Dizemos que houve o fim, término ou encerramento da matrícula, sem prejuízo de
sua validade, que continua a gerar efeitos “ex nunc”. Esse cancelamento, com efeito de encerramento,

está previsto no final do art. 234 da LRP, e se concentra no fenômeno da fusão, ou enfeixamento, de
duas matrículas. No segundo caso, o cancelamento de matrícula de SRI continua sendo o seu último
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lançamento, mas o seu objeto atinge a própria essência do ato matricular, vale dizer, a própria matrícula,
extinguindo-a e, via de conseqüência, retirando-a do mundo jurídico. Nesta hipótese, a matrícula pode,
efetivamente, ter a sua validade comprometida ex tunc. A regra disposta no art. 233 da LRP trata, como

dissemos, no fim da matrícula imobiliária. Nesse prisma, o seu conteúdo normativo alcança tanto à
hipótese  de  cancelamento,  strictu  sensu,  como  a  de  encerramento.”  (grifei)  (in  Lei  de  Registros
Públicos Comentada, Reitas Bastos, 2003, p. 558)

A resposta à questão 2 focou na norma acerca de retificação, dispondo que seria feito
um ato de encerramento. Como vimos, o contexto era assaz complexo.

Em que  pesem todas  as  doutrinas  e  teses  trazidas  nos  recursos  e  no  parecer  da
Decisão da Banca Examinadora, entendo que cabe a esta Comissão apreciar o contexto, observando
que o Concurso de Ingresso não pressupõe o conhecimento prático por parte do candidato, haja vista
que  essa  condição  é  a  do  candidato  de  Concurso  de  Remoção,  de  quem,  obviamente,  espera-se
conhecimento mais amplo dos temas trazidos no certame.

Feita  essa  observação,  e,  ainda,  apontando que  as  situações  não  consolidadas  na
doutrina e na jurisprudência facilitam controvérsias na atuação do registrador, (lembrando que este,
apesar  de  ser  profissional  do  Direito  dotado  de  independência  funcional,  por  sua  atividade
administrativa, tem a sua atuação restrita aos ditames legais e normativos), ele pode, sim, interpretar a
legislação,  desde que  não fuja da letra  expressa da norma,  aplicando os  objetivos  e  princípios  do
Registro Público.

Nesse  contexto,  mesmo  que  a  questão  tenha  sido  extraída  de  discussões
(https://cartorios.org/2014/11/04/matricula-cancelamento-encerramento-fusao-itens-73-77-2-nscgjsp-
em-discussao/ ) e posterior decisão no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, (CGJSP
–  PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS:0001297-42.2017.8.26.0068)  uma  vez  que  aquele  Estado  dita
normas que depois  são  absorvidas  por  outras  unidades  da Federação,  não se  pode esperar  que  os
candidatos do certame catarinense demonstrem o seu conhecimento fora dos itens do Edital. E nem
seria plausível que se exigisse conhecimento de normativas ditadas por outras Corregedorias, como
parâmetro para suas decisões em solo catarinense.

Afirma  o  parecerista  da  Banca  Examinadora:  “Na  verdade,  trata‐se  de  questão
recorrente, de fácil resolução e que o registrador deve ter apenas um conhecimento basilar na Lei dos
Registros Públicos”.

E continua, quase replicando a resposta: “A doutrina, a jurisprudência e a norma
legal trata este assunto como “duplicidade de matrículas onde não envolva direitos contrapostos ou
contraditórios”, resolvendo a questão de ofício (art.  213, I,  a, da Lei  nº 6.015/73),  praticando na
matrícula aberta posteriormente, a averbação de seu encerramento, já que esta teria decorrido de
erro, transportando‐se para a primeira os atos que, na segunda tenha sido inadvertidamente lançados.

Em arremate,  portanto,  se  fosse  questão  com resposta  tão  óbvia,  não  teria  a  E.
Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, emitido Circular aos Registradores Catarinenses e
Juízes competentes pelas Varas de Registros Públicos, em data “posterior” aos Editais do Concurso,
orientando  o  procedimento  no  caso  de  Matrículas  em  Duplicidade.  Ainda,  observemos,  que  os
questionamentos levados a Corregedoria e autuados como Pedido de Providências tiveram origem em
duas Comarcas, envolvendo dois registradores de imóveis e, portanto, dois juízes competentes pela
Vara de Registros Públicos.
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A Circular n. 59, de 15 de maio de 2019, tem como ementa:

“FORO  EXTRAJUDICIAL.  CONSULTA.  DUPLICIDADE  DE  MATRÍCULAS.  DIREITOS
CONTRADITÓRIOS. AVERBAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DO CONFLITO NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE.

No âmbito administrativo, o juiz de registros públicos está adstrito a decisões acautelatórias, no intuito
de evitar prejuízos a terceiros, e não a resolver o conflito entre os titulares de direito real citados nas
matrículas duplicadas.

AUSÊNCIA  DE  DIREITOS  CONTRADITÓRIOS.  TRANSPORTE  DOS  ATOS  PRATICADOS  E
ENCERRAMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DOS ARTS. 665-A E 676-A NO CÓDIGO DE NORMAS
DESTA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA.”

Como se observa, inclusive da leitura do Parecer do Juiz-Corregedor no Pedido de
Providências veiculado pela Circular 59, o entendimento trazido pela resposta apontada na Questão 2
só foi sedimentado em solo catarinense a partir dessa orientação. Repiso: fosse de tão fácil solução, a
Corregedoria emitiria parecer sem necessidade, inclusive, de modificar o Código de Normas.

Não existindo a normativa ao tempo da abertura do Edital do Concurso, não poderia
ser exigido que todos os candidatos, na hipótese da questão, agissem de acordo com a alternativa que
foi apontada como correta. Ao tempo da prova, portanto, a resposta do gabarito não estava correta.

Ante o exposto, o voto é no sentido de rejeitar o parecer da Banca Examinadora e dar
provimento aos recursos interpostos, anulando a questão.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164497 e o código CRC 23875ACE.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017644-53.2019.8.24.0710

Questão n.: 4
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 4 da prova objetiva seletiva.

Sustenta,  em  síntese,  que  o  enunciado  se  apresentou  de  forma  ininteligível,
mesclando “de modo desordenado o teor dos artigos 11 e 17 da Lei n. 4.504”,  não havendo como
compreendê-lo e interpretá-lo. Diz, ademais, que com base na Lei n. 4504/64 não há resposta correta
para a questão.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

O enunciado da  questão traz considerações  acerca  do acesso à propriedade rural,
afirmando que tal acesso “se dá pela política a ser desenvolvida da forma estabelecida na Lei n. 4.504
(Estatuto da Terra) que terá por objetivos primordiais a promoção de medidas destinadas a melhorar a
estrutura agrária do País. No que se refere à obtenção dos meios de acesso à propriedade rural, esta
resultará de - NO CASO DO PODER PÚBLICO”.

A assertiva apontada como correta no gabarito preliminar oficial tem o seguinte teor:
“Desapropriação por interesse social, compra e venda, doação, arrecadação dos bens vagos, permuta,
incorporação de terras devolutas vagas ou ilegalmente ocupadas”.

A Lei 4504/64, no título correspondente à Reforma Agrária, estabelece no art. 17 que
“O acesso à propriedade  rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras,
pela execução de qualquer das seguintes medidas: a) desapropriação por interesse social; b) doação;
c) compra e venda. d) arrecadação dos bens vagos; e) reversão à posse (Vetado) do Poder Público de
terras de sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas, a qualquer título, por terceiros; f)
herança ou legado”.

O art. 11 da citada Lei prevê que “O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica
investido de poderes de representação da União, para promover a discriminação das terras devolutas
federais,  restabelecida  a  instância  administrativa  disciplinada  pelo  Decreto-Lei  n.  9760,  de  5  de
setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas manifestadas através de
cultura  efetiva  e  morada  habitual,  bem  como  para  incorporar  ao  patrimônio  público  as  terras
devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas”.

Não  consta,  em nenhum dos  dois  dispositivos  da  citada  lei,  e  tampouco  da  Lei
13465/17, a permuta (troca) como forma de acesso à propriedade rural.

No parecer exarado, a Banca Examinadora diz que: “A indagação apresentada na
questão seria especificamente,  no caso do poder público, quais os meios de acesso à propriedade
rural, ou seja, com a interveniência do poder público e a melhor forma de aquisição destas áreas pelo
ente público ou particular”. (destaquei)
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Sucede  que  não  se  extrai  do  enunciado  da  questão  a  intenção  do  examinador
manifestada no referido parecer. O enunciado, de forma truncada e confusa,  faz referência às Leis
13.465/2017 e 4.504/64 e pede para o candidato identificar os meios pelos quais é possível se obter o
acesso à propriedade rural. E, nesse sentido, deveriam ser identificados os institutos previstos no art. 17
da Lei 4504/64 (que trata dos meios de acesso à propriedade rural).

No referido dispositivo não consta a troca/permuta como um meio de acesso.  No
parecer, a Banca cita os dispositivos que embasam a alternativa tida como correta. Menciona, nesse
passo,  o  seguinte:  “No que  se  refere  à  obtenção  dos  meios  de  acesso  à  propriedade  rural,  esta
resultará de: I – No caso do Poder Público: a) desapropriação por interesse social (são inúmeras as
legislações que permitem); b) compra e venda (art. 17, inciso I, alínea  “e”, e inciso II, alínea “e”, da
Lei nº 8.666/93); c) doação (art. 17, inciso I, alíneas “b” e “i”, e, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 
8.666/93); d) arrecadação dos bens vagos (art. 64, §§ 1º e 2º da Lei 13.465/17); e) permuta (art. 17,
inciso I, alínea “c”, e, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93); e, f) incorporação de terras devolutas
vagas ou ilegalmente ocupadas (arts. 74 e 75, da Lei nº 13.465/17, sendo regidos, a critério deles,
pelos arts. 288‐A a 288‐G da Lei nº 6.015/73, e pelos artigos 46 a 71‐A da Lei nº 11.977/09)”.

Como  se  vê,  a  Banca  justifica  os  diversos  meios  de  acesso,  dentre  os  quais  a
troca/permuta, na Lei de Licitações. Embora conste do edital, tal diploma normativo não é referenciado
no enunciado da questão, e tampouco se presta a justificar o gabarito, porque não guarda nenhuma

relação direta, imediata com os meios de acesso à propriedade rural. O art. 17 da Lei de Licitações
trata genericamente das alienações de bens da Administração Pública, quando houver interesse público
justificado.

Assim,  não  é  razoável  elaborar  um enunciado  com base  e  referência  a  duas  leis
específicas  (Leis  13.465/2017 e  4.504/64),  e  justificar  a  resposta  em uma lei  que,  repita-se,  trata
genericamente de alienações de bens da Administração Pública, sem qualquer relação imediata com os
meios de acesso à propriedade rural.

Enfim, a questão, por sua má redação no enunciado, não encontra assertiva correta. A
justificativa da Banca, por sua vez, também é confusa e não esclarece adequadamente a razão pela qual
o gabarito deve ser mantido.

Ante o exposto, o voto é no sentido de rejeitar o parecer da Banca Examinadora

e DAR provimento ao recurso interposto, para ANULAR a questão.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164712 e o código CRC 4E888D09.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017672-21.2019.8.24.0710

Questão n.: 6 da prova tipos 2, 3 e 4 - ingresso por provimento 

Relatora: Monika Pabst

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 6 da prova objetiva seletiva tipos
"2, 3 e 4" para ingresso por provimento.

O primeiro recorrente n. 008 argumenta que a questão determina, em seu enunciado,
que "a fusão e a unificação são ato previsto na Lei dos Registros Públicos", o que leva a entender que o
examinador almejou que o concorrente demonstrasse seu conhecimento acerca  do texto da  lei  em
questão. Em seguida, ainda no enunciado, o examinador referiu que se levasse "em consideração a
legislação brasileira pertinente ao caso". Dessa forma, conclui que nenhuma das alternativas trazidas
pela questão abrange os requisitos trazidos tanto pela Lei de Registros Públicos quanto pelo Código de
Normas da Corregedoria‐Geral de Justiça de Santa Catarina. Em arremate, destaca que a alternativa
considerada  correta,  "B",  possui  redação  confusa,  não  sendo  possível  estabelecer  quais  seriam as
hipóteses passíveis de se estabelecer à fusão. Pugnou, assim, pela anulação da questão.

O segundo recorrente n. 009 assevera que nada há na Lei de Registros Públicos (Lei
6.015/73),  e  em nenhum outro documento legal,  que discipline  que, para proprietários  de imóveis
distintos, a fusão só será possível se estabelecida entre eles a comunhão dos mesmos imóveis por meio
de permuta ou da compra e venda ou, quando há dois ou mais imóveis, já em condomínio, ou titulares
de partes ideais em algum dos imóveis e não em outros, se estabelecida, de igual forma, em face de
diversidade de titulares. Por isso, no seu entender deve o gabarito ser alterado para alternativa "C".
Alternativamente, pugnou pela anulação da questão.

Por fim, o terceiro recorrente n. 010 sustenta que a redação da questão contém erros
de concordância e acentuação que tornaram impossível a correta compreensão do seu enunciado e de
suas alternativas e que, por isso, deve ser anulada.

É o relatório.

Assim previu a questão n. 6:

A fusão e a unificação de matrículas são ato previsto na Lei dos Registros Públicos, então, partindo
dessa  afirmação –  João  proprietário  do imóvel  da matrícula  nº  100  medindo 10,00m de frente  por
40,00m de fundos, de JOSÉ proprietário do imóvel da matrícula nº 150 medindo 20,00m por 40,00m de
fundos, ambos com a intenção de promover um empreendimento imobiliário resolveram fazer a fusão e
a unificação dos imóveis matrículas, levando-se em consideração o que dispõe a legislação brasileira
pertinente ao caso, podemos afirmar que o correto seria:

a)  Poderá ser  realizada a  fusão e  a  unificação mesmo ocorrendo a divergência de titularidades,  até
porque, em um possível desmembramento, cada um dos proprietários sairia com o mesmo imóvel como
antes da fusão.

b)  Para  proprietários  de  imóveis  distintos,  a  fusão  só  será  possível  se  estabelecida  entre  eles  a
comunhão dos mesmos imóveis por meio de permuta ou da compra e venda ou, quando há dois ou mais
imóveis, já em condomínio, ou titulares de partes ideais em algum dos imóveis e não em outros, há que
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se estabelecer, de igual forma, em face de diversidade de titulares.

c) Neste caso específico o registrador deverá pedir autorização ao MM Juiz da Comarca, tendo em vista,
que estar existindo diversidade de titularidade.

d) Poderá ser realizada a fusão e a unificação mesmo que ocorra a divergência de titularidades, bastando
para tanto, que na postulação enviada ao registrador imobiliário cada um dos proprietários faça sua
anuência concordando.

A Banca considerou como correta a alternativa "B".

Ao tratar do instituto da "FUSÃO" e da "UNIFICAÇÃO" a Lei de Registros Públicos
em seus arts. 234 e 235 prevê que:

Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de
matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as
primitivas.

Art. 235 - Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única:                  

I  -  dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a  esta  Lei,  à  margem das  quais será
averbada a abertura da matrícula que os unificar;

II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a
averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior;

III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada em nome da
União, Estado, Município ou Distrito Federal.                      

§1º  Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas
destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre
eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de 1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se, em
seguida, ao que estipula o inciso II do art. 233.                    

§2º A hipótese de que trata o inciso III somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em
área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de
regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação.

§3º  Na hipótese de que trata o inciso III,  a  unificação das matrículas poderá abranger  um ou mais
imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da imissão provisória na posse.

A  bem  da  verdade,  dois  ou  mais  imóveis  limítrofes  pertencentes  ao  mesmo
proprietário, podem ser agrupados para formar um novo imóvel, abrindo-se uma nova matrícula para o
imóvel resultante da fusão, com o cancelamento das matrículas dos imóveis fundidos.

A legislação não apresenta exceções à possibilidade de fusão de dois ou mais imóveis
pertencentes a titulares diversos.

A propósito, segundo a doutrina, são três as condições para o deferimento da fusão:
a)  unidade  geodésico-jurídica  do  imóvel;  b)  titularidade  única  do  domínio;  e  c)  contiguidade  dos
prédios (vide: Guilherme Loureiro, Registros Públicos, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2017, pág 646).

Mas, não se olvida, que em algumas situações se torna factível ponderar a fusão de
dois  imóveis  mesmo  de  proprietários  diversos  em  havendo  formalizado  negócio  jurídico  (como:
promessa de compra e venda, ou de permuta, ou até mesmo de dação em pagamento) para um deles
o qual estaria legitimado, mediante instrumento público (procuração),  a promover a unificação dos
imóveis lindeiros.

Entrementes,  esta  não  é  situação  da  indagação  na  questão  que  se  restringiu  ao
conhecimento "ipsis litteris" da legislação brasileira pelo candidato frente ao enunciado formalizado.

Conclui-se, portanto, que a alternativa considerada correta pela banca "B" não está
consonância com o conhecimento que se buscava do candidato relacionado a legislação brasileira (in
casu, a Lei de Registro Públicos - Lei 6.015/1973).

Em arremate, registra-se, na hipótese, não é situação de alteração do gabarito para
alternativa "C", pois a legislação não impõe ao registrador a necessidade de pedir permissão ao juízo
com competência em Registros Públicos da Comarca para promover eventual "fusão" ou "unificação"
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de imóveis.

Ante  o  exposto,  o  voto  é  no  sentido  de  não  acolher  o  parecer  da  Banca

Examinadora e prover os recursos interpostos a fim de anular a questão 6 da prova objetiva

seletiva.

Florianópolis,  29  de
julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça 

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO

GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:13, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164532 e o código CRC 02C431AA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017669-66.2019.8.24.0710
Questão n.: 07
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 7 da prova objetiva seletiva.

Sustentam,  em  síntese,  que  :1)  há  exceções  ao  sistema  de  independência  das
responsabilidades,  podendo  haver  influência  do  juízo  criminal  no  cível;  e  2)  que  o  Estado  tem
responsabilidade civíl objetiva e tal entendimento relativazaria a resposta entendida como correta.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Transcrevo a questão 7, da prova tipo 1:

7. Quanto a Responsabilidade Civil dos Notários e Registradores e as normas de competência pública,
não há dúvida sobre a natureza da atividade exercida junto aos serviços notariais e de registro. Apesar da
Constituição Federal asseverar que são exercidos em caráter privado antes o são por delegação do Poder
Público, o que significa dizer que se trata de função pública, cuida-se de serviço público, de atividade
cuja  titularidade  pertence  ao  Estado  não  obstante  a  prestação  (a  execução)  deva  ser  realizada  por
particulares. Neste sentido, se o Notário ou o Registrador causar prejuízo a terceiros, de acordo com a
legislação brasileira e jurisprudência dos tribunais como é tratada esta questão? 

a) A responsabilidade civil dos notários e registradores nem sempre vai depender da responsabilidade no
âmbito criminal.

b) A responsabilidade criminal não será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa
aos crimes contra a administração pública. 

c) Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a
terceiros,  por  culpa  ou  dolo,  pessoalmente,  pelos  substitutos  que  designarem  ou  escreventes  que
autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil,
contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. 

d)  Quanto  a  responsabilidade  civil  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é  pacífica  no
reconhecimento da responsabilidade objetiva, de quem pratica o ato

O gabarito considerou como correta a assertiva "C".

A afirmativa "a" sob a qual versa a maioria dos recursos está incorreta, pois o artigo
23 da lei 8.935/94 determina expressamente a independência da responsabilidade civil da criminal.

O  próprio  Código  Civil,  em  seu  artigo  935,  reafirma  a  independência  e
expressamente dispõe "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar
mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas  no  juízo  criminal".  Portanto,  a  indiscutibilidade,  sobre  a  existencia  do  fato  e  demais
circunstâncias elencadas, nada mais é do que efeito da sentença criminal.

Os candidatos elencam outras hipóteses legalmente previstas acerca da eficácia da
sentença criminal no juízo cível, e tal eficácia de sentenças diz respeito ao direito processual.

Derradeiramente, a responsabilidade civil objetiva de que trata a reprecurssão geral
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datada de 27/02/2019 é a do Estado e não a dos notários ou registradores, portanto não procede a
relativização pugnada.

Não assiste  interesse  ao  recurso  ID 013  o  qual  pleiteia  que  a  questão  não  fosse
anulada.

Ante o exposto, o voto é no sentido de não conhecer do recurso ID 013 e acolher o
parecer da Banca Examinadora negando provimento aos demais recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164474 e o código CRC 0EAE22B3.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017675-73.2019.8.24.0710
Questão n.: 8
Relator: Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 8 da prova objetiva seletiva.

Um  dos  reclamos  pretende  a  anulação  da  questão  diante  da  ocorrência  de  erro
material, ou seja, alega em suma que o fato de a palavra "tais" ter sido grafada erroneamente como
"tai"  teria  provocado alteração no significado da própria palavra,  do texto e consequentemente  da
resposta, induzindo o candidato a erro e deixando-se sem alternativa de resposta conforme o gabarito
oficial. Por tal  motivo, entende que a questão deveria ser  anulada.  O segundo reclamo referente à
mesma questão insurge-se em relação à alternativa "a", considera correta pelo gabarito oficial da prova
Tipo 2. Argumenta que a questão possui também como assertiva correta a alterativa "b", uma vez que
antes do advento da Lei n. 13.465/2017 a matéria (parcelamento do solo) já era pacificada na doutrina e
jurisprudência. Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A fim de melhor analisar  as alegações,  transcrevo a questão,  conforme consta da
Prova Tipo 2:

"8. A evolução no direito positivo brasileiro relacionado a condomínio de lotes de
terreno urbano, tem sido de muita relevância para o desenvolvimento de forma organizada a partir da
introdução deste direito  positivo,  preservando o direito dos  condôminos,  da sociedade civil   e  das
instituições  públicas,  garantindo  o  uso  correto  da  propriedade  tal  como  “função  social”,  nessa
perspectiva podemos considerar como assertivas correta:

a) Poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia
em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tai como
servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros.

b) A divisão de glebas de terra sob forma de condomínio constituído por unidades
autônomas, sempre foi matéria pacifica seu entendimento até então existente, tanto na doutrina, quanto
na jurisprudência, mesmo antes do advento da Lei nº 13.465/2017.

c) A iniciativa e responsabilidade pela implantação da infraestrutura dos condomínios
de lotes ficam a cargo do ente-público, não tendo o empreendedor responsabilidades na implantação ou
perfectibilização dos serviços.

d) Não poderá haver em terrenos,  partes designadas de lotes que são propriedade
exclusiva e  partes que são propriedade comum dos condôminos."

De fato, a redação da questão como um todo não é exatamente um primor da grafia
da língua portuguesa.
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Já no seu enunciado, verifica-se que em vez de ser grafado "assertiva", grafou-se
"assertivas", todavia,  a meu ver,  tal equívoco não induz o candidato a erro por dois motivos: 1.  a
palavra  é  seguida  da  expressão  "correta",  no  singular;  e  2.  o  gabarito  oficial  admite  apenas  uma
assertiva como correta; logo não há dúvida de que haveria apenas uma "assertiva" a ser marcada como
certa e responder adequadamente à questão.

Quanto à palavra "tais" ter sido erroneamente grafada como "tai" também entendo
que  não  houve  prejuízo  aos  candidatos,  pois,  em primeiro  lugar,  não  houve  mudança  no  sentido
da  palavra.  Veja-se  que  a  palavra  "tai"  é  seguida  do  substantivo  "como"  e  logo  depois  de  uma
enumeração de exemplos, ou seja, é possível concluir facilmente que a expressão equivocadamente
grafada "tai como" se trata da expressão "tais como". Além disso, a alegação de que poderia haver
confusão da palavra "tais" (plural de tal) com a palavra "tai" (que conforme Dicionário Eletrônico 
Dicio (www.dicio.com.br) significa "Relativo aos tais ou à sua cultura, ou indivíduo desse grupo de
povos do Sudeste asiático (Sul da China, Vietname, Laos, Tailândia e Myanmá); Diz-se de, ou família
de  línguas  faladas  nessa  região.  Diz-se  especialmente  de,  ou  língua  oficial  da  Tailândia,  a  mais
importante  desse  grupo.)  beira  o  exagero,  pois  facilmente  se  percebe  que  a  palavra  "tai"estaria
absolutamente fora de contexto seja na assertiva, seja na questão, seja no próprio concurso.

Assim, ainda que verificados esses singelos erros de grafia,  entendo que não dão
ensejo a qualquer dúvida quanto ao teor do enunciado e da assertiva em que foram inseridas.

Certamente que o erro material capaz de alterar o sentido da palavra ou do texto onde
inserida e assim provocar dúvida séria no candidato deve ensejar a sua anulação, todavia,  no caso
específico da questão 8 não é o que se verifica.

Por fim, quanto à alegação de que a questão possui mais de uma alternativa correta,
entendo que não assiste razão ao candidato.

A assertiva "d" é indubitavelmente falsa, pois é exatamente o contrário do que diz o
art.1.358-A do CC, incluído pela Lei nº 13.465/17.

Também é flagrantemente falsa a  assertiva "c",  que traz o  inverso da redação do
art.1358-A, §3º do CC, incluído pela Lei nº 13.465/17.

A assertiva "a" é correta pois reflete a redação do art.4º, §4º da Lei n.6766/79.

E, quanto à assertiva "b", o seu erro está no emprego da palavra "sempre", uma vez
que, ao contrário, a matéria nunca foi pacífica na doutrina e jurisprudência. Neste particular registro
que, não obstante a alegação do candidato em sentido inverso, não trouxe em suas razões nenhuma
citação de doutrina ou jurisprudência corroborando sua defesa.

Assim, entendo que há apenas uma assertiva correta para a questão e é a assertiva
"A".

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
acrescidos os fundamentos ora apontados, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017692-12.2019.8.24.0710
Questão n.: 12
Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 12 da prova objetiva seletiva.

Os candidatos 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041 e 042 sustentam, em
síntese, que a assertiva apontada no gabarito utilizou o termo "anotar" ao transcrever o art. 812 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina, quando o texto normativo traz "averbar", fato que tornaria a assertiva incorreta.

Além disso, o candidato 023 aduz "que a assertiva fala em 'escritura de procuração', ora, a escritura e o instrumento público
de procuração são documentos distintos que não se confundem, embora ambos sejam lavrados por tabelião de notas". 

O candidato 030 argumenta que há duplicidade de alternativas corretas.

O candidato 033, por fim, defende que o gabarito deve ser alterado, uma vez que a única assertiva correta é aquela que
menciona: “A procuração não está sujeita à revogação tácita, prevalecendo a atos posteriores com ela incompatíveis".

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Destaca-se do caderno de prova tipo 1 (Doc. 0162880), disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto de Estudos Superiores
do Extremo Sul (Ieses):

12. No que se refere à procuração pública:

a) O mandato oneroso não comporta revogação infundamentada da procuração.

b) A procuração não está sujeita à revogação tácita, prevalecendo a atos posteriores com ela incompatíveis.

c) Os notários devem anotar a margem da escritura de procuração a sua revogação, prática que melhor atende ao princípio da publicidade e preservação do
direito de terceiros.

d) A revogação é uma forma voluntária de extinção da procuração por aquele que outorgou os poderes e deve sempre revestir-se de forma solene.

O gabarito preliminar da prova tipo 1 (Doc. 0162925) estabeleceu como resposta correta a opção "C": "Os notários devem
anotar a margem da escritura de procuração a sua revogação, prática que melhor atende ao princípio da publicidade e preservação do direito
de terceiros".

Como se  percebe,  a  questão versa  sobre  Direito  Notarial  e  Registral,  mormente  acerca  dos  procedimentos  dos  atos  de
Procuração, Substabelecimento e Revogação de Mandato.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos candidatos 023, 030 e 033, os reclamos não devem prosperar, como bem constou do parecer da
Banca Examinadora do Ieses:

Seu enunciado era o seguinte: “No que se refere à procuração pública:”. Passo a análise das alternativas: 

O  mandato  oneroso  não  comporta  revogação  infundamentada  da  procuração.  –  INCORRETA  –  Dispõe  o  Art.  682,  I,  do  Código  Civil  que  o 
mandato  cessa  pela  revogação,  não  havendo  qualquer  limitação  legal  acerca  da  necessidade  de  fundamentação,  tanto  no  mandato  gratuito 
quanto  do  oneroso.  É da natureza do mandato a concessão de poderes ao mandatário para agir em nome do mandante, baseado na relação de confiança
entre  as
partes, de modo que este último pode revogar tal transmissão de poderes de modo infundamentado. A única exigência legal acerca do mandato oneroso é a 
retribuição prevista. 

A procuração não está sujeita à revogação tácita, prevalecendo a atos posteriores com ela incompatíveis. – INCORRETA – Os atos incompatíveis com o
mandato realizados pelo mandante levam a sua revogação tácita, com exceção das hipóteses legais que preveem de modo diferente. Por exemplo, nos
casos em que há a perda do objeto do mandato, a revogação é tácita, como ocorreria se o mandante destruísse o bem móvel cuja venda foi atribuída ao
mandatário pela procuração.

A   revogação   é   uma   forma   voluntária   de   extinção   da   procuração   por   aquele   que   outorgou   os   poderes   e   deve   sempre   revestir‐
se  de  forma  solene.  –  INCORRETO  –
Como já exposto acima, a revogação não depende sempre de forma solene, podendo ocorrer de modo tácito ou mesmo verbal. 

Resta, portanto, a última alternativa [...]: Os notários devem anotar a margem da escritura de procuração a sua revogação, prática que melhor atende ao
princípio da publicidade e preservação do direito de terceiros.

[...] 

As  diferenças  de  grafia  são  meras  mudanças  de  estilo  e  não  levam  a  confusão  ou  prejuízo  ao  candidato.  O  termo  escritura  
de procuração é comumente utilizado,  uma vez que os instrumentos públicos lavrados pelos notários  que consubstanciam a vontade das partes são
conhecidos como escrituras, sendo a procuração uma delas. 

Quanto   ao   termo   anotar,   possível   intercambiá‐lo   com   o   termo   averbar.   Como   leciona   Walter   Ceneviva:   “Considera‐se  
averbação  a  ação  de  anotar,  à  margem  de  assento  existente,   fato  jurídico  que  o  modifica  ou  cancela.”   (Lei  dos  Registros  
Públicos Comentada, Saraiva, 13ª. Ed, p. 191). Pontue‐se que a completa incorreção das demais alternativas não permitia  ao  candidato  utilizar  com 
extremo  rigor  a  diferença  técnica  entre  averbar  e  anotar  como  fundamento  para  deixar  de  escolher a alternativa correta. 

Isso  posto,  passa-se  a  analisar  a  assertiva  apontada  no  gabarito,  questionada  pelos  requerentes  devido  a  utilização  do
termo "anotar", quando o texto normativo traz "averbar".

Transcreve-se  o  art.  812  do  Código  de  Normas  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Estado  de  Santa  Catarina,  que
dispõe sobre o procedimento de revogação de procuração/substabelecimento de mandado sem reserva de poderes:
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Art.  812.  A   lavratura   de   instrumento   público   de   revogação   ou   de   substabelecimento   de  
mandato  sem  reserva  de  poderes  deve  ser,  imediatamente,  averbada  à  margem  do  ato  revogado  ou  comunicada,  em  até  3  
(três) dias, ao respectivo tabelionato que o lavrou.

Analisando os recursos interpostos, percebe-se uma consonância em apontar que os termos técnicos "anotar" e "averbar"
possuem significados distintos na atividade notarial; diferenciação, inclusive, posta na Lei n. 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, e
dá outras providências, vejamos:

Art. 97.  A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de
certidão ou documento legal e autêntico.

Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a
busca.  

[...]

Art. 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se
lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se
sempre à forma prescrita no artigo 98. 

No mesmo sentindo, caminha a doutrina:

“A  anotação  não  se  confunde  com  a  averbação  mesmo  quando  esta  é  feita  de  ofício  (art.  103).  A  finalidade  da  averbação  é  
modificar  registro  existente;  a  anotação  se  destina  a  recordar,  para  facilidade  de  buscas,  os  registros  recíprocos.  Não  atinge
o direito da parte.“ (CENEVIVA, Walter. Lei de Registros Públicos Comentada. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 296). 

Portanto,  conforme  exposto  acima,  constatou-se  que  a  assertiva  buscava  o  conhecimento  acerca  do  procedimento  para
revogação de procuração/substabelecimento, regramento contido no art. 812 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
de Santa Catarina. Contudo, ao abordar o assunto, a Banca Examinadora modificou o termo "averbar", originalmente contido no dispostivo,
para "anotar", de modo que tais termos não são sinônimos na atividade notarial, como se extrai da legislação e doutrina pertinentes.

Embora  exista  entendimento diverso,  conforme citado  pelo  Ieses,  é  certo  que a  substituição dos  verbos  gera  dúvidas  e
insegurança nos candidatos e não atende ao intuito primordial do concurso público que é verificar o conhecimento daqueles, bem como a
capacidade de interpretação dos questionamentos.

Ante o exposto, o voto é no sentido de dar provimento aos recursos, a fim de que seja anulada a questão, uma vez que não há
resposta correta dentre as assertivas apresentadas.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 0163488 e o código
CRC 53FC701A.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017699-04.2019.8.24.0710

Questão n.: 14
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 14 da prova objetiva seletiva.

Sustentam,  em  síntese,  que  a  alternativa  dada  como  correta  no  gabarito  oficial
preliminar está em desconformidade com o disposto no art. 9º da Lei 8.935/94 e art. 787 do Código de
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina..

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

A questão trata basicamente das atribuições do Tabelião de Notas.

A alternativa apontada como correta no gabarito oficial preliminar traz o seguinte
teor:  “O  Tabelião  de  Notas  tem  suas  diligências  adstritas  à  Comarca  que  recebeu  delegação”.
(destaquei)

O art.  9 da Lei 8935/94 estabelece o seguinte: “O tabelião de notas  não poderá
praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação”. (destaquei)

Sabe-se  que  Comarca  é  o  território  dentro  do  qual  o  juiz  de  direito  possui
competência para exercer a função jurisdicional de que é investido. Pode coincidir com a área de um
Município ou abranger vários Municípios.

Ao indeferir o pedido de revisão formulado pelos recorrentes, a Banca Examinadora
consignou que “Todas as alternativas acima estão flagrantemente incorretas. A única que pode ser
considerada como certa  é a:  Tem suas diligências  adstritas  à  comarca que recebeu a delegação.
CORRETA  –  Embora  possa  até  se  argumentar  que  algumas   comarcas  englobem  mais  de  um
município, é clara a intenção do examinador em apontar a base territorial para a qual foi  outorgada
a delegação, o que não invalida a alternativa”.

Tem razão a Banca Examinadora.

Em comentários ao art. 9º da Lei 8935/94, Walter Ceneviva esclarece o seguinte (Lei
dos Notários e dos Registradores comentada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 95): "O texto sugere
que o tabelião só poderá receber delegação para a área do município, o que volta a gerar problema
prático  consequente  de  má redação  da  lei,  ante  a  divisão  judiciária  em comarcas.  A  criação  de
municípios  sem  suficiente  base  econômico  tornou-se  constante,  no  Brasil.  Nesse  passo,  a  LNR
desatendeu à estrutura judiciária do País,  uma vez  que os  tabeliães são integrados à divisão em
comarcas e não à divisão administrativa, em municípios. É assim que se há de ler o texto comentado:

o tabelião atua no âmbito da comarca, salvo se a lei local determinar outros critérios que permitam

a restrição ao âmbito municipal, o que tem relevo, sobretudo, para os pequenos municípios e para
aqueles em que os serviços somente sobrevivem economicamente se acumulados, em uma serventia
principal, com um ou mais anexos [...]".
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Portanto, pode ser que o tabelião receba delegação para atuar no âmbito da Comarca.
Se  isso  ocorrer,  suas  atribuições  ficam  limitadas  a  esse  espaço  territorial  (Comarca).  Foi  essa,
exatamente, a ideia da assertiva. O seu teor é claro ao estabelecer que o tabelião que recebe delegação
para atuar em determinada Comarca fica limitado a ela.

Por outro lado, o art. 787 do Código de Normas da CGJ/SC, ao fazer referência à
circunscrição, não infirma a conclusão. E a razão é a mesma, ou seja, pode acontecer de o tabelião
receber delegação para atuar no âmbito de uma Comarca, Município ou Circunscrição (que também é
uma limitação territorial).  De todo modo, fica limitado ao âmbito territorial  para o qual recebeu a
delegação, seja uma Comarca, um Município ou uma Circunscrição.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora
e NEGAR provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164701 e o código CRC 2B0D2F29.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017702-56.2019.8.24.0710
Questão n.: 15
Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 15 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, (i) erro de grafia na assertiva considerada correta (avoenzo no
lugar de avoengo); (ii) ausência de previsão legal para alteração do nome, em caso de homonímia; (iii)
que o Código de Normas Extrajudicial do TJSC só autoriza o uso do nome dos pais, não dos avós; (iv)
que é possível a substituição dos patronímicos dos genitores biológicos pelo patronímico sócio afetivo;
e (v) que a mudança administrativa do prenome não é possível perante o Registro de Imóveis, sendo,
portanto, correta a assertiva.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Antes  de  tudo,  cumpre  dizer  que  o  recurso  do  ID:070  não  deve  ser,  em  parte,
conhecido, porque contém fundamentação que parte do pressuposto de que a assertiva "c" do caderno
do Tipo 2 foi considerada correta, quando, na verdade, foi considerada incorreta.

Feito  esse  esclarecimento,  analisarei,  inicialmente,  as  assertivas  impugnadas  que
foram consideradas incorretas.

A  primeira  assertiva  diz  respeito  à  substituição  dos  patronímicos  dos  genitores
biológicos, no reconhecimento sócio afetivo de paternidade. Nesse ponto, assiste razão aos candidatos,
quando afirmam que é possível a substituição dos patronímicos biológicos. Contudo, se bem analisada
a afirmação contida na assertiva, não me parece ser caso de anulação. Isso porque, no reconhecimento
de sócio afetivo de paternidade, ou seja, do pai sócio afetivo, a substituição deverá ser do patronímico
do genitor biológico, não da genitora biológica. Considerando que a afirmação se vale da expressão
"genitores biológicos" – que pressupõe pai e mãe -, a substituição, nesse caso, não seria possível.

Na  assertiva  que  trata  da  mudança  administrativa  do  prenome,  assiste  razão  aos
candidatos quando afirmam não ser possível diretamente perante a Serventia de Registro de Imóveis.
Contudo,  a  segunda  parte  da  assertiva  está  incorreta,  porquanto  afirma  que  a  mudança  deve  ser
"sempre" apreciada em procedimento administrativo instaurado perante o Juiz Corregedor Permanente,
sendo que,  em caso de  transgênero,  o  procedimento poderá  ser  instaurando diretamente perante  o
Registro Civil (Provimento n. 73 do CNJ).

Por sua vez,  a  assertiva considerada correta foi  alvo de impugnações distintas.  A
primeira relativa ao erro de grafia, pois constava "avoenzo" quando se pretendia afirmar "avoengo".
Isso, contudo, não me parece ser suficiente para a anulação da questão. Trata-se, claramente, de um
erro  de  digitação  incapaz  de  levar  o  candidato  a  uma  dúvida  razoável  ou  a  uma  interpretação
equivocada.

Superada a questão do erro de grafia, os candidatos alegaram, em linhas gerais, não
ser possível, em caso de homonímia, a inclusão de patronímicos ou, ainda, que somente seria possível a
inclusão de patronímicos paternos e maternos, não avoengos.
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Inicialmente, afasto a aplicação do art. 546, § 2º, do Código de Normas Extrajudicial
do TJSC, pois esse dispositivo regula o registro do nome no momento do nascimento, ao passo que a
assertiva  impugnada  trata  da  possibilidade  de  alteração,  em  razão  de  uma  causa  superveniente
(homonímia). Tratam-se, portanto, de situações distintas. Outrossim, também afasto a alegação de que
inexiste  previsão  legal  para  a  alteração  de  que  tratava  a  assertiva,  na  medida  em que,  embora  a
imutabilidade  do  nome  seja  a  regra,  a  Lei  n.  6.015/73  (art.  57)  admite  que,  em  circunstâncias
excepcionais e devidamente fundamentadas, possa haver alteração do nome. Num caso concreto, nada
impede que a homonímia seja considerada uma "circunstância excepcional".

Nos recursos, muitos candidatos fundamentaram não ser possível a alteração do nome
devido ao precedente constante do Recurso Especial  ("REsp")  n.  647.296, da relatoria da Ministra
Nancy Andrighi.  Todavia,  o caso analisado, naquele recurso,  não se inclui  na hipótese descrita na
assertiva. Isso porque a assertiva fala em alteração do registro de nascimento – e esse ponto é decisivo
– por meio da inclusão de patronímicos, e não pela alteração do prenome. No julgamento do REsp n.
647.296, o recorrente, de nome Luiz de Almeida, pretendia alterar seu prenome, passando a se chamar
Wesley Luiz de Almeida, o que me parece ser bem diferente de incluir patronímicos paternos, maternos
ou avoengos ao prenome. Não vejo, portanto, ser possível invocar o precedente para anular a questão.

De resto,  tem se admitido a inclusão de patronímicos avoengos ao prenome,  não
somente paternos e maternos (TJMG, Apelação n. 1.0702.05.220409-7/001, Relator Des. Caetano Levi
Lopes, publicado em 06/09/2006).

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e,
somados aos novos fundamentos aqui deduzidos, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA BOSSLE, MEMBRO

DA COMISSÃO DE CONCURSO, em 30/07/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164680 e o código CRC 09686424.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017704-26.2019.8.24.0710

Questão n.: 16

Relator: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 16 da prova objetiva seletiva.

Sustentam,  alguns  candidatos,  em síntese,  que  há  duas  respostas  corretas  para  a
questão, posto que além da apontada no gabarito,  a assertiva “Simples erros de grafia, que não exijam
apuração de fatos para a sua constatação, poderão ser corrigidos de ofício pelo próprio Registrador
Civil, titular da serventia em que o ato foi lavrado, sendo dispensada a participação do Ministério
Público“ também está correta.

Fundamentam seus pedidos: no teor do art. 110, I da Lei 6015/73; na orientação do
art.  181  do  Código  de  Normas  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça;  e  em  outras  possibilidades  de
retificação, citando a questão dos transgêneros e as retificações no registro de imóveis.

Pugnam, estes, pela anulação da questão.

Outro  candidato  alega  que  a  questão  16  não  deve  ser  anulada,  pois  a  resposta
apontada como correta no gabarito está amparada pelo art. 40 da Lei 6015/73, pugnando, pois, por
manter a questão como válida, haja visto que a sua anulação acarretaria prejuízo aos candidatos que
acertaram a resposta.

É o relatório.

[...]

Os recursos que pugnam pela anulação da questão merecem prosperar, assim como
merece prosperar parcialmente o recurso que pugna pela manutenção da questão. 
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A Lei de Registros Públicos deve ter uma interpretação sistêmica, pois teve a sua
origem por várias colagens e necessita de adequação de suas normas pelo intérprete, quando o assunto
é amparado por leis mais jovens que ela. Mesmo tendo sofrido algumas alterações, o próprio plexo que
representa  não  teve  alterações  também  sistêmicas,  mas  pontuais.  Por  isso  o  Registrador  Civil,
protagonista do ato citado na questão 16 do Concurso, precisa ter conhecimento desse plexo de normas
e aplicá-las adequadamente. Uma visão administrativa da norma registrária é muito importante, pois
ela  baliza  e  pondera  a  aplicação  do  conhecimento  jurídico  à  prática  e  às  demandas  diárias  nas
Serventias, que prezam pelos objetivos do registro público.

O Registro Civil das Pessoas Naturais é tratado na Lei 6.015/73, no Título II, nos arts.
29 a 113.

Como  a  questão  16  refere-se  especificamente  à  Retificação  de  Registro  Civil,  a
hipótese levantada pelo candidato que sugeriu espécies de retificações no Registro de Imóveis, citando
os arts. 212, 213 e 216, não merece ser atendida, pois a matéria é de outra especialidade. Também o
Provimento 73  do  CNJ citado em defesa  do  argumento de  outras  possibilidades  de retificação de
registro civil, não merece acolhimento, uma vez que o Prov. 73 regulamenta a averbação do nome do
Transgênero, não se tratando, pois, de Retificação, eis que modifica a situação para uma nova realidade
e não, simplesmente, corrige erro ocorrido por ocasião do registro.

É importante que se frize que as Retificações são averbações strictu sensu, as quais
buscam a correção do assento, enquanto as averbações visam adequar a uma nova realidade criada a
partir de um ato ou fato jurídico que aponta a necessidade de modificação nas informações primitivas,
buscando um  alinhamento com a situação atual. Desta feita, averbam-se divórcios e reconhecimentos
de paternidade, por exemplo.

A questão 16 refere-se à Retificação de Registro Civil, procedimento especial que,
através de ato de averbação,  visa adequar as informações à verdade fática à época do registro, o qual
está disciplinado na Lei de Registros Públicos (Lei 6015/73), a saber:

Art. 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão
feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente
por todos assinada.

Art. 40.  Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos arts. 109
a 112 desta Lei.

Art. 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não
ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40.

Desse  modo,  sem  a  ressalva  no  momento  de  lavratura  do  ato  (retificação
administrativa no ato de registro), a Lei 6015/73 submete as retificações posteriores ao ato, aos ritos do
art. 109 ou 110, especificamente, dependendo da sua natureza judicial ou administrativa. Nesse ponto,
o fundamento do art. 40 da Lei 6015/73 do candidato para que a resposta dada em gabarito deve ser
acatado, pois a assertiva apontada como correta, no gabarito, realmente está.

Façamos, pois, a análise dos arts. 109 e 110, citados na resposta correta do gabarito,
para que possamos fazer o deslinde do art. 110 equiparado a outra resposta considerada correta pelos
candidatos.

As retificações subordinadas ao rito do art. 109 são aquelas sujeitas à via judicial,
senão vejamos:
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Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá,
em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em
cartório.(grifei)

A chamada Retificação Administrativa, por sua vez, é aquela que tem procedimento
iniciado na Serventia, em regra através de solicitação do interessado (princípio da rogação), ao Oficial
de Registro Civil.  A redação original   do art.  110 da Lei 6015/73, trazia,  além da necessidade de
petição  fundamentada  do  interessado,  a  figura  do  Juiz  para  autorizar  a  retificação,  mesmo
administrativa.  Entretanto,  com a  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Lei  12.100/2009,  mantendo-se  a
petição, retirou-se a necessidade de autorização judicial, cingindo-se apenas a manifestação do órgão
do Ministério Público. Mas, a sua crucial alteração estava na sua extensão, não somente aos erros de
grafia, da redação original, mas agora, também, a possibilidade de retificação administrativa de outros
erros, desde que não exigissem maior indagação. Passou-se da limitação de correção de erros de grafia
para a amplitude de qualquer erro evidente, como passou a ser chamado pela doutrina. A redação do
art. 110, caput, assim expressava:

Art. 110.  Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de

sua correção  poderão  ser  corrigidos  de  ofício  pelo  oficial  de  registro  no próprio  cartório  onde  se
encontrar  o  assentamento,  mediante  petição  assinada  pelo  interessado,  representante  legal  ou
procurador,  independentemente  de  pagamento  de  selos  e  taxas,  após  manifestação  conclusiva  do
Ministério Público. (grifei)

Esta redação, entretanto, restou modificada pela Lei 13.384/2018, quando reformulou
o  art.  110,  autorizando  retificações  de  ofício,  retificações  também  em  averbações  e  anotações  e
incorporou nos seus incisos as hipóteses de Retificação Administrativa de Registro Civil, elencando
nos incisos I a III as hipóteses de erros e, nos incisos IV e V outras hipóteses de ajustes do registro.
Vejamos o teor do art. 110, I da Lei 6015/73: 

Art.  110.  O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do
interessado,  mediante  petição  assinada  pelo  interessado,  representante  legal  ou  procurador,
independentemente  de prévia  autorização  judicial  ou manifestação do Ministério  Público,  nos  casos
de:     

I  -  erros  que  não  exijam qualquer  indagação  para  a  constatação  imediata  de  necessidade  de  sua
correção;

II  -  erro  na  transposição  dos  elementos  constantes  em  ordens  e  mandados  judiciais,  termos  ou
requerimentos,  bem como outros títulos a serem registrados,  averbados ou anotados,  e  o documento
utilizado para a referida averbação e/ou retificação ficará arquivado no registro no cartório; 

III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do
termo, bem como da data do registro;       

IV -  ausência de indicação do Município  relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado,  nas
hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento;     

V - elevação de Distrito a Município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei.  

Vê-se, por fim, que o princípio da rogação foi mitigado pelo dispositivo, pois agora, a
pedido do interessado ou não, independente de autorização de qualquer autoridade, o oficial retificará
erros  evidentes  que  sejam  observados  “de  pronto”,  (algo  de  pacífico  entendimento);  erros  de
transposição, à vista de documentos que fiquem arquivados; e, ainda, erros técnicos de referência nos
livros e registros, dados estes necessários para adequada localização.

No exame da questão levantada pelos autores do recurso, de que a assertiva “Simples
erros de grafia, que não exijam apuração de fatos para a sua constatação, poderão ser corrigidos de

ofício pelo próprio Registrador Civil, titular da serventia em que o ato foi lavrado, sendo dispensada a
participação  do  Ministério  Público”,  também  está  correta,  corresponde  ao  que  o  legislador
expressamente determinou no art. 110, I acima citado. A assertiva acima colacionada com meus grifos
está correta, sim, como alegam os recorrentes.  Da análise do seu texto depreende-se que atende o art.
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110, inciso I da Lei 6015/73:

-  a não exigência de apuração de fatos, pois havendo dilação probatória requer o viés
judicial;

-  a  possibilidade de ser corrigido de ofício,  pois  a  Lei  13484/2017,  ao modificar
totalmente o art 110, previu exceção ao princípio da rogação insculpido no art. 13 da Lei 6015/73;

- dispensou  a participação do Ministério Público, pois atendeu a regra de que as
averbações, da qual a retificação é uma espécie, se submetem ao crivo do Ministério Público somente
na hipótese de não estar o Oficial seguro sobre os fatos alegados no pedido de averbação e havendo
suspeita de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação, nos termos do art. 97 e seu
parágrafo único. Verifiquemos a norma:

Art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de
sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico.

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações
ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o
caso  ao  representante  do  Ministério  Público  para  manifestação,  com a  indicação,  por  escrito,  dos
motivos da suspeita.

Por fim, em análise ao art.  181 do Código de Normas de Santa Catarina,  o texto
apresentado pelo candidato que alega ali estar regra pertinente a Retificação, não corresponde ao citado
dispositivo. Colacionou da seguinte forma: “Referida norma é reiterada pelo art. 181 do Código de
Normas do Estado de Santa Catarina: “A retificação posterior poderá se dar por ato voluntário da
Serventia para os casos de erro material dos Escreventes, dentro dos estritos limites definidos pelo art.
110 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73).“

O art. 181, no Código de Normas de Santa Catarina,  encontra-se no Livro I, referente
ao  Judicial  e  as  normas  referentes  ao  Extrajudicial  estão  contidas  no  Livro  III  –  Serventias
Extrajudiciais, a partir do art. 432, nele não havendo qualquer art. destinado a Retificação de Registro
Civil. Assim, ficou também prejudicado o argumento de impugnação.

Ante o exposto, inobstante acatar o fundamento do candidato que alegou estar certa a
resposta do gabarito, mas por não se tratar de anulação da resposta certa, mas de anulação da questão, o
voto é no sentido de acolher as impugnações para anular a Questão 16 por conter duas opções de
respostas corretas.

Florianópolis,  25 de julho de 2019.

Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164626 e o código CRC 9DCF10FC.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017708-63.2019.8.24.0710
Questão n.: 17
Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 17 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que os dispositivos da Lei n. 11.977/2009 que tratavam da
regularização fundiária de interesse social foram revogados pela Lei n. 13465/2017 e que, além disso, a
legitimação da posse não implica em transferência do domínio, sendo, portanto, incorreta a afirmação
contida na assertiva considerada correta.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Assiste  razão  aos  candidatos.  Em  primeiro  lugar,  porque  não  se  pode  admitir
questionamentos a respeito de uma lei que já se encontrava revogada, ao tempo da publicação do edital
do  concurso.  O  fato  de  as  normas  que  foram objeto  de  questionamento  terem  sido  mantidas  na
legislação superveniente não me parece ser suficiente para validar a questão.

Ademais, a assertiva considerada correta contém, na verdade, afirmação incorreta ou
que,  no  mínimo,  dá  margem a  dúvida  razoável.  A  assertiva  dizia  o  seguinte:  "a  última  fase  do
procedimento consiste na Legitimação de Posse e Usucapião Extrajudicial,  momento em que será
transmitida a propriedade dos lotes objeto do fracionamento".

O modo como foi feita a afirmação leva o candidato a entender que a legitimação de
posse e a usucapião extrajudicial ocorram num mesmo momento e que, inclusive, se constituam numa
coisa só,  levando ambas,  então, à  transmissão da propriedade. No entanto,  o único meio capaz de
transmitir a propriedade é a usucapião, que ocorrerá depois de transcorridos cinco anos da legitimação
da  posse.  Portanto,  momentos  que  são  distintos  e  separados  pelo  intervalo  de  cinco  anos  foram
tratados,  na  assertiva,  como  se  fossem  simultâneos,  o  que  me  parece,  também,  ser  motivo  para
invalidar a questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de rejeitar o parecer da Banca Examinadora e dar
provimento aos recursos interpostos para anular a questão.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA BOSSLE, MEMBRO

DA COMISSÃO DE CONCURSO, em 30/07/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.:0017710-33.2019.8.24.0710
Questão n.: 19
Relator: Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n.19 da prova objetiva seletiva.

Sustenta,  em  síntese,  que  na  questão  19,  tipo  de  prova  4,  a  alternativa  B  foi
considerada  errada  pelo  gabarito  oficial,  porém  no  seu  entender  estaria  correta  pois  a  forma  de
compensão

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

O pleito de anulação da questão não merece prosperar.

A  questão  19  trata  da  Lei  Federal  n.10.169/2000.  A  alternativa  "b",  considerada
errada pelo gabarito oficial tem a seguinte redação:

"Deverão os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, estabelecer
forma  de  compensação  aos  Registros  Civis  das  Pessoas  Naturais  pelos  atos  gratuitos  por  eles
praticados, destinando parte da verba pública para este fim."

A redação, conquanto não se trate de literalidade de artigo, reflete os dizeres do art.8º
da Lei supracitada, acrescentando, ao seu final, a expressão "destinando parte da verba pública para
este  fim"  -  que  é  o  que  torna  incorreta  a  assertiva.  Isso  porque,  bem  sabe  que  a  finalidade
dessa compensação era a de não gerar custos para os cofres públicos - o que aliás está previsto no
parágrafo único do referido artigo: "O disposto no caput não poderá gerar ônus para o Poder Público."

O selo de fiscalização, instituído para essa finalidade no Estado de Santa Catarina
pela LC 175, de fato tem natureza jurídica de "taxa de polícia" (STF, ADIN 3151/05), e é pago pelo
usuário do serviço, logo sem a utilização/destinação de verba pública. A expressão "verba pública"
aqui utilizada tem nítido sentido de "ônus para o Poder Público", estando, portanto, de acordo com o
texto legal supracitado.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017712-03.2019.8.24.0710
Questão n.: 20
Relatora: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 20 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que a alternativa apontada no gabarito não é
correta. Alegam, alguns, que a assertiva que diz “É aplicável para a garantia das obrigações em geral
e pode ser prestada pelo devedor ou por terceiro“ não está correta porque a Lei 9.514/1997, que regula
a matéria:  não prevê  a  aplicação  do  instituto  da  alienação  fiduciária  às  “obrigações  em geral“, 
mas  tão  somente  às  obrigações  inerentes  aos  títulos afetados pelo regime fiduciário;  diz que
terceiro somente pode sub‐rogar‐se no crédito e na propriedade fiduciária, e desde que seja interessado,
não podendo, portanto, prestar garantia;   que, em momento algum, a Lei estabelece que a garantia
poderá ser prestada por terceiro, mas apenas  o  devedor  (fiduciante)  poderá  dar  o  bem  imóvel  em 
garantia. Justificam o erro na resposta à questão afirmando que a previsão de aplicação da alienação
fiduciária  para  a  garantia  das  obrigações  em  geral  é  uma  aplicação  jurisprudencial,  em  leitura
concomitante com o art. 22 da própria Lei 9514/1997 e art. 51 da Lei 10.391/2004. Apontam, outros, a
alternativa com o teor “O fiduciante depende de autorização do credor fiduciário para dar o imóvel
em locação.” como correta, com base no que dispõe o art. 37-B da Lei 9514/1997.

Pugnam pela anulação da questão por não haver alternativa correta e pugnam para
que seja considerada outra a alternativa correta.

É o relatório.

[...]

Os  recursos  que  pugnam  pela  anulação  da  questão  com  base  na  alternativa  do
gabarito não estar correta devem prosperar.

A questão 20 possuía o seguinte teor: (ordem da prova Tipo 1)

20.  A  Lei  Federal  9514/97  instituiu  a  alienação  fiduciária  em garantia  de  bem
imóvel, dispondo que:

a)  O  registro  do  contrato  de  alienação  fiduciária  desdobra  a  posse  do  imóvel,
ficando o fiduciante com a posse indireta e o fiduciário com a posse direta.

b) O contrato de alienação fiduciária que tiver por objeto imóvel de valor superior a
30 salários mínimos deverá ser formalizado por escritura pública.

c) O fiduciante depende de autorização do credor fiduciário para dar o imóvel em
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locação. 

d) É aplicável para a garantia das obrigações em geral e pode ser prestada pelo
devedor ou por terceiros.

O enunciado é de simples interpretação: “A Lei Federal 9514/97 instituiu a alienação
fiduciária em garantia  de  bem imóvel,  dispondo que:” e  seguem as  alternativas,  dentre  as  quais,
espera-se que exista uma que corresponda a excerto daquela norma indicada ou, no máximo, texto
interpretativo de parte dela, limitando-se ao seu ordenamento. Simples assim. Ao utilizar-se do verbo
dispor,  o  questionamento  deve  ter  como resposta  uma  alternativa  presente  naquela  Lei.  Na  frase
apresentada,  “Lei Federal  9514/97” figura como substantivo (sujeito) da frase;  então, afinal,  quem
dispõe?

Analisemos, pois, as alternativas apresentadas para tentarmos encontrar a correta.

A resposta “O registro do contrato de  alienação fiduciária desdobra a posse do
imóvel, ficando o fiduciante com a posse indireta e o fiduciário com a posse direta” está incorreta, pois
a  situação da  posse  foi  apresentada  de  forma invertida,  conforme dispõe  a  Lei  9514/1997,  senão
vejamos:

Art. 23. (...)

Parágrafo  único.  Com  a  constituição  da  propriedade  fiduciária,  dá-se  o  desdobramento  da  posse,
tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

A próxima opção, “O contrato de alienação fiduciária que tiver por objeto imóvel de
valor superior a 30 salários mínimos deverá ser formalizado por escritura pública.” também não se
faz presente na Lei 9514/1997, pois a frase citada como alternativa é regra geral prevista no art. 108 do
Código  Civil,  mas  foi  mitigada  pelo  art.  38  da  Lei  em  questão,  o  qual  faculta  a  utilização  de
instrumento particular, sem limitação de valor do imóvel objeto do negócio. Dispõe o art. 38 da Lei
9514/1997:

Art.  38.  Os atos  e  contratos referidos nesta Lei  ou resultantes  da sua aplicação,
mesmo aqueles que visem à constituição,  transferência,  modificação ou renúncia de direitos  reais
sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos
de escritura pública. 

Portanto, a previsão na Lei 9514/1997 é diversa da apresentada na alternativa citada,
a qual está incorreta para resposta à questão em debate.

A alternativa com o teor: “O fiduciante depende de autorização do credor fiduciário
para dar o imóvel em locação”também está incorreta, pois não reflete o disposto na Lei 9514/1997. O
art. 37-B refere-se à locação, nos seguintes termos:

Art. 37-B Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou
seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por
prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário.

O fiduciante pode dar em locação o imóvel dado em garantia, entretanto esta garantia
não terá efeito entre ele e  o fiduciário ou sucessores,  se não houver a  concordância do fiduciário.
Ainda, se o prazo for inferior a um ano, independe de tal autorização.  A previsão da alternativa não se
coaduna com o texto da norma, motivo pelo qual é de ser considerada como incorreta.
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Por fim, analisemos a alternativa apontada no gabarito como correta: “É aplicável
para a garantia das obrigações em geral e pode ser prestada pelo devedor ou por terceiros.” Em que
pese o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a Lei 9.514/97 instituiu a garantia fiduciária
no  ordenamento  brasileiro,  aplicando‐se  a  tal  garantia  o  mesmo regime  das  demais,  por  inexistir
vedação  legale,  depois,  mesmo  que  este  entendimento  tenha  sido  reforçado  posteriormente  pelo
advento da Lei 10.931/04 e o teor do seu art. 51, a alternativa ainda deve ser considerada incorreta.
Vejamos o teor do art. 51 da Lei 10931/2004:

Art.  51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil,  as obrigações em geral também poderão ser
garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos
de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de
venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.

Depreende-se da regra do art. 51 acima apontado, que tivesse o enunciado da questão
se destinado a apresentar a Lei 10931 e não a Lei 9514, estaríamos, pois, diante da resposta correta.
Entretanto, apesar da Lei 10.931/2004 ter provocado algumas modificações na Lei 9514/1997, não
chegou ao ponto de alterar o seu texto para inserir a regra do disposto no art. 51 suso-mencionado.

Por fim, cabe dizer  que a aplicação do entendimento exposto na alternativa dada
como correta, diante do argumento de não haver vedação legal, foi oaceito tanto pela doutrina quanto
pela jurisprudência, a partir da aplicação da Lei 9514/1997. Anos mais tarde veio previsto em outra
norma. Mas, a alternativa deve ser dadacomo incorreta, pelas considerações aduzidas no início deste
relatório,  acerca  da  interpretação  do  enunciado  da  questão.  O  objeto  de  análise  do  recurso  é  a
elaboração da questão 20 da prova objetiva seletiva e não de situação de aplicabilidade das normas
diante de caso concreto que envolva a Alienação Fiduciária em Garantia. Se a alternativa é texto que
contém interpretação conjunta com outra norma legal,  que não a disposta no enunciado, de forma
alguma pode ser considerada correta, tanto por não estar prevista na Lei do enunciado, quanto por
querer que o candidato aplique situações por falta de proibição legal. Fosse assim, esperar-se-ia do
candidato o pensar como particular e não como delegatário de serviço público, o qual deve pautar-se
pelo princípio da legalidade e, em relação a norma única (apenas uma foi indicada no enunciado), essa
legalidade seria estrita.

Ante o exposto, por nenhuma alternativa responder ao enunciado, o voto é no sentido
de não acolhimento do parecer da Banca Examinadora e pela ANULAÇÃO da Questão 20, dando
provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 25 de julho de 2019.

Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017718-10.2019.8.24.0710

Questão n.: 27 da prova tipo 4 - ingresso por provimento 

Relatora: Monika Pabst

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 27 da prova objetiva seletiva “tipo 4” para ingresso
por provimento.

Sustenta  a  parte  recorrente,  em  síntese,  que  deve  ser  mantida  a  alternativa  “D”  como  correta,
diferentemente  do  parecer  da  banca  examinadora  pela  anulação  da  questão,  uma  vez  que  o  item “IV”  da  questão,
considerada incorreto pelo gabarito original, efetivamente se encontra em dissonância da Lei n. 8.935/94, em especial seu
art. 22, ao passo que o item “II”, considerado pela banca como incorreto, levando à alteração do gabarito e anulação da
questão, está correto, tendo respaldo no art. 25, §2º da mesma lei. Refere que a anulação da questão acaba por causar
“prejuízos irreparáveis” aos demais candidatos.

Pugna, assim, pela manutenção da questão, com o gabarito anteriormente publicado (assertiva “D”).

É o relatório.

Assim previu a questão n. 27:

Sobre notários e registradores, tendo como base o texto da Lei nº 8935/94, analise as alternativas e assinale a opção correta:

I. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o
de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão.

II. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade notarial
ou registral.

III. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou
de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau.

IV.  Os  notários  e  oficiais  de  registro  são  civilmente  responsáveis  por  todos  os  prejuízos  que  causarem  a  terceiros,
pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, quando os
prepostos agirem com culpa ou dolo.

A sequência correta é:

a) Apenas a assertiva I está correta.

b) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas.

c) Apenas as assertivas I, II e IV estão incorretas.

d) Apenas a assertiva IV está incorreta.

Pela análise do gabarito preliminar, que o(a) recorrente pretende restabelecer, estaria incorreta apenas a
assertiva IV, que dispõe que “[o]s notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que
causarem a  terceiros,  pessoalmente,  pelos  substitutos  que  designarem ou  escreventes  que  autorizarem,  assegurado  o
direito de regresso, quando os prepostos agirem com culpa ou dolo”.

O motivo da anulação, contudo, seria a falta de gabarito ante a constatação de que a assertiva “II”,
considerada correta pelo gabarito letra “D”, também estaria incorreta, segundo a jurisprudência do STF e, em especial,
segundo o Provimento n.º 78/2018 do CNJ.

Ocorre que o caput da questão é expresso ao referir que essa deve ser resolvida “tendo como base o
texto da Lei nº 8.935/94”.  A inclusão de tal  expressão acaba por condicionar  o candidato a  resolvê-la  com base na
literalidade da lei, ainda que o artigo 25, §5º, tenha sido objeto de provimento pelo CNJ, como referido.

O artigo 25, em seu §2º, expressa textualmente: "A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a
posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade."

Assim, efetivamente, pelo texto da lei em vigor, não havendo revogação tácita ou expressa do parágrafo
– apenas regulamentação e exceção feita pelo provimento – a assertiva II não se encontra incorreta. Repise-se: o que faz
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apenas a  assertiva IV ser incorreta,  e  não as assertivas IV e II,  como decidido pela banca ao anular a  questão,  é  o
condicionamento que a própria questão faz para sua resolução, demandando que o candidato a analise conforme “o texto
da lei”, sem considerar a jurisprudência ou regulamentações infralegais.

Assim, a assertiva “I” encontra-se correta, por ser a literalidade do art. 25, caput, da Lei n. 8.935/94; a
assertiva “II” encontra-se correta, nos termos da fundamentação supra; a assertiva “III” está correta por ser a literalidade
do art. 27 da referida lei, estando a assertiva IV errada uma vez que sua redação não equivale à do art. 22 da Lei n.
8.935/94, com redação dada pela Lei n. 13.286/16.

Ante  o  exposto,  o  voto  é  no  sentido  de  não  acolher  o  parecer  da  Banca  Examinadora  e  dar

provimento ao recurso interposto, mantendo o gabarito original, qual seja, assertiva “D”, estando apenas o item IV
incorreto.

   Florianópolis, 29 de julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA

PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código
verificador 0164514 e o código CRC 626D139C.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017722-47.2019.8.24.0710

Questão n.: 31
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 31 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que as assertivas I (“O regime jurídico do Código de Defesa
do  Consumidor  é  o  da  responsabilidade  civil  objetiva,  comportando  exceção  relativamente  aos
profissionais liberais,  para os quais vige o regime da responsabilidade civil  subjetiva”) e III (“A
responsabilidade contratual do transportador aéreo por acidente com o passageiro não é elidida por
culpa de terceiro,  contra o qual tem ação regressiva”),  dadas  como corretas  pelo  gabarito  oficial
preliminar, estão incorretas.

Aduzem, a tanto, (i) que o CDC é aplicável aos contratos de transporte, e prevê a
culpa  exclusiva de  terceiro como excludente  de responsabilidade;  (ii)  a  responsabilidade  civil  dos
profissionais liberais por vício do serviço é de natureza objetiva.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

A  questão  trata  basicamente  da  responsabilidade  civil  no  âmbito  das  relações
consumeristas.

A assertiva n. I traz o seguinte teor: “O regime jurídico do Código de Defesa do
Consumidor  é  o  da  responsabilidade  civil  objetiva,  comportando  exceção  relativamente  aos
profissionais liberais, para os quais vige o regime da responsabilidade civil subjetiva”.

A assertiva está em consonância com o disposto no arts. 12, caput, 13, caput, 14,
caput e §4º, 18, caput, 19, caput e 20, caput do CDC, encontrando-se, portanto, correta. Nos termos do
§4º  do  art.  14,  “A  responsabilidade  pessoal  dos  profissionais  liberais  será  apurada  mediante  a
verificação de culpa”.

Ainda que essa exceção esteja inserida no âmbito da responsabilidade pelo fato do
serviço (Título I,  Capítulo IV, Seção II  do CDC), é certo que a responsabilidade dos profissionais
liberais,  independente se por  fato ou por vício,  é verificada pela teoria  subjetiva,  conforme ensina
Rizzato  Nunes  (Curso  de  Direito  do  Consumidor.  12.  ed.  São  Paulo:  Saraiva,  2018,  p.  413):  "O
privilégio da apuração da responsabilidade por culpa vale somente para caso de defeito ou também
para vício? Não temos dúvida em afirmar que vale para ambos. É verdade que toda sistemática do
CDC é estabelecida pela regra da responsabilização objetiva. E, como veremos, na interpretação dos
arts. 18 a 20, ainda que o CDC não faça referência, a responsabilidade estabelecida lá é também
objetiva.  Aliás,  como de resto, em todas as questões tratadas na Lei n.  8.078. Contudo, conforme
estamos examinando, a lei abriu a exceção do §4º do art. 14. Dessa forma, e coerentemente, mesmo
sem a designação na Seção III do Capítulo IV, é de aceitar a exceção da apuração da responsabilidade
subjetiva  do  profissional  liberal  também no  caso  de  vício,  por  força  da  necessária  interpretação
sistemática. Além disso, pensar diferente seria contraditório. Como vimos, vício é o primeiro aspecto
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do defeito. Se a apuração da responsabilidade pelo vício do serviço prestado pelo profissional liberal
se desse de forma objetiva, não haveria como outorgar-lhe o direito de ver a mesma responsabilidade
apurada por culpa em caso de defeito. Por mais esse motivo, concluímos a resposta à questão: a

responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante aferição de culpa tanto no caso de

defeito quanto no de vício".  (destaquei)

Portanto, tal como formulada, a assertiva está correta.

A assertiva n. III, por sua vez, estabelece que: “A responsabilidade contratual do
transportador aéreo por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual
tem ação regressiva”.

De fato,  a  culpa de terceiro é causa excludente de responsabilidade civil  prevista
expressamente no CDC (art. 12, §3º, III e art. 14, §3º, II). Contudo, a assertiva expõe a literalidade do
art.  735  do  Código  Civil:  “A  responsabilidade  contratual  do  transportador  por  acidente  com  o
passageiro não é elidida por culpa de terceiro,  contra o qual tem ação regressiva”.  Ainda que o
contrato de transporte possa evidenciar uma relação consumerista, pela teoria do diálogo das fontes,
deve-se aplicar o disposto no art. 735 do CC, porque se trata de norma mais vantajosa ao consumidor.
Portanto, também está correta esta alternativa.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora

e NEGAR provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164714 e o código CRC 1B066627.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017724-17.2019.8.24.0710
Questão n.: 34
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 34 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que as afirmativas não devem ser consideradas corretas: 1) 
"o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem
de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio", diante das hipóteses previstas na lei
8009/90; 2) "o bem de família,  quer instituído pelos cônjuges,  ou pela entidade familiar,  quer  por
terceiro,  constitui-se  pelo  registro  de  seu  título  no  Registro  de  Imóveis",  pois  a  redação  não
corresponde, ipsis litteris, ao texto legal.

Por outro lado, sustentam que a seguinte afirmativa deva ser considerada correta: 3)
"os cônjuges, ou a entidade familiar, podem destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de
família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio bruto existente ao tempo da instituição", pois
em que pese a lei dispor o limite sobre o patrimônio líquido, a afirmação de que sobre o bruto também
é correta.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A questão 34 versa sobre o bem de família instituído em conformidade com o Código
Civil,  e  a  afirmativa  "1"  reproduz  o  artigo  1.715  do  Código  Civil,  assim  entendo  correto  o
entendimento da banca pois as hipóteses da Lei 8.009/90 referem-se ao bem de família constituído por
lei e não ao instituído na forma do Código Civil.

A afirmativa "2" dispõe: "o bem de família, quer instituído pelos cônjuges, ou pela
entidade familiar, quer por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis"
(destaquei),  ao passo que o artigo 1.714 do  Código  Civil,  tem mesma redação porém apenas não
incluiu  o  texto  destacado.  Entretanto,  essa  inclusão  não  invalida  a  questão,  porque  mantem-se
verdadeira a afirmativa, salientando que o artigo 1.711 do CC também permite que a entidade familiar
institua o bem de família.

No que se refere ao último ponto, a afirmativa de que estaria correta a afirmação "os
cônjuges, ou a entidade familiar, podem destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família,
desde que não ultrapasse um terço do patrimônio bruto existente ao tempo da instituição" não merece
acolhimento, pois patrimônio líquido e bruto tem definições distintas e a lei é expressa ao dispor que o
limite dá-se sobre o patrimônio líquido.

Ante o exposto, o voto é no sentido de, com base nos fundamentos ora expostos, bem
como nos constantes no parecer da Banca Examinadora, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

SEI/TJSC - 0164481 - Decisão https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 2 31/07/2019 09:31



Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164481 e o código CRC 23058727.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.0017727-69.2019.8.24.0710
Questão n.: 35
Relator(a): Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 35 da prova objetiva seletiva.

Insurgem-se os recorrentes não propriamente quanto ao conteúdo da questão, mas
sim em relação à circunstância de que a questão teria sido copiada ipsis literis do 175º Concurso para a
Magistratura Estadual do Estado de São Paulo, no ano de 2003, violando, assim, o ineditismo da prova.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A pretensão dos recorrentes não merece ser acolhida.

Os concursos  públicos  -  meios  de acessibilidade  aos  cargos,  funções  e  empregos
públicos - são regidos, dentre outros, pelos princípios da isonomia, impessoalidade e da concorrência.

A falta  de  ineditismo em prova de  concurso  público  pode eventualmente  indicar
o acesso antecipado de candidatos aos conteúdos das provas, o que violaria tais princípios.

Analisando-se o caso dos autos, verifico que, embora semelhante, a questão de n.35
não é exatamente igual àquela do concurso mencionado. No mais, a matéria abordada na questão -
nulidade e anulabilidade do negócio jurídico - é tema bastante frequente em provas de concursos, não
se podendo por isso admitir de plano qualquer ilegalidade na elaboração da questão, mesmo porque -
não obstante a farta legislação brasileira - com o expressivo número de concurso públicos realizados no
país, não é tarefa simples obter-se uma prova 100% inédita.

Por fim, analisando-se a prova como um todo, verifico que a falta de inedistimo não é
insurgência  ventilada  em outras  questões,  portanto  não  me  parece  razoável  anular  a  questão  pelo
motivo alegado.

A  propósito,  importante  lembrar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  concluiu,  em
regime de repercussão geral, que não cabe ao Judiciário interferir nos concursos para anular questões
quando não há ilegalidade patente.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
somado aos novos fundamentos invocados, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017729-32.2019.8.24.0710

Questão n.: 36 da prova tipo 2 - ingresso por provimento 

Relator: Monika Pabst

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 36 da prova objetiva seletiva tipo
2 para ingresso por provimento, que assim dispõe:

Relativamente ao contrato de mandato:

I. O mandato presume‐se gratuito quando não houver sido
estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por
ofício ou profissão
lucrativa.

II. O mandatário deve aplicar toda a sua diligência habitual.

III. São inválidos, a respeito dos contratantes de boa‐
fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte
daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Considerando as afirmativas acima, aponte a alternativa que corresponda
à afirmativa FALSA ou às afirmativas FALSAS:

a) I e III.

b) III.

c) I e II.

d) II e III

Sustenta-se, em síntese, que a alternativa B não poderia ser tida como correta, uma
vez que o item II de aludida questão também seria falso, notadamente porque a sentença estabelecida
no item em comento estaria incompleta, carecendo-lhe um objeto determinado, como previsto no artigo
667 do Código Civil.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

Este é o relatório.

Nada obstante, as razões de irresignação não merecem ser acolhidas.

O fato da questão não copiar a lei palavra por palavra não a torna errada. Com efeito,
não  há  necessidade  que  a  avaliação  seja  a  cópia  literal  da  lei.  O  importante  é  que  o  candidato
compreenda seu conteúdo.

O artigo 667 do Código Cívil, de sua parte expressa: "O mandatário é obrigado a
aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado
por  culpa  sua  ou  daquele  a  quem  substabelecer,  sem  autorização,  poderes  que  devia  exercer
pessoalmente". 

   No caso, ao se mencionar que “O mandatário deve aplicar toda a sua diligência
habitual”, presume-se que a diligência a ser empregada seja relativa à própria execução do mandato,
não se podendo interpretrar o silêncio da alternativa como escusa para anulação da questão.

SEI/TJSC - 0164522 - Decisão https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 2 31/07/2019 09:19



   Ante  o  exposto,  o  voto  é  no  sentido  de  acolher  o  parecer  da  Banca
Examinadora e negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis,  29  de
julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO

GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:22, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164522 e o código CRC 482160E9.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.:0017731-09.2019.8.24.0710
Questão n.: 37
Relator: Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 37 da prova objetiva seletiva.

As insurgências resumem-se a duas assertivas. A questão trata do "negócio jurídico".
Sustentam, em síntese, que não há como manter-se o gabarito oficial uma vez que, embora considerada
correta a assertiva "Sua validade requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei", seria ela
incorreta pois para a validade do negócio jurídico requer-se "objeto lícito, possível, determinado ou
determinável" e "forma prescrita ou não defesa em lei". Argumentam, ainda, que conquanto considera
correta  a  assertiva  "A  manifestçaão  da  vontade  é  imprescindível  ao  negócio  jurídico.",  ela  seria
incorreta pois há situações previstas em lei em que não é exigível a manifestação de vontade, como por
exemplo, o art.111 que admite o silêncio como anuência a negócio jurídico.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Para melhor análise das insurgências, e considerando que a questão possui idêntica
redação em todos os  tipos  de prova, alterando-se tão somente a  disposição das assertivas tida por
INCORRETAS, transcrevo a referida questão, conforme apresentada no Tipo de Prova 1.

"37. No que se refere ao negócio jurídico:

I. Sua validade requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei.

II. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, pode, para eximir-se de uma obrigação,
invocar a  sua idade se dolosamente a  ocultou quando inquirido pela outra parte,  ou se,  no ato de
obrigar-se, declarou-se maior.

III. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para
pleitear-se a anulação, será este de quatro anos, a contar da data da conclusão do ato.

IV. A manifestação da vontade é imprescindível ao negócio jurídico.

Aponte as assertivas INCORRETAS:

a) II e III.

b) I e II.

c) III e IV.

d) II e IV."

Quanto  à  questão  propriamente  dita,  inicialmente  registro  que  a  redação  do  seu
enunciado  ("No que  se  refere  ao  negócio  jurídico")  já  deixa  claro  que  ela  irá  tratar  do  "negócio
jurídico" de modo geral, ou seja, requisitos, efeitos, defeitos, etc.

Em relação às proposições II ("O menor, entre dezesseis e dezoito anos, pode, para
eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra
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parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.") e III ('Quando a lei dispuser que determinado ato
é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de quatro anos, a contar da data
da conclusão do ato.") verifica-se que não houve nenhuma insurgência, portanto possível concluir que
os candidatos puderam verificar de plano que se tratavam de assertivas INCORRETAS, uma vez que
são  praticamente  o  texto  legal  transcrito  pois,  nos  termos  do  art.180  do  CC  a  incapacidade
relativa NÃO pode ser invocada pelo menor de idade em seu benefício e, nos termos do art.179 do CC,
quando não houver prazo estabelecido, o prazo para se pleitear a anulação do negócio jurídico é de
DOIS anos da sua conclusão.

No que se refere à assertiva IV (“A manifestação da vontade é imprescindível ao
negócio jurídico”), entendo que os reclamos não merecem ser acolhidos. Isso porque todo negócio
jurídico requer uma manifestação de vontade. A manifestação de vontade pode ser expressa ou tácita –
quando a lei não exigir que seja expressa. O silêncio é portanto uma manifestação de vontade. Nesse
sentido: Caio Mário da Silva Pereira (“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense), Nelson Nery Junior
(Novo Código Civil e legislação extravagente anotados, Ed. RT), Maria Helena Diniz (Curso de Direito
Civil  Brasileiro,  Ed.Saraiva).Comentando  o  art.111  do  CC,  Cezar  Peluso  et  al  (Código  Civil
Comentado, Ed.Manole, 2007, p.85) esclarece: “O silêncio, por sua vez, é modalidade de manifestação
da vontade, que ora é tratada como subespécie da manifestação tácita, ora como da expressa, e na
literatura nacional,  já  foi  seu alcance  exaustivamente estudado por Serpa Lopes (O silêncio como
manifestação de vontade, Ed. Livraria Suíça).

Contudo, em relação à assertiva I, os reclamos devem ser acolhidos. Verifica-se que a
assertiva trata especificamente da validade do negócio jurídico. Os requisitos de validade dos negócios
jurídicos estão indicados expressamente no art.104 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I ‐ agente capaz;

II ‐ objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III ‐ forma prescrita ou não defesa em lei.“

Inicialmente,  verifico  que  a  redação  da  assertiva,  não  “limita”  a  indicação  dos
requisitos do negócio jurídico, ou seja, não traz a expressão “sempre”, portanto ainda que não tenha
previsto como requisitos “objeto possível”, “objeto determinado” ou “objeto determinável”, entendo
que nesse particular não há nenhum defeito na assertiva.

O  ponto  crucial  reside  na  circunstância  de  que  ao  não  trazer  em  sua  redação
integralmente a expressão “forma prescrita ou não defesa em lei”, mas somente a expressão “forma
prescrita”, a questão acaba por admitir que o negócio jurídico requer forma prescrita, o que não é
verdade.

Insisto. A assertiva diz: “I. Sua validade requer agente capaz, objeto lícito e forma
prescrita  em lei.”  Assim,  se  tomarmos  em separado  cada  um dos requisitos  previstos  na  questão,
poderíamos afirmar que: a) o negócio jurídico requer SIM agente capaz; b) O negócio jurídico requer
SIM objeto  lícito;  porém c)  o  negócio  jurídico  NÃO requer  forma prescrita  em lei.  A regra  é  a
liberdade da forma do negócio jurídico – que somente não se admitirá quando houver exigência legal
para forma especial, nos termos do art.107 do Código Civil.

Desse modo, considerando equivocada a redação da assertiva "Sua validade requer
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei", não haveria alternativa certa a ser assinalada, o
que invalida o gabarito oficial e enseja a anulação da questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de não acolher o parecer da Banca Examinadora
e dar provimento aos recursos interpostos para o fim de anular a questão de n.37.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
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MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164591 e o código CRC B59B34D5.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017733-76.2019.8.24.0710
Questão n.: 38
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 38 da prova objetiva seletiva.

Sustentam em síntese: 1) que estaria correta a afimação de que "concorrendo com
ascendentes, ao cônjuge caberá a metade da herança" 2) que não estaria correta a afirmação de que "em
concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça,
não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que
concorrer".  3)  que  em  relação  à  afirmação  de  que  "se  concorrerem  à  herança  sobrinhos  e  
tios (parentes consanguíneos, na linha colateral, do terceiro grau), todos herdarão em partes iguais",
o artigo  1843  e  parágrafos  apontam  várias  possibilidades  da  herança  pelos  sobrinhos  e  tios, não
tendo  a  banca  examinadora  "separado  nada"  e  não  individualizado  a  sucessão  legítima,  deve  ser
anulada a questão.

É o relatório.

No que se refere ao item 1, impende salientar que a afirmação "concorrendo com
ascendentes,  ao cônjuge caberá  a  metade  da  herança"  é absolutamente equivocada,  pois  o  próprio
artigo 1.837. do CC dispõe que "concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um
terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau".
Portanto,  além de  dispor  que  em concorrendo com ascendentes  de  primeiro  grau  regra  regal  é  o
cabimento de  1/3,  salvo exceção nas  circunstancias  ali  prevista,  a  própria  coexistência  de  frações
distintas para graus distintos já permite concluir que a solução apontada pela afirmativa é equivocada e
por isso assiste razão à Banca Examinadora.

No que tange ao item 2, vejo que a redação legal coincide com a afirmativa. Diz o
artigo art. 1.832 do CC que "em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao
cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta
parte  da  herança,  se  for  ascendente  dos  herdeiros  com  que  concorrer".  Assim,  manifestamente
verdadeira a questão e as exceções legais ou casuísmos não tornam inverídica a afirmativa fiel ao artigo
de lei.

Por último, quanto ao item 3, essa a afirmativa da prova de que "se concorrerem à
herança sobrinhos e tios (parentes consanguíneos, na linha colateral, do terceiro grau), todos herdarão
em partes iguais". esta manifestamente equivocada pois o art. 1.843 do CC diz que "na falta de irmãos,
herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios", portanto não há de se falar em partes iguais.

Sublinho  que  o  RECURSO  ID  195,  diga-se  improvido,  fez  afirmativa
manifestamente desnecessária ao mérito do recurso. Porém, considerando que não há no edital previsão
de  penalidade,  fica  registrado  que  ao  operador  jurídico  é  necessário  que  haja  dentro  de  um
comportamento  ético-profissional,  e,  no  caso  de   decisões  que  no  seu  entendimento  estejam
equivocadas, fornecer subsídios respeitosos e pertinentes à seara na qual se está pleiteando a fim que
suas razões de inconformismo sejam acolhidas.
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Ante o exposto, o voto é no sentido de, com base nos fundamentos ora expostos, bem
como nos constantes no parecer da Banca Examinadora, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164478 e o código CRC EC9CC298.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017735-46.2019.8.24.0710

Questão n.: 39 da prova tipo 3 - ingresso por provimento 

Relatora: Monika Pabst

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 39 da prova objetiva seletiva “tipo
3” pra ingresso por provimento.

Sustenta  o  recorrente,  em  síntese,  que  o  item  IV  (referindo-se,  pela  redação  da
insurgência, ao "item VI", mas fazendo toda sua arguição sobre e transcrevendo, inclusive, o item IV),
considerado como certo,  não se  coaduna com a  doutrina,  uma vez  que o item apenas se refere  a
“menores”,  não  especificando  que  se  trata  de  menores  entre  16  e  18  anos.  Pela  ausência  de
especificação, referiu que diante da incorreção do item, a questão não possui alternativa correta, que
pela banca foi considerada a alternativa "D".

Pugna, assim, pela anulação da questão.

Não houve parecer prévio da banca examinadora, uma vez que o(a) candidato(a) não
efetuou pedido de revisão anterior ao recurso.

É o relatório.

Assim previu a questão n. 39:

No tocante ao regime de bens no casamento:

I. Durante a vigência do regime da participação final nos aquestos, o direito à meação é renunciável,
cessível ou penhorável.

II. No regime da separação de bens, ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do
casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no
pacto antenupcial.

III. É anulável o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e nulo se não lhe seguir o
casamento.

IV.  A  eficácia  do  pacto  antenupcial,  realizado  por  menor,  fica  condicionada  à  aprovação  de  seu
representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens.

Aponte as afirmativas FALSAS:

a) III e IV.

b) II e IV.

c) I e II.

d) I e III.

Em  que  pese  o  recurso  refira  que  o  item  IV  da  questão  está  errado,  por  não
especificar que os menores a que se refere são aqueles compreendidos entre 16 e 18 anos, tal qual o faz
a doutrina (notadamente Nelson Rossenvald, Cristiano Chaves e Flávio Tartuce), a leitura do Código
Civil,  em especial  de  seu  art.  1.654,  permite  inferir  que  a  legislação  efetivamente  não  prevê  tal
especificação em sua redação, ao dispor que “a eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor,
fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de
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separação de bens”. A assertiva, portanto, possui redação idêntica à redação legal, não havendo falar
em erro. Não se pode confundir os comentários e delimitações doutrinárias com eventual incorreção.

Estando o item IV em total concordância com a redação autalizada da lei, não há falar
em erro do item e, por consequência, anulação da questão como um todo, por não possuir resposta
correta.

Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

   Florianópolis, 29 de
julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO

GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:18, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164531 e o código CRC B99C7C2E.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.:0017741-53.2019.8.24.0710
Questão n.: 40
Relator:Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 40 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que o gabarito aponta como alternativa correta a alternativa
"b", todavia o item IV da questão não pode ser considerado falso, uma vez que o prazo previsto no
art.42 da Lei  de Locações se trata  de um benefício ao locador,  podendo ele estender  o  prazo por
liberalidade.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

O recurso interposto diz respeito à questão 40 da prova Tipo 2, assim transcrevo o seu
teor:

40. A respeito da locação de imóveis urbanos regida pela Lei 8.245, de 18.10.1991:

I. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por
escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.

II.  Salvo  disposição  contratual  em  contrário,  as  benfeitorias  necessárias  e  úteis
introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis e permitem o
exercício do direito de retenção.

III. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num
mesmo contrato de locação.

IV. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá
exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o décimo dia útil do mês vincendo.

Aponte as afirmativas FALSAS:

a) III e IV.

b) II e IV.

c) I e II.

d) II e III.

Alega o recorrente que a assertiva IV não poderia ser considerada falsa porque o
prazo de  seis  dias  úteis  previsto  no art.42 da  Lei n.8.245/91 se trata  de um benefício ao locador,
podendo ele estender o prazo por liberalidade.

A assertiva I é correta porque reflete o que está exatamente previsto no art.6º da Lei
de Locações.

A assertiva II é incorreta porque as benfeitorias úteis somente serão indenizadas se
autorizas pelo locador (é o que prevê o art.35 da Lei de Locações).
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A assertiva III é correta porque reflete exatamente o disposto no art.37, parágrafo
único, da Lei de Locações.

Assim, ainda que pudesse se admitir a liberalidade do locador quanto ao prazo para a
exigência do aluguel no caso de locação não garantida, o conhecimento quanto às demais assertivas
excluiria a de IV como correta.

No  mais,  a  assertiva  IV  se  trata  de  cópia  literal  do  art.42  da  Lei  de  Locações,
alterando-se  tão  somente  o  prazo  correto  (de  seis  dias)  para  dez  dias,  justamente  para  testar  o
conhecimento do candidato.

Assim,  entendo que não  há  erro na elaboração da  questão  ou motivo para  a  sua
anulação.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164569 e o código CRC 4008A02D.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 001774590.2019.8.24.0710
Questão n.: 41
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 41 da prova objetiva seletiva.

Sustenta, em síntese, que há uma discrepância entre o numeral  e o valor nominal
escrito,  qual  seja:  "A convocação da assembleia geral  em companhias fechadas com menos de 20
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 10.000,00 (dez milhões de reais) poderá ser feita por
anúncio entre aos acionistas, contra recibo".

Pugna que a questão 41 seja anulada.

É o relatório.

Segue abaixo o teor da questão 41, prova tipo 2:

41. A convocação da assembleia geral deve observar determinados critérios para que sejam válidas as
deliberações. Assim, é correto dizer que:

a) Os acionistas que representem pelo menos 25% do capital social votante poderão convocar assembleia
diante de eventual inércia dos órgãos de administração.

b)  Compete  privativamente  ao  Conselho  Fiscal  de  Administração  e  aos  Diretores  a  convocação  de
assembleia geral.

c) A convocação da assembleia geral em companhias abertas poderá ser feita por anúncios publicados em
jornal de grande circulação por, no mínimo, 2 vezes.

d) A convocação da assembleia geral em companhias fechadas com menos de 20 acionistas e patrimônio
líquido inferior a R$ 10.000,00 (dez milhões de reais) poderá ser feita por anúncio entre aos acionistas,
contra recibo.

Analisando as razões da Banca Examinadora, vejo que de fato as afirmativas "a", "b"
e  "c"  estão  erradas.  Igualmente  a  afirmativa  "d",  ora  impugnada,  pois  percebe-se  divergência  do
numeral e o extenso na prova ao transcrever o artigo 294 da Lei 6.404/76.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e dar
provimento ao recurso interposto anulando a questão 41.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164440 e o código CRC 7860B8A1.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017747-60.2019.8.24.0710
Questão n.: 42
Relator: Desembargador Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 42 da prova objetiva seletiva.

O candidado 202 sustenta, em síntese, que a alternativa apontada no gabarito oficial não está correta, uma vez que, em se tratando de sociedade anônima de capital aberto, o aumento de capital deve ser
autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários.  

Já os candidados 203 e 204 argumentam que a assertiva dada como correta comporta conteúdo muito amplo, motivo pelo qual se torna incorreta ou dúbia. Salientam que a questão mistura os conceitos
de  “aumento de capital" e “emissão de debêntures conversíveis em ação", e que o art. 59, § 2º da Lei n. 6.404/76 não cuida da permissão ao Conselho de Administração sobre o aumento de capital social, mas sim de
aspectos procedimentais da conversão e emissão de debêntures.  

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Destaca-se do caderno de prova, modelo matriz, disponibilizado no parecer pelo Ieses:

42.  A   sociedade   Bonafonte   Agronegócios   S.A.,   necessitando   expandir   sua   área   de   pesquisa   em   métodos   de   inovação   e  
desenvolvimento tecnológico, decide aumentar seu capital social através da emissão pública de novas ações. Para levar a  efeito a operação, os administradores devem necessariamente observar certas exigências legais, dentre elas: 

a)  Nas  companhias  com  capital  autorizado  o  Conselho  de  Administração  poderá  deliberar  sobre  o  aumento  de  capital, se assim dispuser o estatuto. 

b)  O capital social deve estar totalmente integralizado, sob pena de a CVM não autorizar o aumento de capital; 

c)  O  Conselho  Fiscal,  se  estiver  em  funcionamento,  deverá  ser  necessária  e  obrigatoriamente  ouvido  antes  de  qualquer deliberação sobre o aumento de capital. 

d)  O  aumento  de  capital  mediante  a  emissão  de  novas  ações  sempre  exige  deliberação  assemblear  e  alteração  estatutária.  

O gabarito preliminar matriz estabeleceu como resposta correta a opção "A": "Nas companhias com capital autorizado o Conselho de Administração poderá deliberar sobre o aumento de capital, se assim
dispuser o estatuto".

Em que pesem as alegações dos candidatos, essa é a única alternativa correta, como bem constou do parecer da Banca Examinadora do Ieses:

GABARITO: letra A, com referencial legal no art. 168, b, LSA. O Conselho de Administração poderá deliberar, isto é, poderá ser o órgão competente para a deliberação sobre a emissão de ações no limite da autorização estatutária. Nesse sentido, o 
texto do inciso VII do art. 142 da Lei nº 6.404/76:  “Compete ao conselho de administração:  [...] deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição.” 

COMENTÁRIOS:   

Letra b) está errada porque para realizar o aumento de capital mediante subscrição de novas ações não se exige esteja o  capital totalmente integralizado, mas sim ¾ do capital (art. 170, caput, LSA) 

Letra c) errada. O Conselho Fiscal, se estiver em funcionamento, deverá obrigatoriamente ser ouvido em todos os casos  de aumento, exceto na hipótese de aumento prevista no inciso III do art. 166, LSA. A afirmativa contida na letra “c” faz uso 
do adjetivo “necessária” e do advérbio “obrigatoriamente”. E mais, afirma a consulta prévia ao Conselho Fiscal “antes de  qualquer deliberação sobre o aumento de capital”, o que afasta a interpretação de que a afirmativa contida na letra “c” se 
restringia ao aumento por emissão de novas ações. 

Letra  d)  errada.  Havendo  previsão  no  estatuto,  poderá  se  dar  o  aumento  de  capital  dentro  do  limite  autorizado  sem  a  necessidade de deliberação assemblear e alteração do estatuto (art. 168, LSA) 

Como se trata de companhia com capital autorizado, na forma do art. 168, § 1º, "b", da Lei das Sociedades Anônimas, o capital social pode ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração,
observado o que a respeito dispuser o estatuto, a teor do art. 166, II, da referida Lei. O art. 142 da Lei n. 6.404/76 ainda dispõe competir ao Conselho de Administração deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a
emissão de ações ou de bônus de subscrição.

A propósito, Arnaldo Rizzardo assevera que se cuida do aumento de capital diante da autorização que consta no estatuto, o qual prescinde de reforma estatutária, mas não dispensa a autorização da
Assembleia-Geral ou do Conselho de Administração, consoante o mencionado art. 168 da Lei das Sociedades Anônimas. (Direito de empresa. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 573). 

Modesto Carvalhosa leciona que "[...] o regime de capital autorizado caracteriza-se pela permissão, estatutariamente estabelecida, de aumentos sucessivos do capital, por deliberação da assembleia geral
ou do Conselho de Administração, independemente, de reforma do estatuto, observado o limite nele estabelecido" (Comentários à lei de sociedades anônimas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 577).

Logo, o conteúdo da assertiva é claro e decorre diretamente das normas legais que regem a matéria. Ademais, eventual necessidade de autorização da CVM para o aumento de capital, ainda que verdadeira,
não interfere na higidez da assertiva.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 0163644 e o código CRC C362728C.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017743-23.2019.8.24.0710
Questão n.: 43
Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 43 da prova objetiva seletiva.

Sustenta, em síntese, a maior parte dos candidatos que há duas questões corretas, as alternativas "a"
(considerada no gabarito do modelo matriz) e a "b". Embasam seu pleito no art. 221 da Lei de Sociedades Anônimas.

Alguns dos candidatos (212, 214 e 223) ancoram seu pedido também no art. 1.114 do Código Civil, a
fim de demonstrar que a alternativa "b" também estaria correta. O candidato 213 elenca, ainda, como argumento o art.
137 da Lei n. 6.404/76.

Os candidatos 206, 214 e 218 alegam que a assertiva constante do gabarito – letra "a" – estaria errada.

Derradeiramente,  os candidatos 216, 219 e 222 imputam como correta também a letra "c" do modelo
matriz.

Pugnam, assim, pela anulação da questão (documento n. 0160287). 

É o relatório.

Dito isso, volve-se atenção à matéria impugnada.

Na hipótese, destaca-se do caderno de prova, modelo matriz, conforme disponibilizado no parecer do
Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – Ieses:

43. Visando reduzir custos de manutenção e despesas, a Companhia Ouro Velho Mineração decide alterar o seu tipo societário
para limitada, e está ciente de que o procedimento de reorganização deverá obedecer formalidades previstas em lei. No que se
refere à operação societária em questão, correto afirmar que:

a) Não haverá alteração no patrimônio social, não havendo sucessão em direitos ou obrigações;

b) O acionista dissidente da deliberação que aprovar a transformação, poderá exercer o direito de retirada, a menos que tenha
renunciado expressamente deste direito;

c) O quórum para aprovação da operação societária pretendida é a unanimidade dos acionistas, com ou sem direito de voto;

d) Para a efetivação da operação, nos termos da Lei 6.404/76, se faz necessária a elaboração de um Protocolo,  além da
Justificação, que é uma exposição de motivos para a realização da operação. (documento n. 0160287)

O gabarito preliminar do modelo de prova matriz estabeleceu como resposta correta a opção "a",
enquanto a maioria dos recorrentes entende que também está correta a alternativa “b”, consoante disposto nos arts.
137, caput, e 221, caput e parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, verbis:

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-
se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas:

[...]

Art.   221.  A  transformação  exige  o  consentimento  unânime  dos  sócios  ou  acionistas,
salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar‐se da sociedade.

Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito de retirada no caso de transformação em companhia.

Outros candidatos buscam fundamento no Código Civil:

Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que
o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social,  o disposto no art.
1.031.
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Como se percebe, a questão versa sobre Direito Empresarial.

Em  que  pesem  as  alegações  dos  candidatos,  a  letra  "a"
– "Não haverá alteração no patrimônio social, não havendo sucessão em direitos ou obrigações" – é a única alternativa
correta, como bem explanado no parecer da Banca Examinadora do Ieses, veja-se:

[...].

A questão descrita no enunciado retrata a transformação, operação através da qual “o patrimônio não sofre alteração, não se
verificando sucessão em direitos ou obrigações, na medida em que a pessoa jurídica continua a mesma."

Para Francesco Galgano a transformação “não incide sobre a identidade da sociedade, a qual permanece, mesmo depois da
transformação, a mesma sociedade de antes e conserva os direitos e as obrigações anteriores à transformação.”

[...].

Letra b) errada, pois a renúncia prevista no parágrafo único do art. 221, LSA, dirige‐se às sociedades contratuais no caso de
transformação  em sociedade  anônima.  O enunciado aborda situação  contrária:  uma sociedade  anônima que  pretende  se
transformar em sociedade limitada.  Assim dispõe o parágrafo único do art.  221,  LSA: “Os sócios podem renunciar,  no
contrato social, ao direito de retirada no caso de transformação em companhia”.

Letra c) Errada, pois o estatuto pode dispensar a unanimidade, submetendo‐se a operação à deliberação da maioria absoluta de
votos – quórum previsto no art. 129 da Lei nº 6.404/76. O Prof. Fabio Ulhoa explica que “a unanimidade é dispensável se o
contrato social ou o estatuto autorizam a mudança de tipo societário, por vontade da maioria dos sócios da limitada ou dos
acionistas com direito a voto.”

Letra d) errada. O protocolo e a justificação são imposições legais para as operações de incorporação, fusão e cisão, conforme
se verifica pelo texto dos arts. 224 e 225 da Lei nº 6.404/76. O Prof. Modesto Carvalhosa explica que “o protocolo constitui
convenção de natureza pré‐contratual, que manifesta e vincula a vontade das sociedades envolvidas através dos órgãos de
administração da companhia, ou dos sócios gerentes de sociedades de pessoas.” 

[...]. (documento n. 0160287)

Convém reforçar  que  o  art.  221,  parágrafo  único,  da  Lei  das  Sociedades  por  Ações  restringe  a
renúncia ao direito de retirada ao "caso de transformação em companhia", de sorte que não abraange a situação descrita
na questão, em que uma sociedade anônima (ou companhia) pretende se transformar em sociedade limitada. Os arts.
1.031 e 1.114 do Código Civil,  por sua vez, nem sequer preveem tal  exceção, de maneira que não demonstram a
veracidade da assertiva "b".

Ademais, do art.  221, caput,  da Lei das Sociedades por Ações e do art.  1.114 do Código Civil  é
possível extrair a hipótese de mitigação do quórum de unanimidade para a operação de transformação societária, o
que evidencia o equívoco da alternativa "c", conforme ressalta André Luiz Santa Cruz Ramos:

A deliberação acerca da transformação exige, em regra, votação unânime, salvo nos casos em que o ato constitutivo (contrato
social  ou  estatuto)  da  sociedade  transformanda  já  contenha  expressa  disposição  autorizando  a  operação.  Neste  caso,
aprovando-se a transformação por maioria, permite a lei que o sócio dissidente se retire da sociedade. É o que estabelece o art.
221 da LSA, segundo o qual “a transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se prevista no
estatuto  ou  no  contrato  social,  caso  em  que  o  sócio  dissidente  terá  o  direito  de  retirar-se  da  sociedade”.  (Direito
Empresarial. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 422)

Dessa forma, é correto apenas o enunciado da alternativa "a".

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e negar provimento
aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, DESEMBARGADOR, em
31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código
verificador 0163639 e o código CRC C8192D5E.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017737-16.2019.8.24.0710
Questão n.: 44
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 44 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os candidatos que o Art. 227 da Lei 6.404/76 prevê a incorporação como a
operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações.

Alegam que o enunciado é confuso e não deixa claro se o examinador questionava a
incorporação de sociedades ou de ações; e que, gramaticalmente, era de difícil compreensão identificar
quem seriam as empresas incorporadora e incorporada.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

44. A Chicken Fry International Alimentos S.A. e a Green World Alimentos Naturais
S.A.,  ambas  sociedades  anônimas  brasileiras  de  capital  fechado,  iniciam tratativas  para  atuar  em
parceria no segmento de fast food e delivery. Os acionistas majoritários da Chicken Fry querem manter
o poder decisório sobre os negócios e propõe à Green World a incorporação da totalidade de suas
ações. Os fundadores da Green World querem orientação sobre o tratamento legal dado à operação
proposta pela Chicken Fry, podendo, assim, ser à eles afirmado que:

a) Uma vez incorporada a totalidade das ações da Green World, a sociedade será
extinta, permanecendo a Chicken Fry como titular do patrimônio da incorporada.

b)  Para  que  a  operação  seja  implementada,  deverá  ser  submetida  previamente  à
deliberação da assembleia geral da Chicken Fry, não se mostrando essencial a deliberação assemblear
da incorporada.

c)  Considerando  que  a  aprovação  da  operação  implicará  aumento  de  capital  da
Chicken Fry realizado com as ações da Green World, os acionistas da incorporadora terão direito de
preferência para subscrever esse aumento de capital.

d) A Green World permanece com o seu patrimônio, mas os seus acionistas passarão
a ser acionistas da Chicken Fry que, por força da incorporação das ações, atuará como controladora.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "d",
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qual seja: "A Green World permanece com o seu patrimônio, mas os seus acionistas passarão a ser
acionistas da Chicken Fry que, por força da incorporação das ações, atuará como controladora”.

Há  que  se  deixar  claro  que  a  questão  envolve  “incorporação  de  ações”  e  NÃO
“incorporação de sociedades”, institutos que não se confundem.

Na incorporação de sociedade, nos termos do artigo 227 da Lei 6.404/76, tem-se: (i) a
extinção da sociedade incorporada; e (ii) a sucessão, a título universal, nos direitos e obrigações da
sociedade extinta (incorporada).

Na incorporação de ações não há nem a extinção da sociedade incorporada nem a
sucessão pela sociedade incorporadora dos direitos e obrigações da subsidiária integral, permanecendo
ambas as sociedades como pessoa jurídica autônoma, sujeita de direitos e obrigações.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho[1], destaca:

“A incorporação não se confunde com a incorporação de ações. Esta última está disciplinada no Art.
252 da LSA e importa a conversão de sociedade anônima em subsidiária integral. Na incorporação de
ações,  todas  as  ações  do  capital  social  de  uma companhia  são  transferidos  ao  patrimônio  de  uma
sociedade empresária, que passa à condição de sua única acionista. É indispensável que essa sociedade,
detentora de todo o capital social da anônima, seja brasileira".

Em que pese as  alegações dos candidatos,  os  dados constantes  do enunciado são
claros  e  trazem subsídios  suficientes  para  a  devida  compreensão  da  questão,  portanto,  a  resposta
apontada como correta é a única alternativa,  e está em perfeita sintonia com a Lei das Sociedades
Anônimas.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

[1] “Novo Manual de Direito Comercial: direito de empresa, 30. ed, São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018. Pág. 231.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017708-63.2019.8.24.0710
Questão n.: 45

Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n.45 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese,  que (i)  o  enunciado não informada se  tratar  de sociedade
simples ou empresária; (ii) a sociedade simples pode se constituir sob a forma de sociedade empresária;
(iii)  o  sócio  que  contribui  com serviços  possui  quotas  do  capital  social;  (iv)  a  contribuição  com
serviços é vedada na sociedade limitada; e (v) na sociedade limitada, todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

O enunciado  da  questão  fez  menção  a  uma sociedade entre  quatro  médicos,  que
alugam um consultório,  contratam uma secretária  e  passam eles  próprios  a  prestar  serviços  como
clínica médica, ou seja, os próprios sócios prestam serviços vinculados à área de conhecimento da
medicina. Em princípio, portanto, o enunciado descreve uma sociedade simples, cujo contrato social
deve ser inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. De fato, as sociedades
simples,  como  no  caso  das  clínicas  médicas,  podem  constituir-se  como  sociedades  empresárias
limitadas, porém os elementos constantes do enunciado não permitem que se chegue a essa conclusão.
Portanto,  considerando  o  enunciado,  as  assertivas  deveriam  ter  sido  respondidas  partindo-se  do
pressuposto  de  que  se tratava de  uma sociedade simples,  restando,  por  esse  motivo,  rejeitados  os
recursos que partem da hipótese de que a sociedade poderia ser empresária.

 Nas sociedades simples, o contrato social deverá dispor sobre a quota de cada sócio
no capital social e o modo de integralizá-la, que poderá ser por meio de dinheiro, bens, créditos ou
serviços. No caso em que a contribuição seja em serviços, o sócio possui quotas do capital social e
participa dos lucros, pois do contrário não seria sócio. Nesse aspecto, o art. 1.007 do Código Civil
dispõe que o sócio cuja contribuição consiste em serviços participa dos lucros na proporção da média
do valor das quotas. Assim, tendo em vista o enunciado da questão, Jerônimo poderia integralizar as
suas quotas no capital social por meio de serviços. Contudo, a assertiva considerada correta afirma que
Jerônimo, nesse caso, não possuiria quotas do capital do social, o que se afigura incorreto, devendo ser
anulada a questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de rejeitar o parecer da Banca Examinadora e dar
provimento aos recursos interpostos para anular a questão 45.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017725-02.2019.8.24.0710

Questão n.: 46
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 46 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que a alternativa dada como correta não reflete a literalidade
do art. 1.146 do Código Civil.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

A  questão  trata  basicamente  dos  efeitos  da  transferência  do  estabelecimento
empresarial  (trespasse).  A  alternativa  dada  como  correta  traz  a  seguinte  assertiva:  “O  alienante
responderá solidariamente com o adquirente pelo prazo de 1 ano, pelas dívidas vencidas e vincendas,
variando o termo inicial de contagem do prazo de acordo com a data de vencimento”.

No  seu  parecer,  a  Banca  Examinadora  defende  a  manutenção  do  gabarito,  ao
argumento de que o conteúdo da assertiva reflete o texto do art. 1.146 do Código Civil, ainda que não
na sua integralidade.

Estabelece,  a  propósito,  o  mencionado  texto  normativo:  “O  adquirente  do
estabelecimento  responde  pelo  pagamento  dos  débitos  anteriores  à  transferência,  desde  que
regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de
um ano,  a  partir,  quanto  aos créditos  vencidos,  da publicação,  e,  quanto aos  outros,  da data  do
vencimento”.

Como se pode notar, pelas dívidas negociais (de cunho civil/empresarial) anteriores à
transferência, o alienante sempre responderá, mas sua responsabilidade tem um limite temporal, qual
seja, 1 ano, contado esse prazo da publicação do trespasse (para dívidas vencidas) ou do vencimento da
dívida (para dívidas vincendas).

Ora, ao estabelecer que o prazo inicial de 1 ano varia de acordo com o vencimento, a
assertiva está em conformidade com o disposto na lei. Isso porque as dívidas vincendas podem não

vencer na mesma data. Nesse caso, logicamente,  haverá variação no termo inicial, de acordo,
repita-se, com o vencimento de cada dívida vincenda.

Em contrapartida, quanto às dívidas vencidas à data do trespasse, não há que se falar
em variação, porque o prazo de 1 ano inicia, para todos os débitos vencidos, a partir da publicação.

A  título  argumentativo,  suponha  que  a  assertiva  estivesse  assim  redigida:  “O
alienante responderá solidariamente com o adquirente pelo prazo de 1 ano, pelas dívidas vencidas e
vincendas, variando o termo inicial de contagem do prazo de acordo com a data de publicação”.

Tendo por base a data da publicação, não há que se falar em variação de termo inicial,
porque, para essa hipótese, o termo inicial de 1 ano pelo qual o alienante responde é um só.
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Em suma, o termo inicial de 1 ano possui dois marcos distintos:

a) publicação do trespasse (para dívidas vencidas à data do trespasse): não há, nesse
caso, qualquer variação no termo inicial do prazo de 1 ano;

b) vencimento da dívida (para dívidas vincendas): nesse caso, o termo inicial varia
de acordo com o vencimento de cada dívida vincenda, exatamente como consta na assertiva.

Por fim, cumpre salientar que as demais assertivas encontram-se incorretas:

1) “As marcas de titularidade do alienante não poderiam ser cedidas isoladamente,
razão  pela  qual  se  mostrava  imprescindível  sua  transferência  simultânea  à  do  estabelecimento”.
ERRADA,  porque  marca  pode  ser  cedida  isoladamente,  independente  da  transferência  do
estabelecimento, pois tal exigência não consta nos arts. 134 a 136, I da Lei n. 9279/96;

2) “O alienante não poderá restabelecer-se no mesmo ramo, em hipótese alguma,
pelo prazo máximo de 5 anos subsequentes à transferência, sob pena de responder por concorrência
desleal”. ERRADA, porque a cláusula de não restabelecimento é implícita ao contrato de trespasse,
mas nada impede que as partes estabeleçam, expressamente, de forma diversa, conforme autoriza a
parte inicial do art. 1.147 do Código Civil;

3) “O  contrato  de  locação  do  imóvel  é  transferido  automaticamente  para  o
adquirente  do  estabelecimento,  permitindo  a  continuidade  na  exploração  do  estabelecimento”.
ERRADA, porque o art. 13 da Lei de Locações dispõe de forma expressa que “a cessão da locação, a
sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e
escrito do locador”,  a  evidenciar  a  natureza pessoal  de tal  negócio jurídico,  o que impede a sub-
rogação automática no caso de trespasse, nos termos do art. 1.148 do Código Civil.

Ainda que exista Enunciado das Jornadas de Direito Empresarial (Enunciado n. 8) no
sentido de que o trespasse implica a transferência automática do contrato de locação celebrado para
exploração da atividade empresarial, certo é que Enunciado não se sobrepõe à letra da lei. Além do
mais, apesar de existir certa divergência, tal entendimento é minoritário na jurisprudência.

Com efeito,  majoritariamente entende-se que tal  contrato possui natureza pessoal.
Para ilustrar: STJ, Resp 1202077/MS, TJSC, AI 4003805-88.2016.8.24.0000.

Na doutrina, por todos, confira-se a lição de André Luiz Santa Cruz Ramos (Direito
Empresarial. 7. ed. São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 128): "[…] A matéria, como se pode perceber, é
deveras polêmica. Na minha opinião, pela legislação brasileira (art. 13 da Lei 8.245/1991), o contrato
de locação tem caráter pessoal (intuitu personae). Portanto, na interpretação do art. 1.148 do Código
Civil, deve-se entender necessária a concordância prévia do locador do imóvel onde se situa o ponto
de negócio para que o adquirente do estabelecimento suceda o alienante como locatário [...]". (grifo
no original)

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora

e NEGAR provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017723-32.2019.8.24.0710

Questão n.: 47 da prova tipo 4 - ingresso por provimento 

Relator: Monika Pabst

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 47 da prova objetiva seletiva
"tipo  4"  para  ingresso  por  provimento,  notadamente  em razão  da  redação  conferida  à  alternativa
considerada, in verbis:

Na hipótese de poderes  outorgados  conjuntamente há mais de  um mandatário,  o  ato  praticado sem
interferência de todos não terá eficácia, a menos que haja posterior ratificação

Sustentam os candidatos, cujos recursos são identificados pelo n. 333, 334, 336, 337,
338, 339 e 341, que o emprego do verbo haver, na terceira pessoa do presente do indicativo (há), no
lugar da preposição “a”, revela gravíssimo erro ortográfico, prejudicando a compreensão da alternativa,
sobretudo  ao  se  considerar  a  envergadura  do  concurso  e  os  conhecimentos  de  língua  portuguesa
exigidos do candidato em edital.

No recurso identificado pelo n. 339, argumenta o candidato que a assertiva faz alusão
à  necessária  interferência  dos  demais  mandatários  para  emanação  dos  efeitos  pretendidos  por
mandatários em particular, não sua anuência ou concomitância.

Os  titulares  dos  recursos  apresentados  sob  o  n.  335  e  340  alegam que  o  termo
“poderes  outorgados  conjuntamente  há  mais  de  um mandatário”  provoca  ambiguidade,  pois  pode
significar (a) vários poderes conferidos de forma conjunta a diversos mandatários, enquanto os titulares
dos recursos identificados pelo n. 336 e 338 defendem que o mesmo trecho pode significar (b) poderes
outorgados em um mesmo instrumento contratual para mais de um mandatário, interpretações estas
completamente diferentes da deduzida no artigo 672 do Código Civil.

Por fim,  defende-se nos recursos de n. 336, 337 e 338 que o fato do mandato ser
outorgado conjuntamente a mais de um mandatário não basta para que a eficácia dos atos praticados
por um mandatário em particular se subordine à interferência dos demais, sendo necessário que sejam
estes expressamente declarados conjuntos, para atendimento da segunda parte do artigo 672 do Código
Civil.

 Pugnam, assim, pela anulação da questão.

 É o relatório.

 Quanto  ao  argumento  de  que  o  erro  ortográfico  existente  na  alternativa  poderia
provocar algum prejuízo à sua compreensão, sem razão os candidatos.

 Efetivamente, trata-se de equívoco linguístico primário e facilmente reconhecível por
parte dos candidatos, não se podendo tomá-lo como escusa para anulação da questão, tanto mais ao se
considerar  o  contexto  em  que  a  palavra  trocada  se  encontra  inserida  e  tendo  em  conta  que  a
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manutenção  do  verbo  haver  em  aludida  alternativa  tornaria  a  sentença  no  todo  incoerente  e
incompreensível.

 No que toca ao argumento de que seria necessária a anuência e concomitância da
manifestação dos demais mandatários para que o ato de representação individual praticado por um de
seus pares produza efeitos, este simplesmente não prospera por não encontrar qualquer amparo legal.

 Nos termos do artigo 672 do Código Civil, notadamente em sua segunda parte, o
dispositivo menciona, expressamente, que os atos praticados pelo mandatário individual podem ser
ratificados pelos seus pares, ou seja, em momento posterior, caso os atos por este praticado careçam da
interferência dos demais. Veja-se:

Art. 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá

exercer  os  poderes  outorgados,  se  não  forem  expressamente  declarados  conjuntos,  nem
especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários

forem declarados  conjuntos,  não  terá  eficácia  o  ato  praticado  sem  interferência  de  todos,  salvo

havendo ratificação, que retroagirá à data do ato.

Relativamente às demais justificativas apresentadas pelos candidatos, não obstante,
razão lhes assiste.

A começar pela ambiguidade da expressão “poderes outorgados conjuntamente há
mais de um mandatário”, realmente se verifica que esta pode significar a outorga de diversos poderes a
variados mandatários bem como a concessão de poderes de representação para vários outorgados em
um mesmo instrumento contratual, mas em hipótese alguma a outorga de poderes para mandatários
declarados conjuntos, como previsto no artigo 672 do Código Civil.

Doutro  modo,  como  bem  assentado  pelos  candidatos,  o  fato  do  mandato  ser
outorgado conjuntamente a mais de um mandatário não basta, nem faz presumir que a eficácia dos atos
praticados por um destes se subordina à interferência dos demais. Para tanto, nos termos do artigo 672
do  Código  Civil,  faz-se  imprescindível  que  os  mandatários  sejam estes  expressamente  declarados
conjuntos,  no  instrumento  contratual,  sendo  esta  mais  uma  razão  para  anulação  da  questão  em
comento.

Ante o exposto, o voto é no sentido de prover os recursos interpostos e anular a

questão recorrida de n. 47 da prova objetiva seletiva.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça 

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO

GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:19, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164529 e o código CRC 02D51EB2.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017720-77.2019.8.24.0710
Questão n.: 48
Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 48 da prova objetiva seletiva.

O candidato 342 sustenta, em síntese, que a questão trazida no modelo de prova tipo 4 apresenta erro de digitação na alternativa "c", fato que prejudica a análise da assertiva, uma vez que esta "menciona CDA no feminino, hipótese que
somente poderia se referir à cedula de crédito bancário" (Doc. 0160209).

Assevera, ainda, que "o texto da questão trata o título de Warrant como 'Warranty', inovando na nomenclatura da cambial" (Doc. 0160209). 

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Destaca-se do caderno de prova tipo 4 (Doc. 0163448), disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses):

48. Considerando os títulos de crédito do agronegócio criados por lei, assinale a opção correta:

a) O Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) é título representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em armazém.

b) O Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) não é título executivo extrajudicial, nem mesmo se estiver acompanhado do Warranty Agropecuário.

c) A CDA só poderá ser transmitida por endosso conjuntamente com o Warranty Agropecuário, sendo vedada a circulação separada dos títulos.

d) O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), embora seja título emitido ao portador, não é de livre negociação.

O gabarito preliminar, da prova tipo 4 (Doc. 0163459), estabeleceu como resposta correta a opção "A": "O Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) é título representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, seus
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em armazém".

Como se percebe, a questão versa sobre Direito Empresarial, mormente sobre títulos de crédito agropecuários.

Em que pese a alegação do candidato, essa é a única alternativa correta, respaldada pela literalidade do art. 1º, § 1º, da Lei n. 11.076/2004, como bem constou do parecer da Banca Examinadora do Ieses:

Questão 48: [...] GABARITO: letra A, conforme texto do art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.076, de 30.12.2004 

Art. 1º Ficam instituídos o Certificado de Depósito Agropecuário ‐ CDA e o Warrant Agropecuário ‐ WA. 

§  1º  O  CDA  é  título  de  crédito  representativo  de  promessa  de  entrega  de  produtos  agropecuários,  seus  derivados,  subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em conformidade com a Lei nº 9.973, de 29 de maio de 2000. 

COMENTÁRIOS: 

Constou   na   relação   de   temas   do   Direito   Empresarial   os   títulos   do   agronegócio.   Portanto,   não   procede   o   recurso   apresentado  por  candidato.  A  questão  envolveu   texto  da  Lei  nº  11.076/2004  que  dispõe  sobre  o  Certificado  de  Depósito  
Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário –WA, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, a Letra de Crédito do Agronegócio – LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio –CRA, e dá nova redação a dispositivos da Lei 9.973, de 29 de maio de 2000. 

Letra b) errada, conforme art. 1º, § 4º, Lei 11.076/2004. 

Art. 1º Ficam instituídos o Certificado de Depósito Agropecuário ‐ CDA e o Warrant Agropecuário ‐ WA. 

[...] 

§ 4º O CDA e o WA são títulos executivos extrajudiciais. 

Letra c) errada, conforme art. 1º, § 3º, Lei 11.076/2004. 

Art. 1º Ficam instituídos o Certificado de Depósito Agropecuário ‐ CDA e o Warrant Agropecuário ‐ WA. 

[...] 

§ 3º O CDA e o WA são títulos unidos, emitidos simultaneamente pelo depositário, a pedido do depositante, podendo ser  transmitidos unidos ou separadamente, mediante endosso. 

Letra d) errada, conforme art. 24 da Lei 11.076/2004. É título nominativo, de livre circulação.

“Art. 24. O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio ‐ CDCA é título de crédito nominativo, de livre negociação,  representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial.” 

Os erros de digitação apontados pelo candidato na assertiva "c" não criam óbices para a correta análise da assertiva, uma vez que a abreviação de "Certificado de Depósito Agropecuário" para "CDA" está expressamente posta nas
alternativas "a" e "b" da referida questão, não restando dúvida razoável para o significado da sigla na alternativa "c". 

Na mesma toada, a modificação do vocábulo "Warrant" para "Warranty" não é suficiente para levar o candidato a uma interpretação equivocada do termo.

Ademais, independente dos equívocos de digitação, resta correta apenas a alternativa apontada no gabarito preliminar, não prosperando, assim, o pleito de anulação do candidato.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 0163552 e o código CRC FB9C95DD.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017717-25.2019.8.24.0710
Questão n.: 49
Relatora: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recurso interposto contra a questão n. 49 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os candidatos que o Brasil ao aderir à Convenção de Genebra, formulou
reserva a vários dispositivos da lei brasileira, Decreto 2.044 de 1908, dentre eles, conforme Anexo II da
referida Convenção, o art. 20.

Alegam que o enunciado que trata do assunto considerou como correta a redação
dada pela Lei Uniforme de Genebra - LUG e não pela lei nacional, o que estaria em desacordo com a
doutrina.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

49. No que diz respeito ao vencimento e pagamento da Letra de Câmbio, analise as
proposições abaixo:

I.  A cambial pagável a dia certo ou a tempo certo da data ou da vista deve ser
apresentada a pagamento no dia em que ela é pagável ou em um dos dois dias úteis seguintes.

II. A cambial à vista é pagável no ato da apresentação, devendo ser apresentada a
pagamento dentro de seis meses, contado de sua data.

III. Determina-se o vencimento da letra a tempo certo da vista pela data do aceite ou
do protesto.

IV. O portador não pode recusar o recebimento do pagamento da letra antes do
vencimento.

V. O portador não pode recusar o pagamento parcial da letra de câmbio que se lhe
queira efetuar no dia do vencimento.

Após a análise, pode-se afirmar que:

a) Apenas os itens III e IV estão corretos.

b) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.

c) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
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d) Apenas os itens I, III e V estão corretos.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "d",
qual seja: “Apenas os itens I, III e V estão corretos”.

Para melhor verificação da questão é importante se fazer um breve histórico sobre o
tema. O tratado internacional foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto
nº. 57.663, de 24 de janeiro de 1966, sendo a Lei Uniforme de Genebra o Anexo I desse decreto. O
Anexo II  contém as  reservas  que  o  Brasil  fez  ao  tratado.  Em suma,  o  Decreto  nº  57.663/1966 é
composto por dois anexos. O Anexo I é a LUG e o Anexo II trata das reservas que os países signatários
poderiam fazer  ao Anexo I.  A reserva,  porém não regulamenta nada,  pois  o  país somente está  se
reservando no direito de tratar a matéria de forma diferente da prevista no Anexo I - LUG.

Ocorre  que  o  Brasil  já  possuía  regulamentação  das  letras  de  câmbio  e  notas
promissórias, desde 1.908, com o Decreto nº 2.044, o que implicaria na reserva constante do Anexo II.

Inobstante esse entendimento ser dissonante na doutrina, com renomados autores, é
importante  que  se  rememore  que  o  certame  está  voltado  a  outorga  de  Delegação  de  Notários  e
Registradores,  os  quais  devem  utilizar-se  das  regras  dispostas  expressamente  no  ordenamento,
inclusive, interpretando-os de forma a não burlarem seus limites.

Assim,  decorrem  os  mais  variados  posicionamentos  no  que  tange  ao  prazo  de
pagamento da letra de câmbio, por conta da aplicação ou não da regra do Decreto 2044/1908, em face
dele ser a reserva ou considerarmos que estivesse derrogado pela LUG. O assunto discutido na doutrina
não apresenta consenso.

No tocante ao prazo para apresentação da letra, disciplina Fran Martins:

“A lei brasileira dispunha que a letra deve ser apresentada para pagamento no dia do vencimento, ou,
sendo este feriado legal, no primeiro dia útil seguinte (art. 20). A reserva feita pelo Governo brasileiro
foi, ao que parece, no sentido de ser mantido esse princípio do Decreto 2.044. Mas, deve-se observar que
o art. 5º do Anexo II permite, realmente, a apresentação apenas no dia do vencimento, como dispunha a
lei  brasileira,  ficando,  porém,  estabelecido  que  a  não  apresentação  nesse  dia  acarreta  apenas
responsabilidade  por  perdas  e  danos.  Assim  sendo,  o  portador  que  não  apresenta  letra  no  dia  do
vencimento não poderá promover o protesto da letra no primeiro dia útil seguinte à apresentação, como
acontece no regime da lei brasileira (art. 44, 3ª al.).

Disso  não  trata  a  lei  brasileira.  E,  em  tais  condições,  parece-nos  que,  para
completar o art. 38 da Lei Uniforme, como permite o art. 5º do Anexo II, terá o Governo que editar
norma especial a respeito. Enquanto tal não acontecer, estará em vigor, em sua forma primitiva, o art.
38 da Lei Uniforme, apesar da reserva feita, por falta de legislação supletiva a respeito[1]”. (grifei)

E conclui:

(…)  a  reserva  adotada  pelo  Governo  brasileiro  necessita  ser  completada  para  que  surta  os  efeitos
desejados. Enquanto tal não acontecer, vigora o disposto no art. 38 da Lei Uniforme, isto é, a letra com
vencimento certo pode ser apresentada para pagamento no dia do seu vencimento ou num dos dois dias
úteis seguintes[2].

Outros  doutrinadores  de  renome,  como Antonio  Mercado  Junior,  acompanham o
entendimento de que o art. 38 da LUG prevalece.
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De outro norte,  Fabio Ulhôa Coelho, afirma:

O art. 20 do Decreto nº 2.044/1908 estabelece que a apresentação da letra de câmbio deve ser feita no
próximo dia do vencimento, ou, sendo este feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob pena de o
portador perder o seu direito de regresso contra o sacador, endossante e respectivos avalistas, ou seja,
devedores indiretos. Entendemos que, em razão da reserva do art. 5º do Anexo II, continua em vigor a

norma do art. 20 do decreto nº 2.044/1908, salvo no que toca à sanção[3]”. (grifei)

Amador Paes de Almeida segue o entendimento, conforme expõe:

“O Brasil, contudo, firmou a reserva prevista no Art. 5º do Anexo II, prevalecendo, pois, a regra prevista
no art. 20 do Decreto 2044, de 31 de dezembro de 1908.”

E adiante explica:

“A aplicação das reservas, consideradas cláusulas pelas quais uma das partes contratantes modifica,
não aceita ou dá nova interpretação a determinadas disposições de um tratado é indicação de mera
faculdade, especificamente no caso das Convenções de Genebra, para adoção de uma lei uniforme em
matéria de letras de câmbio e notas promissórias,  em que os Estados que optaram por tais reservas
ressalvaram o direito de dispor, com normas próprias, sobre a matéria em questão.

E  nem  poderia  ser  de  outra  maneira,  pois  os  próprios  textos  das  reservas  indicam  sempre  meras
possibilidades.

Antonio Mercado Júnior: a matéria objeto dessas reservas, ou já está regulada em nossas leis ou não o
está. No primeiro caso, as normas vigentes subsistirão, como disposições extravagantes, não derrogadas
pela Lei Uniforme, em virtude mesmo das reservas. No segundo caso, a eventual lacuna de nosso direito
subsistirá enquanto não editadas noermas que a supram.

É assim que tanto Antonio Mercado Júnior como Fran Martins entendem inaplicável, por ora, a reserva
do art. 5º do Anexo II, apesar de acatada pelo Brasil, subsistente o texto do art. 38 da Lei Uniforme, já
que difere, nas suas  conseqüências, do texto do art. 20 do Decreto 2044/1908, única disposição legal
existente no Brasil a esse respeito.”

A divergência, também em razão das conseqüências, motivam o posicionamento de
utilizar-se o prazo do Decreto ou da LUG. Fran Martins e Mercado Júnior, entendem que o Decreto
2044 restou derrogado pela LUG, daí concluir-se que a resposta atende o previsto na Lei Uniforme de
Genebra, no seu art. 38. No primeiro caso, a apresentação deve ser feita no próximo dia do vencimento
ou no primeiro dia útil imediato; no segundo, a apresentação dá-se no dia do vencimento.

Elucidante  artigo,  encontramos  disponível  no sítio  do Jus  Navigandi,  onde nos  é
apresentado um breve escorso histórico acerca da Letra de Câmbio, no Brasil. Inclui, em seu teor, a
questão  de  divergências  de  efetividade  da  LUG  em  face  do  Decreto  2044/1908.  (Disponível  em
https://jus.com.br/artigos/22374/a-regulacao-e-a-efetividade-da-letra-de-cambio-no-ordenamento-
juridico-brasileiro-do-decreto-lei-n-2-044-1908-a-constituicao-federal-de-1988 )

Por  todo  o  exposto,  estivesse  a  questão,  cingindo-se,  no  seu  enunciado,  à  Lei
Uniforme de Genebra, a opção do gabarito estaria correta; entretanto, não havia esta limitação. E, tendo
em vista que o Decreto 2044/1908 encontra-se como objeto de divergência doutrinária quanto a sua
aplicação ao assunto em comento, não há como exigir do candidato que acate a resposta como seu
posicionamento.

Em que pese  seja  verdade o argumento da  Banca  Examinadora de  que  as  outras
assertivas, erradas e corretas, estas sim, sem apresentação de qualquer divergência de interpretação, por
si  só,  eram capazes  de  responder  com satisfação  a  questão,  não  pode o examinador,  numa prova
objetiva, exigir que o candidato acerte a questão por exclusão.

SEI/TJSC - 0164618 - Decisão https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 of 4 31/07/2019 13:51



Ante o exposto, o voto é no sentido de não acolher o parecer da Banca Examinadora e
dar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Registradora Cristina CastelanMinatto

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

[1]Fran Martins. Curso de Direito Comercial: títulos de crédito, 18. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.
46.

[2] Fran Martins, Op. Cit, p. 175

[3]Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior. Títulos de Crédito, 9. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 288

 Paes de Almeida, Amador. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, 31 ed, São Paulo: Saraiva, 2018, p.76

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164618 e o código CRC 6951E8D0.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017715-55.2019.8.24.0710
Questão n.: 50
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 50 da prova objetiva seletiva.

Sustenta um candidato que os termos “cartório de registro civil” e “registro público
de empresas” são sinônimos; outro, que o uso da palavra “ressalvas” no lugar de “ressalvadas”, como
literalidade  da  lei,  prejudicou  a  interpretação  da  questão;  mas  a  maioria  dos  candidatos  alegam
descontentamento com a assertiva que trata da suspensão de todas as ações ou execuções contra o
falido. 

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

50. Com relação a sentença que decreta a falência do devedor, analise as proposições.

I.  No  seu  conteúdo,  a  sentença  fixará  o  termo  legal  da  falência,  que  não  pode
retrotrair por mais de sessenta dias do primeiro protesto por falta de pagamento.

II.  Será  determinado ao falido que  apresente,  no prazo  máximo de  cinco  dias,  a
relação nominal dos seus credores.

III. Será ordenada a publicidade da sentença mediante publicação de edital contendo
o inteiro teor da sentença e a relação de credores.

IV. O juiz ordenará ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas que proceda a
anotação da falência no registro do devedor.

V. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvas as
ações que demandam quantias ilíquidas.

Após a análise, pode-se afirmar que:

a) Apenas os itens II, III e V estão corretos.

b) Apenas os itens I, II e V estão corretos.

c) Apenas os itens II e IV estão corretos.

d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
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O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "a",
qual seja: “Apenas os itens II, III e V estão corretos”.

Não assiste  razão o candidato que alega  serem sinônimos os  termos “cartório  de
registro civil” e  “registro público de empresas”,  primeiro porque não se trata do mesmo serviço e
segundo porque possuem atribuições e legislações completamente diferentes;

 Também não vislumbro razão ao candidato que atribuiu prejuízo na interpretação por
ter feito uso o examinador da palavra “ressalvas” no lugar de “ressalvadas”, como literalidade da lei,
uma vez que não houve mudança no sentido da frase.

Contudo, por outro norte, no meu sentir, assiste razão aos candidatos irresignados
com a assertiva que trata da suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, pois considerou
o Ieses que a questão reflete o preconizado no inciso V do Art. 99 da Lei 11.101/2005, o que não é
verdade.

Diz o referido dispositivo:

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

(…)

V –  ordenará  a  suspensão  de  todas  as  ações  ou  execuções  contra  o  falido  ressalvadas  as  hipóteses
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei; 

E as ressalvas:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§  2º  É  permitido  pleitear,  perante  o  administrador  judicial,  habilitação,  exclusão  ou  modificação  de
créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações
a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do
respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

Da simples leitura dos referidos artigos, extrai-se que a lei contempla exceções ao
princípio da paralização das ações, não só as ações que demandam quantia ilíquida, como as ações de
natureza trabalhista.

Como bem destacou um recorrente, as ações de natureza trabalhista decorrentes do
rito sumaríssimo, nos termos do art. 852-B, I, da CLT, sempre exigiram que o pedido fosse certo ou
determinado indicando o valor correspondente. Da mesma forma, com o advento da Lei 13.456/017, o
pedido líquido também passou a ser aplicável ao procedimento ordinário.

 Também faz parte do rol de exceções as ações de execução de créditos de natureza
tributária, que por não se sujeitarem ao juízo da falência, nos termos do art. 187 do Código Tributário
Nacional,  também  não  se  suspendem,  prosseguindo,  após  a  decretação  da  falência,  com  o
administrador judicial.
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Desta forma, não tendo o item ressalvado as exceções dos §1º e §2º do art. 6º da Lei
11.101/2005, não comungo do entendimento de que o texto do examinador reflita o inciso V do art. 99
da referida Lei.

Ante o exposto, o voto é no sentido de rejeitar o parecer da Banca Examinadora e dar
provimento aos recursos interpostos, anulando a questão.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164506 e o código CRC 5E9C23F6.

0017715-55.2019.8.24.0710 0164506v6
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017713-85.2019.8.24.0710
Questão n.: 51
Relatora: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 51 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que a alternativa apontada no gabarito não está
correta, pois não são elementos mínimos para a cláusula de mediação, tendo em vista não contemplar a
previsão do § 1º do artigo 22 da mesma lei  e  dúvida sobre  a  qual  mediação estaria  a  questão se
referindo.

Pugnam pela anulação da questão por não haver alternativa correta.

É o breve relatório.

[...]

Os recursos não devem prosperar.

Os recursos versam a alegação de que a afirmativa apontada como correta no gabarito
não estava correta. Por não haver dissenso acerca das demais alternativas, deixo de examiná-las.

A questão  51  possuia  o  seguinte  enunciado:  “51.  Segundo  o  disposto  na  Lei  n.
13.140/2015, são elementos mínimos da cláusula de mediação:”

A resposta apontada no gabarito como correta tem o seguinte teor: “Prazo mínimo e
máximo  para  a  realização  da  primeira  reunião  de  mediação,  contado  a  partir  da  data  de
recebimentodo convite; local da primeira reunião de mediação; critérios de escolha do mediador ou
equipe  de mediação;  penalidade em caso de não comparecimento da parte  convidada à primeira
reunião de mediação.”

A Lei 13.140/2015 dispõe no art. 22:

Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo:

I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data
de recebimento do convite;

II - local da primeira reunião de mediação;
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III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;

IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação.

Verifica-se,  pois,  que  a  resposta  à  questão  replica  o  texto  legal,  nos  seus  exatos
termos. Quanto a isso, porém, não há recurso interposto. O que se reclama é a falta de complemento na
resposta, entendendo os candidatos, que ora recorrem, que a ausênciada previsão no § 1º do mesmo art.
22 a torna incorreta. Vejamos teor do §1º:

Art. 22 (...)

§ 1º A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de
regulamento,  publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação,  no qual constem
critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação.

Não há incorreção na resposta apresentada, tendo em vista que ela corresponde aos
exatos termos do enunciado. O § 1º é exceção à existência de cláusula que contenha os elementos
mínimos previstos nos incisos do caput. O que a exceção informa é que não havendo cláusula contendo
os elementos  mínimos,  a  cláusula  de  mediação  deverá  se  reportar  a  regulamento,  nos  termos que
seguem expressos  no  dispositivo.  E,  ainda  que  se  argumente  que  a  mediação  extrajudicial  possui
fundamento na autonomia da vontade das partes, o que autoriza que as especificidades da lei sejam
alteradas consensualmente,  o enunciado da questão requer  o que está  disposto na Lei 13140/2015,
como de fato se apresentou.

Em relação à identificação de qual mediação estaria se referindo a questão 51, não há
dúvidas, pelo seu enunciado, tratar-se da mediação extrajudicial, eis que na mediação judicial as partes
não fazem previsão contratual de cláusulas de mediação. Se a questão se referia a elementos mínimos
na cláusula de mediação, o que só ocorre na mediação extrajudicial, era a esta que a questão se referia.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca e manter a Questão
51.

Florianópolis, 25 de julho de 2019.

Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164616 e o código CRC F6DD7A6E.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017706-93.2019.8.24.0710
Questão n.: 54
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 54 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que a questão merece ser anulada eis que além da considerada
correta pela banca, qual seja, "Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário é vedada a intervenção
iussu  iudicis  por  parte  da  Autoridade  Judiciária,  embora  parte  da  doutrina  a  entenda presente  no
disposto no parágrafo único do art. 115 do CPC", também deve ser considerada correta a afirmativa
"Admite-se a formação de litisconsórcio ativo ulterior".

Há recursos que sustentando que, no que se refere à afirmativa considerada correta
pela banca, em se tratanto de listisconsorte passivo, a intervenção iussu judicis é obrigatória.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Primeiramente, a questão da intervenção iussu iudicis, verifico que a afirmativa da
questão encontra-se correta, pois acertada a conclusão da banca, in literis:"corroborando integralmente
a parte final da assertiva dada como correta para a questão em tela, a bem dos argumentos apresentados
pelos recorrentes cabe também a ressalva do mesmo doutrinador do fato de que parte substancial da
doutrina, nada obstante, entende que a figura do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil
"é  forma  de  intervenção  'iussu  iudicis'"(Daniel  Amorim Assumpção Neves,  in  Manual  de  Direito
Processual Civil. 9a. ed. Salvador: Editora JusPodivm, p. 322)".

Por outro lado, no que refere à alternativa considerada incorreta pela Banca, qual seja
"admite-se  a  formação  de  litisconsórcio  ativo  ulterior",  considerando  que  há  duas  espécies
de litisconsórcio ativo ulterior,  o necessário e o  facultativo, e  que,  conforme parecer da banca,  "o
litisconsórcio ativo facultativo ulterior é vedado, por violação ao princípio do Juiz Natural, contido no
art. 5o., XXXVII e LIII, da Constituição Federal (STF, AgRg no REsp 776.848/RJ, rel. Ministro Luiz
Fux)"(grifei), não há vedação portanto ao litisconsórcio ativo ulterior necessário.

Assim, não delimitado na questão o cabimento a quaisquer ou a ambas as espécies,
correta a  conclusão de  que "admite-se  a  formação de litisconsórcio  ativo  ulterior",  pois  viável  na
espécie necessário.

Sublinho que o RECURSO ID 383, fez afirmativa com manifesta descortesia à Banca
Examinadora, absolutamente desnecessária ao mérito do recurso. Porém, considerando que não há no
edital previsão de penalidade, fica registrado que ao operador jurídico é necessário que haja dentro de
um  comportamento  ético-profissional,  e,  no  caso  de   decisões  que  no  seu  entendimento  estejam
equivocadas, fornecer subsídios respeitosos e pertinentes à seara na qual se está pleiteando a fim que
suas razões de inconformismo sejam acolhidas.

Ante  o  exposto,  o  voto  é  no  sentido  de  dar  provimento  aos  recursos  para  em
consequencia anular a questão 54.
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Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164165 e o código CRC F2D7D16C.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017705-11.2019.8.24.0710
Questão n.: 55
Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 55 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que (i) o TJSC tem admitido que a apelação contra sentença
proferida no procedimento do Decreto-Lei n. 911/69 seja recebida no efeito suspensivo; e (ii) que a
sentença proferida no procedimento do Decreto-Lei n. 911/69 não está dentre as exceções elencadas no
§ 1º do art. 1.012 do CPC.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A  apelação  será  recebida,  em  regra,  no  duplo  efeito.  Logo,  em  hipóteses
excepcionais,  a  apelação será recebida apenas no efeito devolutivo. Nesses casos,  o relator  poderá
atribuir efeito suspensivo à apelação, desde que presentes os pressupostos do § 4º do art. 1.012 do
CPC. Assim, a apelação contra a sentença proferida no procedimento do Decreto-Lei n. 911/69 será
recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo que o fato de o relator poder atribuir-lhe efeito
suspensivo não infirma a regra, pelo contrário, a confirma.

 O § 1º do art. 1.012 do CPC, antes de elencar as hipóteses em que a apelação não
terá efeito suspensivo, deixa explícito que aquelas não são as únicas, podendo haver outras hipóteses na
legislação extravagante. Esse é o caso, por exemplo, do § 5º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA BOSSLE, MEMBRO

DA COMISSÃO DE CONCURSO, em 30/07/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164672 e o código CRC A7CAF6DD.

0017705-11.2019.8.24.0710 0164672v4
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017701-71.2019.8.24.0710
Questão n.: 56
Relator: Desembargador Moaycr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 56 da prova objetiva seletiva.

Os candidatos sustentam, em síntese, que está correta a assertiva de que "Competem à
União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios,
cumulativamente, os impostos municipais; ao distrito federal cabem os impostos estaduais", por força
dos arts. 147 e 155 da Constituição Federal, haja vista que o enunciado não exige a literalidade da lei e
que  a  afirmativa  silencia  quanto  aos  impostos  municipais,  sem,  portanto,  excluir  a  respectiva
competência  do  distrito  federal,  de  forma que estaria  correta,  apesar  de  incompleta,  por  refletir  o
ordenamento jurídico.

Além disso, os Candidatos 413 e 432 aduziram que a análise requerida pela questão
seria  com  base  em  princípio  gerais  da  tributação  e  do  orçamento,  e  não  no  texto  expresso  da
Constituição Federal.

O Candidato 424 argumenta que a banca examinadora deve exigir o conteúdo do
texto legal e não todas as suas divisões.

O Candidato 429 critica que se requer do candidato o conhecimento da lei, mas se
exige que as disposições legais não estejam interligadas, o que contraria a tendência de interpretação
sistemática da Constituição Federal.

Desse  modo,  pleiteam a anulação da  questão pela existência  de  duas  alternativas
corretas (documento n. 0160120).

É o relatório.

Destaca-se do caderno de prova tipo 1, disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto
de Estudos Superiores do Extremo Sul – Ieses:

56. Sobre os Princípios Gerais que tratam da Tributação e do Orçamento podemos afirmar que:

a) Sempre que possível, os impostos terão caráter impessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses  objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  coletivos  para  nos  termos  da  lei,  o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

b) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em
Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos estaduais.

c) As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos.

d)  Lei  complementar  poderá  estabelecer  critérios  especiais  de  tributação,  com  o  objetivo  de
prevenir  desequilíbrios  da  concorrência,  sem  prejuízo  da  competência  de  a  União,  por  lei,
estabelecer normas de igual objetivo.

O gabarito preliminar do modelo de prova tipo 1 estabeleceu como resposta correta a
opção "D": "Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer
normas de igual objetivo".
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Os  recorrentes  alegam  que  a  assertiva  correspondente  à  letra  "B"  também  está
correta, com fulcro nos arts. 147 e 155 da Constituição Federal.

Nota-se que a referida alternativa trouxe o texto do art. 147 da Constituição Federal,
com alteração de sua parte final, constando que ao Distito Federal competem os impostos estaduais.
Por sua vez, o dispositivo legal estabelece que "ao Distrito Federal cabem os impostos municipais"
(Grifou-se).

Ocorre que a modificação do texto da norma, tal como colocada pelos examinadores,
não tornou a afirmativa incorreta, porquanto o Distrito Federal tem competência para instituir impostos
estaduais e municipais, nos termos dos arts. 147 e 155 da Constituição Federal, in verbis:

Art.  147. Competem à União, em Território Federal,  os impostos estaduais e,  se o Território não for
dividido  em  Municípios,  cumulativamente,  os  impostos  municipais;  ao  Distrito  Federal  cabem  os
impostos municipais.

[...]

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II  -  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

III - propriedade de veículos automotores.

A propósito: "A competência cumulativa está contida no artigo 147 da CF, a qual
atribui: a) à União a instituição nos Territórios Federais de impostos federais e estaduais, também os
municipais, se não forem divididos em Municípios; e b) ao Distrito Federal os impostos municipais,
além dos  estaduais"  (MINARDI,  Josiani.  Manual  de  Direito  Tributário.  5.  ed.  Salvador:  Editora
JusPodivm, 2018. p. 54).

Lembra-se que, em se tratando de concurso público, as questões de prova devem ser
elaboradas de forma a exigir que o candidato demonstre conhecimento sólido e sistemático acerca de
todo o conteúdo previsto no Edital.

Desse modo, diante de evidente equívoco na formulação da questão, resultando em
mais de uma resposta correta, outro caminho não há senão a anulação.

Prejudicada a análise das demais alegações.

Ante o exposto, o voto é no sentido de dar provimento aos recursos interpostos, para
anular a questão n. 56.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO,
DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0196992 e o código CRC 6FFE249B.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017698-19.2019.8.24.0710
Questão n.: 58
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 58 da prova objetiva seletiva.

Sustentam inicialmente os candidatos que a prova possui inúmeros erros gramaticais
como pontuação, acentuação, concordância verbal, grafia ou digitação.

Alegam também que  há  duas  respostas  idênticas,  exceto  nas  palavras  “grave”  e
“greve”, e que a alteração das letras “a’ e “e” o fizeram acreditar que se tratava de erro de digitação.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório.

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

58. Sobre a Defesa de Estado e das Instituições Democráticas, no que se refere ao
Estado de Defesa é correto afirmar que:

a) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho
de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

b) Dentre as medidas coercitivas a vigorarem durante o Estado de Defesa estão: as
restrições  aos  direitos  de:  reunião,  ainda  que  exercida  no  seio  das  associações;  sigilo  de
correspondência; sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; e sigilo de operações financeiras.

c) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho
de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por greve e iminente instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

d) Dentre as medidas coercitivas a vigorarem durante o Estado de Defesa estão: as
restrições  aos  direitos  de:  reunião,  ainda  que  exercida  no  seio  das  associações;  sigilo  de
correspondência; sigilo de comunicação telegráfica, telefônica e de mensagens; e sigilo bancário.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "a",
qual seja: “O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e
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determinados,  a  ordem  pública  ou  a  paz  social  ameaçadas  por  grave  e  iminente  instabilidade
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza”.

Os  argumentos  levantados  pelo  candidatos  não  possuem  o  condão  de  impedir  a
correta resposta.

A questão envolve tão somente a literalidade do art. 136 da Constituição Federal.  

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164500 e o código CRC E74E878F.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017696-49.2019.8.24.0710
Questão n.: 66
Relatora: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 66 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que todas as alternativas estão corretas, tendo
em vista que o enunciado utiliza o termo “encerra” com o sentido de “compreende      “, entre outros
sinônimos apresentados, como também o termo “subjetivo” amplia as possibilidades de compreensão
sobre a estrutura da administração pública.

Pugnam pela anulação da questão pelo fato de todas as alternativas serem corretas.

É o breve relatório.

[...]

Os recursos não devem prosperar.

A situação é clara e não denota muito esforço para a sua compreensão.

A questão 66 possuia o seguinte teor:

66. A Administração Pública em sentido subjetivo encerra:

- Os servidores públicos.

– As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que a integram.

-  O  conjunto  de  agentes,  órgãos  e  pessoas  jurídicas  que  executam  as  funções
administrativas estatais.

- As pessoas jurídicas de direito público que a integram.

A resposta correta apontada no gabarito é a seguinte: "O conjunto de agentes, órgãos
e pessoas jurídicas que executam as funções administrativas estatais.”
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Não há incorreção na resposta apresentada, tendo em vista que ela corresponde aos
exatos termos do enunciado. Nesse sentido, em pedido de revisão, a Banca se manifestou, do que faço
o excerto:

“A reflexão pretendida na questão trata da definição do significado da Administração Pública em sentido
subjetivo,  assim,  as  alternativas  parciais  estavam  erradas  por  sua  incompletude  conceitual.  As
impugnações  fragmentam  a  questão,  separando  o  verbo  utilizado  do  contexto  da  questão.  Essa
interpretaçãonão  guarda razoabilidade com a indagação contida no enunciado.  Examinado  em  seu 
conjunto  fica  claro  a  finalidade  da  questão,  ou  seja,  a  noção  de  Administração  Pública  em 
sentido  subjetivo como o conjunto de agentes,  órgãos e  pessoas  jurídicas que  executam as funções
administrativas estatais.  A compreensão do enunciado era simples, não sendo adequado, a consideração
da totalidade das respostas como certas,  mas sim a correta perante o conceito.”

A Administração Pública divide-se em dois sentidos: objetivo e subjetivo. O primeiro
refere-se ao objeto de atuação da Administração Pública, enquanto o subjetivo está relacionado com os
sujeitos que a ela pertencem, seus agentes, no sentido amplo, também denominado de sentido orgânico.
A questão apresentou-se de forma cristalina, neste ponto.

O  termo/verbo  “encerra”,  também  não  se  apresenta  de  forma  incompreensível,
considerando-se, ainda, a qualidade que se espera de candidatos em certame de tão profundo e largo
conhecimento.  O  vocábulo  tem o  significado  de  “cercar”,  “compreender”,  “colocar  para  dentro”,
“totaliza”. Assim, numa leitura interpretativa diríamos que a questão deve ser lida da seguinte forma:
“As pessoas que fazem parte da Administração Pública, em todos os níveis, são (escolha a alternativa
completa):”  Se  a  Administração  Pública  Subjetiva  é  formada  por  TODOS  os  órgãos,  agentes,
servidores e demais pessoas que a integram, não se pode aceitar que uma resposta que não contemple o
todo seja considerada correta. E, muito menos, não se pode aceitar que o candidato entenda que teria
que escolher todas porque “em conjunto” responderiam a questão. A questão apresentou-se de fácil
interpretação e de fácil solução.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
manter a Questão 66.

Florianópolis, 25 de julho de 2019.

Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164613 e o código CRC DEFCF397.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.0017695-64.2019.8.24.0710
Questão n.: 67
Relator: Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 67 da prova objetiva seletiva.

Sustenta, em síntese, há duas alternativas corretas para a questão, as assertivas "b" e
"d", tendo em vista que o fato de a lei autorizar expressamente a dispensa do procedimento licitatório
não  impede  que  qualquer  ente  utilize  a  modalidade  de  licitação  (regra  geral)  para  contratar  os
consórcios públicos. O termo “poderá” denota faculdade de dispensa e não obrigatoriedade de dispensa
de licitação, essa última que é a regra geral para as contratações do setor público.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A fim de melhor analisar o reclamo, transcrevo a questão conforme prevista no Tipo
de Prova 4:

"67. O consórcio público:

a)  Integra  a  administração  direta  de  todos  os  entes  federados  participantes  do
consórcio público.

b) Pode ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação
consorciados, mediante licitação.

c) Tem personalidade jurídica de direito público.

d) Pode possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado."

Inicialmente registro que pela própria redação do enunciado da questão, é possível
concluir que a alternativa a ser assinalada é a que contém uma resposta CORRETA (e não incorreta).

A alternativa "d", considerada correta pelo gabarito oficial, reflete exatamente texto
de lei, qual seja, o art.6º da Lei n.11.107/05. Ora, se o candidato soubesse que o consórcio poderia tanto
possuir personalidade jurídica de direito público como de direito privado, já excluiria todas as demais
alternativas.  Mas,  digamos,  ainda  que  não  soubesse,  com  certeza  excluiria  a  alternativa  "c",  que
contradiz a alternativa "d".

A alternativa "a", por sua vez,  trata do art.6º, §1º da Lei n.11.107/05, porém, para
testar o conhecimento do candidato,  troca a expressão "indireta" (que seria a correta) por  "direta"
tornando assim falsa a alternativa em questão.

Por  fim,  a  alternativa  "b"  praticamente  transcreve  o  art.2º,  §1º,  III  da  Lei
n.11.107/05, só que, para testar o conhecimento do candidato, troca a expressão "dispensada licitação"
por "mediante licitação", tornando assim falsa também essa alternativa.

Não há lugar, no caso, para discussão quanto à faculdade da dispensa de licitação
uma  vez  que  a  assertiva  não  fala  na  dispensa,  mas,  ao  contrário,  dá  a  entender  (para  testar  o
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conhecimento do candidato, repito) que seria preciso realizar a licitação, quando não o é - por expressa
disposição legal. 

O argumento do candidato, portanto, não se sustenta, não havendo que se falar em
anulação da questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
ainda considerando a nova fundamentação, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164554 e o código CRC 928FC9AA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017694-79.2019.8.24.0710
Questão n.: 69
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 69 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os  candidatos  que  embora  a  assertiva  considerada  correta  no  gabarito
preliminar seja em parte letra da lei a mesma não abarca as situações contempladas pelo legislador.

Alegam  também  que  a  redação  trazida  pelo  examinador  faz  presumir  que  para
alteração dos contratos administrativos, seriam suficientes apenas o modo justificado e o acordo de
vontades, o que não é verdade.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

69. Com relação ao contrato administrativo é correto afirmar:

 a) É possível sua alteração, de modo justificado, em decorrência de acordo entre as
partes.

b) É cabível sua rescisão unilateral pela Administração Pública por fundadas razões
de interesse público, sem a necessidade de qualquer pagamento ao particular contratado.

c)  A  Administração  pode  impor  sanções  ao  particular  inadimplente  desde  que
expressamente previstas no instrumento contratual.

d) A Administração poderá, observado o devido processo legal, impor a sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a cinco anos.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "a",
qual seja: “É possível sua alteração, de modo justificado, em decorrência de acordo entre as partes.”.

Os argumentos  levantados pelos  candidatos  não  possuem o condão  de  impedir  a
correta resposta.
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Não se pode dizer que assertiva está errada. É importante que os candidatos estejam
atentos  a  expressões,  por  exemplo,  exceto,  salvo,  somente,  sempre,  exclusivamente,  as  quais  não
estavam presentes.

A questão está em conformidade com o art. artigo 65, II, da Lei n. 8.666/93, embora
não tenha constado expressamente todas as hipóteses contempladas na lei.

As justificativas  que sustentam a alteração do contrato administrativo necessitam,
obrigatoriamente, estarem fundadas nas hipóteses constantes das alíneas a, b, c e d. Não se poderia
dizer que houve justificativa se as razões não decorressem dos casos expressamente contemplados pelo
legislador.  

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164503 e o código CRC 1A422C14.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.:0017691-27.2019
Questão n.: 71
Relator: Monike Silva Póvoas Nogueira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 71 da prova objetiva seletiva.

Sustenta, em síntese, que muito embora o gabarito oficial tenha dado como correta a
letra "d", entende que essa alternativa estaria errada pois "a ação popular se submete ao microssistema
de tutela coletiva, caso em que a ação coletiva julgada improcedente impede SOMENTE novas ações
coletivas, MAS NÃO IMPEDE NOVAS AÇÕES INDIVIDUAIS, não sendo erga omnes, portanto. No
seu entender, a alternativa correta seria a letra "c", assim requer a alteração do gabarito oficial.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Para melhor análise, transcrevo a questão conforme a Prova Tipo 1:

"71. Uma ação popular, após ampla e suficiente produção de provas pelo autor, é
julgada improcedente pelo juiz monocrático em cognição exauriente, convencido da improcedência das
razões de mérito, nesse caso:

a) A sentença não está sujeita a duplo grau de jurisdição e, ocorrendo trânsito em
julgado pela não interposição de recurso, redundará em coisa julgada erga omnes.

b) A sentença não está sujeita a duplo grau de jurisdição e, ocorrendo trânsito em
julgado pela não interposição de recurso, redundará em coisa julgada apenas inter partes.

c) A sentença está sujeita a duplo grau de jurisdição e, confirmada pelo Tribunal,
redundará em coisa julgada apenas inter partes.

d) A sentença está sujeita a duplo grau de jurisdição e, confirmada pelo Tribunal,
redundará em coisa julgada erga omnes."

É fácil  deduzir  pela redação de seu enunciado que a questão exigia a  escolha de
alternativa CORRETA.

Também pelo enunciado ficou estabelecido que a questão trata de sentença que julga
IMPROCEDENTE a ação e que a improcedência se deus por RAZÕES DE MÉRITO.

Desse  modo,  conhecendo-se  a  redação  do  art.19  da  Lei  n.4.717/65,  pode-se
facilmente  excluir  as  duas  primeiras  alternativas  ("a"  e  "b"),  uma  vez  que  toda  sentença  de
improcedência ou de carência de ação no caso da ação popular está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

E  as  alternativas  "c"  e  "d"  são  resolvidas  pela  redação  do  art.18  da  mesma Lei
n.4717/65,  que  é  claro  ao  dispor  que  a  sentença,  na  ação  popular,  seja  ela  de  procedência  ou
improcedência, terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes (excetuando-se somente a hipótese
de vir a ser reconhecida a deficiência de prova), ou seja, a única resposta correta possível é a alternativa
"D" uma vez que o próprio enunciado limita o caso à improcedência por razões de mérito, afastando,
assim, a incidência da exceção legal citada e tornando incorreta a alternativa "c".
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A discussão aventada pelo candidato quanto às ações individuais não tem pertinência
com  a  questão,  pois  flagrantemente  vai  além  do  que  o  enunciado  e  as  alternativas  de  resposta
propuseram.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
somadas às razões ora expostas, negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juíza de Direito Monike Silva Povoas Nogueira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKE SILVA POVOAS NOGUEIRA, JUÍZA DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA FINAL, em 30/07/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164545 e o código CRC C97AA202.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017688-72.2019.8.24.0710

Questão n.: 75
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 75 da prova objetiva seletiva.

Sustenta,  em  síntese,  que  o  gabarito  oficial  apresenta  como  correta  a  seguinte
alternativa: “Os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes
públicos  ou terceiro”.  Diz que a  partícula  “ou” contida na referida assertiva dá a  entender  que  o
particular,  isoladamente,  pode  ser  sujeito  ativo  de  ato  de  improbidade  administrativa,  tornando
incorreta a assertiva.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

O gabarito oficial traz como correta a seguinte alternativa: “Os sujeitos ativos que
praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiro”.

A assertiva está em perfeita consonância com o disposto no art. 3º da Lei n. 8429/92.
A partícula “ou” significa apenas que não somente agente público pode praticar ato de improbidade,
mas também o particular, o que é correto.

Evidente que o particular só pratica ato de improbidade se em concurso com o agente
público, mas isso não exclui a afirmação – correta – no sentido de que particular pode ser sujeito ativo
de ato ímprobo.

Enfim,  o  recorrente  quer  dar  interpretação  que  não  se  coaduna  com  o  teor  da
assertiva. Em momento algum se afirmou que o terceiro, isoladamente, pode ser sujeito ativo de ato
ímprobo.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora

e NEGAR provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017686-05.2019.8.24.0710
Questão n.: 77
Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 77 da prova objetiva seletiva, que
pedia para que fosse assinalada a assertiva contendo afirmação incorreta.

Sustenta, em síntese, que a afirmação considerada como incorreta está, na verdade,
correta porque só há responsabilidade pessoal do mandatário contra seu mandante quanto à infração
que decorra, diretamente e exclusivamente, de dolo especifico ou, ainda, porque há responsabilidade
pessoal do mandatário pelo crédito decorrente de ato com excesso de poder somente, não fazendo a lei
qualquer referência aos mandantes, preponentes ou empregadores

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Não assiste razão ao candidato. O enunciado da questão fez menção à atribuição de
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, ou seja, à pessoa que não tenha realizado o
fato gerador. Essa responsabilidade está prevista na Seção III do Capitulo V do Título II do Livro
Segundo do CTN (arts.  134 e 135),  denominada "Responsabilidade de Terceiros".  Portanto,  não é
possível invocar o art. 137 do CTN como fundamento para a anulação da questão, pois esse dispositivo
está inserido Seção IV, que trata da responsabilidade por infrações da legislação tributária.

Os terceiros mencionados na assertiva impugnada são os mandatários, prepostos e
empregados,  os  quais  não  seriam  pessoalmente  responsáveis  pelos  créditos  correspondentes  a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. Contudo, o inciso II do art.
135 do CTN diz justamente o contrário, sendo falsa a afirmação contida na questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA BOSSLE, MEMBRO

DA COMISSÃO DE CONCURSO, em 30/07/2019, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017685-20.2019.8.24.0710
Questão n.: 78
Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 78 da prova objetiva seletiva.

Todavia, observa-se, de plano, que os recursos interpostos não devem ser conhecidos.

O Edital n. 3/2019, que deflagrou o Concurso Público para a Outorga de Delegação
de Serviços Notariais e Registrais pelo Poder Judiciário de Santa Catarina,  assim definiu quanto à
interposição de pedidos de revisão e de recursos:

14. Dos Pedidos de Revisão e dos Recursos

14.1. É admitido pedido de revisão quanto:

[...]

f. À opção considerada como certa, na questão da Prova Objetiva de Seleção;

g. À avaliação da Prova Objetiva de Seleção (POS);

[...]

15. dos Recursos

15.1. Caberá recurso:

I. À comissão do concurso, no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da disponibilização da decisão dos
pedidos de revisão no site do concurso:

a. Do gabarito da prova objetiva de seleção, bem como contra o conteúdo das questões e da respectiva
avaliação;

Ressalta-se ser absolutamente necessária a observância das regras estabelecidas no
Edital  n.  3/2019,  tanto  por  parte  dos  candidatos  quanto  pela  Administração,  em  decorrência  do
princípio da vinculação ao edital.

No caso, os candidatos recorrentes não observaram os procedimentos previstos no
edital  de  regência,  pois  não  formularam previamente  pedidos  de  revisão  contra  a  questão  n.  78,
conforme informou o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - IESES (Doc. 0160041). Assim,
por inexistir decisão anterior em pedido de revisão, não há previsão para o processamento dos recursos
em análise (item 15.1 do edital). 

Ante o exposto, o voto é no sentido de não conhecer os recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO
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Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO,
DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0163566 e o código CRC 765BCF9F.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017683-50.2019.8.24.0710
Questão n.: 79
Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 79 da prova objetiva seletiva
(doc 0160033).

O  candidato  448  sustenta,  em síntese,  que  a  Lei  n.  10.426/02,  que,  entre  outras
providências, trata da "Declaração sobre Operações Imobiliárias" (DOI), não está prevista no conteúdo
programático  do  edital.  Argumenta  que  ao  constar  no  instrumento  editalício  a  “Declaração  sobre
questões Imobiliárias”, buscou-se que o candidato soubesse do que se trata tal documento, mas não
particularidades previstas no referido diploma legal.

De igual forma, o candidato 449 discorre que a Instrução Normativa RFB n. 1.112, de
28  de  dezembro  de  2010,  não  consta  de  forma  expressa  no  edital.  Alega,  ainda,  que  a  assertiva
considerada correta utilizou o termo “responsável” quando o texto normativo traz “serventuário da
justiça”, traduzindo-se a questão em “uma tentativa refutável de confundir o candidato”.

Por fim, os candidatos 450 e 451 acrescentam que em nenhum momento a alternativa
fala  que  o  Serventuário  da  Justiça  ou  o  Oficial  de  Registro  seja  o  responsável  por  elaborar  a
“Declaração sobre questões Imobiliárias”, tal como estabelece a IN RFB n. 1.112/10, razão pela qual,
segundo entendem, não há resposta correta.

Assim, os candidatos pleiteiam a anulação da questão.

É o relatório.

Destaca-se  do  caderno  de  prova  tipo  1  (doc  063062),  disponibilizado  no  sítio
eletrônico do Istituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - Ieses:

79. As obrigações acessórias, segundo o Código Tributário Nacional, decorrem da legislação tributária e
têm por objeto as prestações, positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Dentre as várias obrigações acessórias em vigor, possui grande relevância a
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), que deve ser apresentada sempre que ocorrer operação
imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu
valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo
cartório. Em relação à DOI, assinale a alternativa correta:

a) O Serventuário da Justiça titular ou designado para Cartório de Registro de Títulos e Documentos não é
obrigado  ao  preenchimento  da  DOI,  configurando  um  dever  instrumental  que  alcança  somente  o
Serventuário da Justiça titular ou designado para Cartório de Ofício de Notas e o Serventuário da Justiça
titular ou designado para Cartório de Registro de Imóveis.

b) A cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser apresentada até o último dia útil
do  bimestre  subsequente  ao  da  anotação,  averbação,  lavratura,  matrícula  ou  registro  da  respectiva
operação.

c) No caso de falta de apresentação da DOI, ou apresentação da declaração após o prazo fixado em Lei, o
responsável fica sujeito à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação,
limitada a dez por cento. A penalidade será de, no mínimo, R$ 200,00 (duzentos reais).

d) O responsável que apresentar DOI com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$ 50,00
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(cinquenta reais) por informação inexata,  incompleta ou omitida, que será reduzida em cinquenta por
cento, caso a retificadora seja apresentada no prazo fixado.

O  gabarito  preliminar  da  prova  objetiva  seletiva  (ingresso  por  provimento)
estabeleceu como resposta correta a opção que traz a seguinte assertiva: “O responsável que apresentar
DOI  com  incorreções  ou  omissões  será  intimado  a  apresentar  declaração  retificadora,  no  prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$ 50,00 (cinquenta reais)
por informação inexata, incompleta ou omitida, que será reduzida em cinquenta por cento, caso a
retificadora seja apresentada no prazo fixado” (letra “d” da prova tipo 1 e letra “c” das provas tipos 2,
3 e 4) (doc 0163104).

Como se percebe, a questão trata da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI),
uma das espécies de obrigações acessórias.

Em que pesem as alegações dos candidatos, essa é a única alternativa correta, como
bem constou do parecer da Banca Examinadora do Ieses (doc 0160033):

A  alternativa  correta  encontra  amparo  integral  no  art.  8º,  §  3º,  da  Lei  10.426/2002.  Veja‐se  a
redação do dispositivo legal: 

“Art.  8º.  (...)  §  3º  O responsável  que  apresentar  DOI com incorreções  ou omissões  será intimado a
apresentar declaração retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar‐
se‐á à  multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por  informação inexata,  incompleta  ou omitida,  que será
reduzida em cinqüenta por cento, caso a retificadora seja apresentada no prazo fixado”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a alternativa correta possui sólido amparo na legislação
que rege a DOI. Não há que se falar em divergência entre a alternativa correta e a IN RFB 1.112/2010,
porquanto o fundamento da alternativa correta é a própria Lei 10.426/2002, sendo inviável prevalecer, em
face de Diploma Legal, qualquer argumentação baseada em Instrução Normativa. Também não prospera a
alegação de que as normas pertinentes à DOI não estariam previstas no conteúdo programático do Edital,
uma vez que esta  matéria  foi  expressamente prevista  na Disciplina ‘Direito Tributário’,  conforme se
observa na página 46 do instrumento convocatório (“Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)”). 

Os candidatos  448  e  449  se  insurgem contra  suposta  cobrança  de  matéria  alheia
àquelas previstas no Edital do certame, no que diz respeito à Lei n. 10.426/02, e à Instrução Normativa
RFB  n.  1.112/10.  Porém,  no  indigitado  edital,  há  previsão  do  conteúdo  afeto  à  área  de  Direito
Tributário, assim disposto:

O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. O sistema Tributário Nacional.
Princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Repartições das receitas tributárias. Fontes do Direito
Tributário.  Legislação  tributária:  conceito,  vigência,  aplicação,  interpretação  e  integração.  Tributo:
conceito  e  espécies.  Código  Tributário  Nacional.  Imposto;  taxa;  contribuição  de  melhoria  e  outras
contribuições. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeito ativo
e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. Fato gerador da obrigação tributária.
Elementos. Incidência, não incidência, imunidade e isenção. Responsabilidade tributária: normas gerais,
espécies  e  hipóteses.  Infrações  administrativas  tributárias.  Substituição  tributária.  Crédito  tributário.
Conceito.  Natureza.  Lançamento.  Revisão.  Suspensão,  extinção  e  exclusão.  Prescrição  e  decadência.
Repetição  do  indébito.  Garantias  e  privilégios  do  crédito  tributário.  Administração  tributária.  Dívida
ativa: conceito, inscrição. Certidão de dívida ativa: natureza jurídica, presunção de certeza e liquidez.
Processo administrativo e  judicial tributário.  Execução fiscal.  Lei  Federal  n.  6.830/1980. Embargos à
execução  fiscal.  Ação  de  consignação  em  pagamento.  Ação  declaratória.  Ação  anulatória.  Ação  de
repetição  de  indébito.  Ação  cautelar  e  mandado  de  segurança.  Tutela  antecipada  contra  a  Fazenda
Pública.  Tributos  estaduais  e  municipais.  ICMS,  LC  n.  87/1996,  RICMS.  ISSQN,  LC  n.  116/2003.
Infrações  e  sanções  tributárias.  Espécies.  Fraude  e  abuso  no  ordenamento  jurídico  tributário.
Responsabilidade dos Sucessores e de terceiros.  Execução Fiscal e Fraude à execução. Imposto sobre
propriedade  territorial  rural  (ITR).  Imposto  de  transmissão  “inter  vivos”  a  qualquer  título,  por  ato
oneroso, de bens imóveis (ITBI). Imposto de transmissão “inter vivos” por ato gratuito, de bens imóveis
(ITBI). Imposto de transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Imposto
sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU). Imposto de Renda. Declaração sobre Operações
Imobiliárias  (DOI).  Contribuições  sociais  INSS  e  FGTS.  Aforamento  (enfiteuse  ou  aprazamento).
Entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores. (destacou-se)

Nesse caso, há coerência na resposta da banca examinadora do concurso ao embasar
suas  razões  em dispositivo  legal  englobado  em matéria  presente  no  edital  do  concurso,  na  parte
referente ao tópico de Direito Tributário. Com efeito, havendo a especificação dos itens que seriam
exigidos, bem como a cobrança de conteúdo programático expressamente discriminado no edital de
abertura do certame, não há como divergir dos critérios avaliatórios da banca do Ieses.
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Sobre o tema, mutatis mutandis, colhe-se de julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO PARA
O CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
SANTA  CATARINA.  EDITAL  12/2015/DISIEP/DP/CBMSC-CFC.  ILEGALIDADE  QUANTO  À
FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES N. 12 (PROVA AMARELA) E 14 (PROVA BRANCA) DA PROVA
OBJETIVA.  ALEGAÇÃO  DE  TERATOLOGIA  E  INCOMPATIBILIDADE  COM  O  EDITAL.
PRETENSÃO DE INCURSÃO NO MÉRITO DAS AVALIAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA.
INADMISSIBILIDADE  DE  REVISÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  MATÉRIA  DECIDIDA  EM
SEDE DE  REPERCUSSÃO  GERAL  PELO  STF (RE  632.853/CE).  AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE,  DE  ERRO  MATERIAL  GROSSEIRO  OU  DE  INCOMPATIBILIDADE  DO
CONTEÚDO EXIGIDO COM O EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[...] 2. Recurso extraordinário com repercussão
geral.  2.  Concurso  público.  Correção  de  prova.  Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  no  controle  de
legalidade,  substituir  banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a  elas
atribuídas.  Precedentes.  3.  Excepcionalmente,  é  permitido  ao  Judiciário  juízo  de  compatibilidade  do
conteúdo  das  questões  do  concurso  com  o  previsto  no  edital  do  certame.  Precedentes.  4.  Recurso
extraordinário  provido."  (RE  n.  632.853,  Rel.  Min  Gilmar  Mendes).  (Apelação  Cível  n.
0300567-11.2015.8.24.0091, da Capital, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 14/6/2018)

E mais recente:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DE  CARGOS
EFETIVOS  DO  QUADRO  DE  PESSOAL  DO  PODER  JUDICIÁRIO  DO  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA - EDITAL N. 019/2018. PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA
E AVALIADOR. QUESTÃO N. 33 CADERNO DE PROVAS "TIPO 4 - AZUL". PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO. SUPOSTA MATÉRIA DISSONANTE DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO
PELO  EDITAL.  INSUBSISTÊNCIA.  MATÉRIA  ABARCADA  POR  TÓPICO  DISSONANTE  DO
APONTADO  PELO  IMPETRANTE.  RECURSO  ADMINISTRATIVO  RESPONDIDO  DE  FORMA
COERENTE PELA BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  SEGURANÇA  DENEGADA.  [...].  (Mandado  de  Segurança  n.
4027407-40.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 27/2/2019)

No tocante aos argumentos dos candidatos 450 e 451 no sentido de que a alternativa
considerada  correta  não  menciona  que  o  responsável  por  elaborar  a  “Declaração  sobre  questões
Imobiliárias” seja o Serventuário da Justiça ou o Oficial de Registro, tal como estabelece a Instrução
Normativa RFB n. 1.112/10, de igual forma não procedem.

Isso porque, ao contrário do que sugerem, a questão recorrida não indaga, tampouco
afirma,  quem é  o  responsável  pelo  preenchimento  da  DOI,  de  modo  que  a  assertiva  considerada
correta, conforme citado no parecer da banca examinadora, traz exatamente o texto do art. 8, § 3º, da
Lei  n.  10.426/02,  o  qual  prevê  a  possibilidade  de  retificação  do  referido  documento,  em  prazo
previamente estabelecido, com imposição de multa.

A  propósito,  todas  as  demais  alternativas  da  questão  estão  incorretas,  restando
somente aquela indicada no gabarito do respectivo caderno de prova.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Des. Moacyr de Moraes Lima Filho
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MOACYR DE MORAES LIMA FILHO,
DESEMBARGADOR, em 31/07/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017682-65.2019.8.24.0710

Questão n.: 80
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 80 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que que existem duas alternativas incorretas, (já que se pediu
para assinalar a alternativa incorreta).  Dizem que também está incorreta a seguinte alternativa:  “O
executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora, no âmbito do processo de
execução fiscal, com o consentimento expresso do respectivo cônjuge” também está incorreta porque,
de acordo com o Código Civil (art.  1687) e o Código de Processo Civil (arts. 73, §1º, I e 842), o
consentimento é dispensado quando o casamento é celebrado sob o regime da separação absoluta de
bens.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

A Banca Examinadora exarou parecer pela manutenção do gabarito.

É o relatório.

O  enunciado  da  questão  pedia  para  assinalar  a  alternativa  incorreta.  Nesse  caso,
considerou-se incorreta apenas a seguinte assertiva (porquanto em dissonância com o disposto no art.
21, §1º da Lei n. 6.830/80): “Segundo a Lei de Execução Fiscal, a arrematação será precedida de
edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, em jornal de
grande circulação. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior
a 30 (trinta), nem inferior a 5 (cinco) dias”.

Esta é, com efeito, a única alternativa incorreta.

A  alternativa  a  respeito  da  qual  se  insurgem  os  recorrentes  nada  mais  é  que  a
literalidade  do  §1º  do  art.  9º  da  mesma legislação:  “O executado  só  poderá  indicar  e  o  terceiro
oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge”. Está, portanto,
correta, pois tal dispositivo ainda encontra-se em vigor.

Como bem salientado no parecer da Banca Examinadora, “o enunciado foi claro ao
exigir  que  o  candidato  assinalasse  a  alternativa  incorreta  “com  relação  ao  processo  de  execução
fiscal”. Trata‐se de matéria regrada pela Lei 6.830/80, que foi citada expressamente no Edital. Não
prosperam, nesta senda, quaisquer alegações de que em determinadas ações cíveis ou imobiliárias– que
não possuem relação com o processo de execução fiscal – o Código de Processo Civil e o Código Civil
ostentam normas com orientação diversa no que toca à temática da penhora ou da possibilidade de
alienar ou gravar bens de ônus reais. Igualmente, não merecem acolhimento os argumentos de que seria
necessária menção ao regime de bens do casamento, haja  vista que a alternativa está alicerçada em
disposição legal expressa, descabendo considerações sobre eventuais leituras doutrinárias a respeito do
assunto, ou interpretações críticas  sobre a redação do preceito legal, que está vigente e válido”.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora

e NEGAR provimento ao recurso interposto.
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Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164690 e o código CRC 07CE3E4B.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017680-95.2019.8.24.0710
Questão n.: 81
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 81 da prova objetiva seletiva.

As razões dos recursos foram, resumidamente, bem contempladas pelo Ieses, cujo
teor transcrevo:

“As impugnações, em suma, alegam fundamentadamente, entre algumas repetições de argumentos, que
teria ocorrido estupro do art. 213 do Código Penal; que não teria ocorrido, no caso, o núcleo do tipo
“constranger”, pois os agentes não encostaram na vítima; que nenhuma das alternativas da questão
estaria correta; que a vítima não foi obrigada a fazer qualquer coisa que a lei não manda; que a resposta
correta seria aquela do art. 215-A do Código Penal; que as práticas sexuais relacionadas a terceiros
podem incluir  simulações  de assaltos,  estupros,  violência  física,  moral  e  até  mesmo animais;  que  a
resposta correta deveria ser a do art. 218-A do Código Penal; que o crime ocorrido seria do art. 227 do
Código penal; que o crime do art. 146 do Código Penal não se consumou; que a resposta correta seria a
do Art.  147 do Código  Penal;  que  a  questão não  deixou  claro se  a  vítima teve sua capacidade  de
resistência afetada; que o enunciado não informou no que teria consistido a grave ameaça exatamente;
que  a  tipificação  de  um  crime  de  cunho  sexual  como  crime  de  constrangimento  ilegal  violaria
diretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

81. Ricardo e Sueli, ambos maiores de idade, são adeptos de prática consistente em
exibicionismo sexual. Extraem prazer em serem vistos por terceiros enquanto praticam sexo. Em certa
oportunidade, obrigam a vizinha Juliana, de 16 anos de idade, mediante grave ameaça verbal, mas sem
encostarem na  adolescente,  a  observá-los  enquanto  praticam sexo.  A  conduta  de  Ricardo  e  Sueli
encontra adequação típica:

a) No art. 147 do Código Penal, crime de ameaça.

b) No art. 218-A do Código Penal, crime de satisfação da lascívia mediante presença
de criança ou adolescente.

c) No art. 215-A do Código Penal, crime de importunação sexual.

d) No art. 146 do Código Penal, crime de constrangimento ilegal.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "d",
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qual seja: “No art. 146 do Código Penal, crime de constrangimento ilegal”.

Das alternativas apresentadas a resposta apontada pelo gabarito é a que melhor se
enquadra  na  conduta  narrada.  Extrai-se que o constrangimento restou configurado na conduta  dos
agentes que obrigaram a vítima, mediante grave ameaça verbal, a observá-los na prática de ato sexual,
ou seja, a vítima foi obrigada a fazer aquilo que lei não manda.

O examinador afirma que a vítima tem 16 anos de idade, excluindo a tipificação do
art. 218-A do CP, que trata da vítima menor de 14 anos; afirma que o exibicionismo sexual é o que lhes
dá prazer, excluindo a tipificação do art. 147 do CP, que não exige qualquer finalidade por parte do
agente; e afirma ainda não ter ocorrido contato físico com a vítima, excluindo também a tipificação do
art. 215-A do CP que exige a prática de ato libidinoso, o que não ocorreu; praticar e presenciar são atos
que não se confundem.

No  tocante  ao  enquadramento  no  art.  213  do  CP,  em  que  pese  entendimentos
diversos, o tipo penal exige o contato corporal. Além disso, o referido artigo não foi uma opção de
resposta dada pelo examinador e, havendo outra que pudesse satisfazer o questionamento ofertado,
deve a ela se socorrer o candidato.

Como dito anteriormente, em análise exclusivamente dos elementos fáticos trazidos
no enunciado da questão, o crime apenas poderia encontrar enquadramento nas elementares do tipo
penal do art. 146 do CP.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 26 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164505 e o código CRC 324734EC.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017676-58.2019.8.24.0710
Questão n.: 83
Relator: Guilherme de Almeida Bossle

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 83 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que (i)  não há alternativa correta; (ii)  a  alternativa correta
seria  a  de  falsa  identidade;  (iii)  a  alternativa  correta  seria  a  de  contravenção de  uso  ilegítimo de
uniforme ou distintivo; (iv) a alternativa correta seria a de contravenção de simulação da qualidade de
funcionário;  (v)  o  crime  de  usurpação  de  função  pública  exige  conduta  apta  a  induzir  em  erro
autoridade ou número indeterminado de pessoas; (vi) o jornalista não praticou ato próprio ou privativo
de funcionário público; e (vii) a função usurpada deve ser própria da administração..

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Como todos sabem, o crime de usurpação de função pública (art. 328, CP) não é
daqueles  que  exigem  dolo  específico  ou  que  contenham,  na  descrição  do  tipo,  algum  elemento
subjetivo específico. Além disso, a auferição de vantagem não é elemento do tipo, mas hipótese de
aplicação de pena mais severa. Logo, o fato de o jornalista ter agido apenas por curiosidade e de não ter
auferido qualquer vantagem com o exame dos livros contábeis são fatores que, por si só, não permitem
afirmar não ter havido crime de usurpação da função pública. O que precisa ser respondido é se o
jornalista praticou algum ato próprio ou privativo de funcionário público, sendo irrelevantes o que o
tenha motivado a fazer isso e quais as consequências do seu ato.

O enunciado da questão diz que o jornalista  se fez passar  por auditor  da Receita
Federal, ao ostentar uma carteira de couro preta contendo o brasão da República. Caso a conduta do
jornalista tivesse se limitado a isso, sendo sua intenção apenas a de satisfazer seu ego, ao fazer com que
todos acreditassem que era um auditor da Receita Federal, certamente não seria possível falar-se em
usurpação de função pública. Contudo, o jornalista foi além e exigiu que lhes fossem exibidos os livros
contábeis da empresa. Nesse momento, isto é, ao exigir a exibição dos livros contábeis, o jornalista já
praticou um ato de ofício inerente à função do auditor fiscal, ficando excluídas as duas hipóteses de
contravenção. E tendo em vista que a função de fiscalização se dá tanto na sede do órgão público como
na sede das empresas, o local em que o jornalista praticou o crime permite tipificar a conduta como
usurpação de função pública.

Além disso, a situação descrita no enunciado da questão permite concluir que a ação
do jornalista era – como, de fato, foi - capaz de induzir em erro os funcionários de uma empresa. Não
se tratava de uma pessoa qualquer, mas de um jornalista, alguém que se pressupõe seja articulado o
suficiente para se fazer passar por auditor fiscal, tendo ainda, se valido do auxílio de uma carteira de
couro semelhante às carteiras de identificação de servidores públicos federais. A alegação de que o uso
da carteira poderia enquadrar a conduta no crime de falsa identidade só faria sentido se o enunciado da
questão tivesse feito menção a alguma vantagem auferida pelo jornalista, coisa que não ocorreu.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
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negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Advogado Guilherme de Almeida Bossle
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA BOSSLE, MEMBRO

DA COMISSÃO DE CONCURSO, em 30/07/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164654 e o código CRC CC691FCB.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0018094-93.2019.8.24.0710
Questão n.: 85
Relator: Mariana Viegas Cunha

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 85 da prova objetiva seletiva.

Sustenta o candidato que a assertiva que trata da continuidade delitiva nos crimes
hediondos, considerada como a correta pelo examinador, estaria em desacordo com a superação da
Súmula 605 do STF, que estabelece a vedação da continuidade delitiva nos crimes contra a vida.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o breve relatório

Extrai-se do caderno de prova tipo 1:

85. Em relação ao concurso de crimes, é correto afirmar:

a)  No  concurso  formal  de  crimes,  quando  o  agente,  mediante  uma  só  ação  ou
omissão, pratica dois ou mais delitos, aplica-se apenas uma das penas, mas aumentada de um sexto até
a metade, incidindo, porém, a regra do concurso material se os crimes não forem idênticos.

b) No concurso material, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro
esta.

c) A continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, não
existindo  vedação  legal  ao  reconhecimento  da  continuidade  mesmo  em  se  tratando  de  delitos
hediondos.

d) No concurso formal de crimes, quando presentes os requisitos legais, incide a regra
segundo a qual, ao invés de se somarem as penas dos delitos praticados, se aplica à pena de apenas um
dos crimes um aumento de um sexto à metade, ainda que o montante venha a exceder o que seria
cabível pela regra do concurso material.

O gabarito preliminar da prova tipo 1, apontou como resposta correta a opção "c",
qual seja: “A continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica  dois  ou  mais  crimes  da  mesma  espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, não
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existindo  vedação  legal  ao  reconhecimento  da  continuidade  mesmo  em  se  tratando  de  delitos
hediondos”.

A primeira parte da questão envolve tão somente a literalidade do art. 71 do Código
Penal.

A  segunda  parte,  que  trata  da  aplicação  da  continuidade  delitiva  nos  crimes
hediondos, aqueles expressos na Lei 8.072/90, não, necessariamente, são os mesmos dos contidos no
Capítulo I, dos crimes contra a vida, constantes entre os artigos 121 a 128 do Código Penal, os quais
eram excepcionados pela Súmula 605 do STF.

Ressalta-se que nunca houve excepcionalidade no tocante aos crimes hediondos, de
modo que,  se  a  Súmula  ainda  fosse  aplicada  –  o  que  se  sabe  que  não  é,  dada  a  redação  da  Lei
7.209/1984 ao art. 71 do CP – ainda assim se excluiriam apenas os crimes contra a vida, o que não
inclui todos os crimes da Lei 8.072/90.

Ocorre  que,  superada  a  Súmula,  e  não  havendo  vedação  para  a  aplicação  da
continuidade aos crimes hediondos e, tendo a questão, expressamente, afirmado tal fato, os argumentos
do candidato não são válidos para a anulação da questão.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Tabeliã Mariana Viegas Cunha
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIANA VIEGAS CUNHA, ASSESSOR

ESPECIAL DO GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às
14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164484 e o código CRC 2F105A0B.

0018094-93.2019.8.24.0710 0164484v5

SEI/TJSC - 0164484 - Decisão https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 2 31/07/2019 09:25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017673-06.2019.8.24.0710

Questão n.: 87
Relator: Rafael Brüning

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 87 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, em síntese, que o gabarito oficial apresenta como correta alternativa que
traz  no  seu  teor  informação  que  a  torna  incorreta,  ao  estabelecer  a  impossibilidade  da  prescrição
retroativa ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa “independentemente da data em
que o crime se consumou”.

Pugnam, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

A Banca Examinadora se manifestou pela anulação da questão, cujos fundamentos,
por pertinentes, utilizo como razão de decidir:

“A alternativa considerada correta pelo gabarito foi aquela segundo a qual “Depois
de transitada em julgado a sentença condenatória,  a  prescrição se regula pela pena aplicada em
concreto, não podendo ter por termo inicial data anterior à  denúncia ou queixa, independentemente
da data em que o crime se consumou”.  Entretanto,  acolhendo‐se  aqui  as  razões  levantadas  pelos
impugnantes,   tal  alternativa  não  pode  ser  considerada  correta,  tendo  em  vista  o  período  final:
“independentemente  da  data em que o  crime se  consumou”.  Isso  porque o  dispositivo  ao  qual  a
alternativa faz referência implícita, o art. 110 do Código Penal,  foi alterado em 2010,  pela Lei 12.234. 
Nesse sentido, se o crime foi praticado antes da entrada em vigor de tal lei, a prescrição poderia ter por
termo inicial a data  do fato. Assim, a inclusão do período “independentemente da data em que o crime
se  consumou”  maculou  a  questão,  visto   que  a  alternativa  não  pode ser  considerada  inteiramente
correta”.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora

e DAR provimento aos recursos interpostos para ANULAR a questão.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

RAFAEL BRÜNING
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNING, JUIZ DE DIREITO DE

ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017672-21.2019.8.24.0710

Questão n.: 91 da prova tipos 2 e 4 - ingresso por provimento 

Relatora: Monika Pabst

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 91 da prova objetiva seletiva "tipos 2 e 4" para
ingresso por provimento.

Sustentam os recorrentes, cujos recursos são identificados pelos ns. 472 e 473, que o Ato Regimental TJ
n. 164, de 10 de agosto 2018 transformou a função de vice-corregedor-geral da Justiça em corregedor-geral do foro
extrajudicial e alterou o Ato Regimental TJ n. 44, de 7 de fevereiro de 2001. Enfatizam que não se trata de simples
mudança de denominação, mas sim, de extinção do cargo de vice-corregedor‐geral da Justiça que foi transformado no
cargo de corregedor‐geral do foro extrajudicial. E, por assim ser, entendem que a atribuição para abrir procedimento
disciplinar  nas  hipóteses  de  pena  de  suspensão  ou  perda  da  delegação  é  da  atribuição  do  corregedor‐geral  do  foro
extrajudicial. Pugnaram, por consequência, pela anulação da questão frente ao erro material.

É o relatório.

A questão recorrida foi assim redigida:

91. Assinale a resposta correta:

a) No que se refere ao procedimento disciplinar, a abertura do mesmo, preliminar ou preparatório, compete: I – ao juiz
diretor do foro nos casos de pena de repreensão ou multa; e II – ao Vice-Corregedor-Geral da Justiça nas hipóteses de
pena  de suspensão  ou  perda  da  delegação.  Na impossibilidade de  ser  definida,  de  plano,  a  competência  do  Vice-
Corregedor-Geral da Justiça, compete ao juiz diretor do foro a abertura de procedimento preliminar ou preparatório.
Havendo  mais  de  um indiciado  e/ou  diversidade de  infrações,  a  propositura  caberá  ao  órgão  competente  para  a
imposição da pena mais grave.

b)  Relativamente  à  incorporação  serão  cobrados,  como  ato  único,  as  averbações  e  os  registros  relativos  à  pessoa  do
incorporador ou referentes a direitos reais de garantia, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento.
Todavia, não serão considerados atos únicos, para fins de cobrança de emolumentos, os atos envolvendo unidades autônomas
específicas dadas em garantia em favor do empreendimento.

c) Em relação ao protesto de títulos, é vedada a intimação por telefone, fax ou correio eletrônico, exceto se tratar de hipótese de
protesto para fins falimentares, com prévia e expressa autorização judicial para tanto.

d) O cancelamento do registro de loteamento urbano sempre dependerá de decisão judicial, bem como a instituição de usufruto
mediante registro.

A resposta correta, a alternativa "A", levou em consideração a literal redação do art. 62 do Código de
Normas deste egrégio Tribunal de Justiça Catarinense, que, até a publicação do edital para o certame do concurso público
para outorga de delegação de serviços notariais e registrais e a realização do certame, não havia sido alvo de qualquer
alteração por conta da modificação na nomenclatura da função de vice-corregedor geral de justiça em corregedor-geral do
foro extrajudicial.

Não se olvida que o Ato Regimental n. 164 transformou a função de vice-corregedor geral da Justiça em
corregedor-geral do foro extrajudicial e alterou o Ato Regimental TJ n. 44, de 7-2-2001, contudo, tal modificação não
alterou a redação do art. 62 que à época da publicação do edital (marco segundo o qual deve ser considerado para fins de
possíveis alterações legislativas) trazia redação idêntica a resposta considerada correta.

A propósito, ao consultar novamente o Código de Normas deste egrégio Tribunal nota-se que somente
na data de 22-6-2019, através do Provimento n. 11, que fora alterada a redação do art. 62 e respectivos §§1º, 2º e 3º, ou
seja, posteriormente a publicação do edital  (na hipótese, 21-1-2019) e a realização da prova em questão (2-6-2019).

E, conforme previsão expressa no edital notadamente na página 42 "DEVEM SER CONSIDERADAS
AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO OCORRIDAS ATÉ A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL".

Aliás,  o  Ato  Regimental  TJ  n.  164,  de  10  de  agosto 2018 sequer  constou no  programa específico
da matéria relacionada ao título "DIREITO JUDICIÁRIO", no qual se previu "Regimento de Custas do Estado de Santa
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Catarina. Código de Divisão e Organização Judiciárias de Santa Catarina - Lei Complementar n. 339/2006. Código de
Normas e Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário de Santa Catarina".

Ante  o  exposto,  o  voto  é  no  sentido  de  acolher  o  parecer  da  Banca  Examinadora  e  negar
provimento aos recursos interpostos.

       Florianópolis, 29 de julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DA

PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código
verificador 0164536 e o código CRC 69A7F086.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017670-51.2019.8.24.0710
Questão n.: 92
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 92 da prova objetiva seletiva.

Sustenta,  em  síntese,  que  há  duplicidade  de  assertivas  corretas  pois,  além  da
considerada pela banca, qual seja, "será admitida reclamação disciplinar anônima, quando, verossímeis
suas alegações, for capaz de apontar a prática de delito funcional", também correta está a afirmativa de
que "É vedada a abertura de matrícula para: I – parte ideal de imóvel, inferior ao módulo rural; II –
parte do imóvel sobre a qual tenha sido instituída hipoteca legal; e III – parcela do imóvel que tenha
sido onerada por alienação fiduciária em garantia".

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Sucintamente, como manifestou a Banca Examinadora, a questão merece ser anulada,
pois,  além da  considerada  correta  pela  banca,  a  assertiva  apontada  pelo  candidato  igualmente  "se
encontra correta com base no artigo 664 do Código de Normas da CGJSC, in verbis: “Art. 664. É
vedada a abertura de matrícula para: I – parte ideal de imóvel; II – parte do imóvel sobre a qual tenha
sido instituída servidão; e III – parcela do imóvel que tenha sido onerada.” Em primeiro lugar, temos
que tanto a hipoteca legal, quanto a alienação fiduciária em garantia estão compreendidas no inciso III,
pois constituem modalidades de oneração do imóvel. Quanto à vedação de abertura de matrícula para
imóvel inferior ao módulo rural, temos que se trata de texto expresso de lei. Vide o caput do artigo 65
da Lei 4.504/64: “Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva
do módulo de propriedade rural. “ E, mais, o § 9º do artigo 213 da Lei 6.015 reforça tal conclusão no
sentido de que “independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de
escritura pública alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o
recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração
mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística.”

Ante o exposto, o voto é no sentido de, com base nos fundamentos constantes no
parecer da Banca Examinadora, dar provimento ao recurso interposto, anulando a questão 92 da prova.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017668-81.2019.8.24.0710
Questão n.: 96
Relatora: Cristina Castelan Minatto

Cuidam-se de recursos interpostos contra a questão n. 96 da prova objetiva seletiva.

Sustentam os recorrentes,  em síntese,  que  a resposta indicada como correta,  pelo
gabarito, estaria errada, pois ao contrário do que nela consta o Reino Unido não faz mais parte da
União Européia, por conta do Brexit; que o site https://europa.eu/european‐union/about‐eu/countries
/member‐countries/unitedkingdom_pt#brexit  já  retirou  o  Reino  Unido  como participante  da  União
Européia; discorrem sobre a União Européia,  com texto retirado da internet;citam países da União
Européia que teriam aderido ao Euro ou não como condição necessária a participação no Bloco.

Pugnam pela anulação da questão por não haver alternativa correta.

É o breve relatório.

[...]

Os recursos não devem prosperar.

A  questão  96determinava  que  o  candidato  escolhesse  a  afirmativa  correta.  Os
recursos versam a alegação de que a afirmativa apontada no gabarito não estava correta. Por não haver
dissenso acerca das demais alternativas, deixo de examiná-las.

A afirmativa correta tem o seguinte teor:  “O euro é o  símbolo  mais  concreto da
integração européia: cerca de 341 milhões de pessoas usam-no todos os dias, o que o torna a segunda
moeda mais  utilizada  em todo  o  mundo.  Bulgária,  Croácia,  República  Checa,  Hungria,  Polônia,
Romênia e Suécia não adotaram a moeda única, mas aderirão à zona euro assim que reunirem as
condições necessárias.  Dinamarca e Reino Unido,  de seu lado, optaram por não adotar o euro e
manter a sua moeda nacional.”

Os autores dos recursos, em sua maioria, argumentam que o Reino Unido não faz
mais parte da União Européia. Não há o que corrigir na assertiva, pois o processo do BREXIT (British
exit) começou em junho de 2016, quando a população dos quatro países que formam o Reino Unido
(Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) se manifestou, através de referendo, pela saída
da União Européia. Apesar da decisão do BREXIT já ter sido tomada, o Reino Unido ainda não saiu do
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Bloco,  pois  a  transição  requer  algum tempo  para  os  impactos  dela  decorrentes  serem tratados  e
saneados. Desta forma, a previsão para o dia final de participação dos Britânicos na União Européia
está prevista para o dia 31 de outubro do ano corrente. A informação pode ser colhida em pesquisa na
internet, inclusive no site Oficial do Governo Britânico (https://www.gov.uk/government/brexit), o qual
apresenta informações para as pessoas que possuem ou pretendem possuir algum vínculo comercial ou
pessoal com os países britânicos, possam se preparar dentro das mudanças que estão ocorrendo, em
face do BREXIT. No site da União Européia consta:“Brexit: o Reino Unido continua a ser um membro
de  pleno  direito  da  UE,  com  todos  os  direitos  e  obrigações  daí  decorrentes.”  (Disponível
em: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt#28members)

No  site  brasileiro  de  notícias  Poder360,  podemos,  inclusive,  acompanhar  uma
contagem  regressiva  para  o  BREXIT.  (https://www.poder360.com.br/internacional/entenda-
o-imbroglio-do-brexit-e-os-proximos-passos-da-saida-britanica-da-ue/) Outro site que pode corroborar
é o de notícias da Revista Exame https://exame.abril.com.br/mundo/uniao-europeia-rejeita-negociar-
novo-acordo-do-brexit-com-reino-unido/

Em relação ao recurso que aponta erro na questão do gabarito, quando diz: “mas
aderirão à zona do euro assim que reunirem as condições necessárias”,a questão também não merece
correção, pois nela não consta que as condições a serem preenchidas seriam de natureza econômica ou
de qualquer outra espécie.No site da União Européia constam todas as informações sobre as condições
necessárias  para a  participação na Zona do Euro,  que não se subsumem a questões  econômicas  e
políticas, mas também atantas outras exigências que podem elucidar meandros da assertiva. No mesmo
site estão as informações que formaram a assertiva. Colhemos:

“O euro é a prova mais tangível da integração europeia: cerca de 341 milhões de pessoas o utilizam

todos os dias, tornando-se a segunda moeda mais usada em todo o mundo.”

(...)

“Estes são países onde o euro ainda não foi adotado, mas que se juntará depois de ter cumprido as
condições necessárias. Principalmente, consiste em países dos Estados membros que aderiram à União
em 2004,  2007  e  2013,  após  o  lançamento  do  euro  em 2002.Bulgária;  Croácia;  República  Checa;
Hungria; Polônia;Roménia;Suécia.”(grifei)

Do site, ainda se extrai:

“Para aderir à área do euro, os estados membros da UE são obrigados a cumprir os chamados "critérios
de convergência”.Estas condições económicas e jurídicas vinculativas foram acordadas no Tratado de
Maastricht  em  1992  e  são  também  conhecidas  como  "critérios  de  Maastricht".  Todos  os  Estados-

Membros da UE, excepto a Dinamarca e o Reino Unido, são obrigados a adoptar o euro e a aderir à

zona  do  euro,  uma  vez  que  estejam  prontos  para  a  sua  concretização.”(grifei)  (Disponível
em: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_en)

Verifica-se, pois, que, se TODOS OS ESTADOS-MEMBROS, exceto Reuno Unido e
Dinamarca, como bem apontou a assertiva, deverão adotar o euro, não há razão para acatar a alegação
de que um ou outro país ainda não aderiu ou não se sabe se vai aderir, por quaisquer motivos, quer
sejam econômicas ou não.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
manter a Questão 96.

Florianópolis, 25 de julho de 2019.
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Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017658-37.2019.8.24.0710
Questão n.: 97 da prova tipo 1 - ingresso por provimento 
Relatora: Monika Pabst

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 97 da prova objetiva seletiva "tipo
1" para ingresso por provimento. Sustenta o recorrente, em síntese, que a questão de n. 97 teria duas
respostas corretas,  pois a alternativa "c",  constante no gabarito fornecido pela banca,  bem como a
alternativa  "a"  estariam ambas  corretas,  uma  vez  que  o  texto  da  alternativa  "a"  corresponderia  à
definição de "certificado digital" fornecido pela empresa "QualiSign" em seu sítio eletrônico. 

Pugna, assim, pela anulação da questão.

Não houve parecer prévio da banca examinadora.

É o relatório.

A irresignação do candidato não merece ser conhecida, uma vez que este optou por se
identificar quando da feitura do recurso, tendo inserido seu nome e sobrenome no campo "pedido" do
formulário, impróprio para identificação.

O edital do certame prevê que "[n]ão é permitida qualquer identificação no corpo das
razões do pedido ou de seus respectivos requerimentos, quando relativos aos itens “14.1.e”, “14.1.f” e
“14.1.i”, sendo indeferidos sumariamente os que não atenderem a essa condição." (item "14.15.7.",
seção "14", "Dos pedidos de revisão e dos recursos"). Dentre os itens referidos no item 14.15.7, está o
item "14.1.f", consistente na "opção considerada como certa, na questão da Prova Objetiva de Seleção".

Igual regra está prevista em relação aos recursos, em específico, ao dispor o item 15.2
que "no  recurso  a  que  se  refere  as  alíneas  “a”  e  “b”  do  item 15.1.I  será  assegurado  o  sigilo  da
identificação", referindo-se o item 15.1.I.a ao "gabarito da prova objetiva de seleção, bem como contra
do  conteúdo  das  questões  e  da  respectiva  avaliação".  Tanto  é  necessária  a  não-identificação  dos
recursos que o item 15.3 do edital prevê que "[p]ara julgamento daqueles previstos nos itens 15.1.I.a,
serão distribuídos aos membros da comissão somente as razões do recurso". 

Assim,  a  inserção  de  identificação  no  corpo  das  razões  acaba  por  levar  ao  não
conhecimento do recurso, em razão do disposto no instrumento convocatório, sob pena de ferimento ao
princípio da impessoalidade. 

Ante o exposto, o voto é no sentido de não conhecer o recurso.

Florianópolis,
29 de julho de 2019.

MONIKA PABST
Procuradora de Justiça 

MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO
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Documento assinado eletronicamente por MONIKA PABST, ASSESSOR ESPECIAL DO

GABINETE DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, em 30/07/2019, às 16:21, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017653-15.2019.8.24.0710

Questão n.: 98

Relator: Cristina Castelan Minatto

Cuida-se de recursos interpostos contra a questão n. 98 da prova objetiva seletiva.

Sustentam, os candidatos, em síntese, que: a alternativa indicada como correta está
incompleta ou equivocada, pois a pessoa detida pode ser apresentada que a outra autoridade autorizada
pela lei a exercer funções judiciais;  a alternativa seria falsa, alegando que os tratados internacionais
não possuem status supra-legal, mas legal e que a resposta seria genérica; que haveria mais de uma
resposta correta; que seria outra a resposta correta.

Pugnam, assim, pela anulação da questão por não haver resposta correta, ou alteração
da resposta correta, ou, ainda, pela consideração de mais de uma resposta correta.

É o relatório.

[...]

Os recursos não merecem prosperar.

Inobstante  haver  recurso  de  candidato  que  não  apresentou  Pedido  de  Revisão  à
Banca, acolho a decisão da Banca Examinadora nos demais pedidos, no sentido de manter a questão 98
e  replico  de  suas  decisões  aos  Pedidos  apresentados,  excertos  que  merecem ser  consignados  nos
recursos daqueles candidatos.

A questão 98 possuia o seguinte enunciado: “98. Assinale a resposta correta:”

Das 4 opções de respostas apresentadas à questão,  duas foram trazidas a  recurso,
acerca das quais a Banca se posicionou pontualmente, como veremos a seguir.

Questão apontada no gabarito como correta:
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A Convenção Americana sobre Direitos do Homem dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa
presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”. Portanto, por possuírem
- os tratados internacionais sobre direitos humanos - status jurídico supralegal no ordenamento jurídico
brasileiro, legitimada se encontra a denominada “audiência de custódia”.

A resposta realmente está correta, tendo em vista que não há incompletude ou erro,
senão  vejamos  a  decisão E.  Supremo Tribunal  Federal.  Ementa  de  acórdão  da  lavra  do eminente
Ministro Luiz Fux:

“A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda
pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto ostentar o
status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento
jurídico  brasileiro,  legitima  a  denominada  “audiência  de  custódia”,  cuja  denominação  sugere‐se
“audiência  de apresentação”.  (Ação Direta  de Inconstitucionalidade 5.240 ‐  São  Paulo,  20/08/2015
Plenário do DTF, Relator Eminente Min. Luiz Fux.)

Assim, a resposta está em absoluta concordância com a mais moderna interpretação
dada ao tema pela Corte Maior, possuindo, tais dispositivos caráter supralegal. E, pela redação utilizar
a  mesma  terminologia  empregada  pelo  STF,  não  há  qualquer  generalidade  empregada.  Ainda,  as
expressões “detida/retida, além de constarem na decisão do STF, encontram‐se presentes também na
Convenção, art. 7º, item 5.”, como bem indicou a Banca, na sua decisão. E mesmo que o art. 7º da
convenção informe que pode ser à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer
funções judiciais, ou seja,  “o  fato de não mencionar as outras figuras “equivalentes” ao juiz não
retira a verdade da assertiva. Basta pensar o contrário. Se se dissesse que não fosse necessária a
presença do juiz, aí sim a questão estaria equivocada. Em momento (algum) foi afirmado, na questão,
que  foram  somente  os  tratados  que  legitimaram  a  audiência  de  custódia  no  Brasil.  A  locução
“portanto” não limita a interpretação, nem estabelece uma relação estrita de “causa e efeito”, como
pretendido pelo recorrente.”

A outra alternativa levantada como correta por alguns recorrentes, trata da diferença
entre direitos fundamentais e direitos humanos e teve a seguinte redação:

A República Federativa do Brasil rege‐se, nas suas relações internacionais, dentre
outros, pelo princípio da prevalência dos direitos fundamentais da pessoa humana, assim entendidos
aqueles  estabelecidos  em documentos  internacionais.  Por  esta  razão  fixou‐se,  através  de  emenda
constitucional, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais da pessoa

humana que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. (grifei)

Quanto a parte final da afirmação, vejamos o texto constitucional, dado em face da
EC 45:

Art. 5º ...

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais. (grifei)

A  controvérsia  não  caberia  ao  quorum  e  forma  de  aprovação  dos  tratados  e
convenções internacionais, mas restou argüida em face da diferenciação entre direitos fundamentais e
direitos humanos, tendo em vista os textos respectivos, da afirmativa apresentada como opção e do
texto constitucional.

SEI/TJSC - 0164603 - Decisão https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 4 31/07/2019 13:49



A opção de resposta,  por esta especificidade, não está correta.  Para compreensão,
replico da decisão da Banca o texto do Professor Ingo, publicado no site da PUC/RS: “A falta  de
clareza quanto à distinção (possível e mesmo necessária, como iremos buscar demonstrar) entre as
noções  de  direitos  humanos  e  direitos  fundamentais,  tem  diversas  causas  e  apresenta  distintas
manifestações. (...) Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes
às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo (na ótica do Constituinte), foram,
por seu conteúdo e importância, integradas – de modo expresso ou implícito, bem como por força da
abertura material do catálogo constitucional (art. 5º, § 2º, CF) – à Constituição formal e/ou material,
além de subtraídas à plena disposição dos poderes constituídos,  porquanto dotadas de um regime
jurídico  qualificado  e  reforçado”.  Disponível  em:  https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete
/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-garantias-fundamentais

A  diferenciação  entre  Direitos  Humanos  (direito  do  Homem)  e  Direitos
Fundamentais, encontra-se em ampla sintonia com a visão jurídica dos conceitos, em que pese o seu
tratamento  filosófico  contemporâneo,  que  um tanto  se  aproxima  e  interfere  nessa  congruência  de
posicionamentos. Citado na decisão da Banca, extraio partícula para trazer à colação, o excelente texto
do Juiz e Professor da PUC-RS, Ingo Wolfgang Sarlet:

“Direitos  Humanos  e  Direitos  Fundamentais,  para  além  de  um  acordo  semântico  em  torno  de
determinada terminologia, que busca respeitar também a opção (e tradição) tomada pela comunidade
internacional organizada e estruturada em torno de um conjunto de organizações e um complexo de
regras e princípios jurídicos em matéria de direitos atribuídos às pessoas humanas, bem como a opção
terminológica e conceitual de boa parte das ordens constitucionais,  são, portanto, figuras distintas por
diversas razões, mas ao mesmo tempo e em muitos casos objeto de significativa mas sempre parcial
convergência  material  e  formal,  porquanto  reportadas  a  esferas  distintas  (embora  entrelaçadas)  de
positivação.

Como se não bastasse, há que ter presente que a distinção aqui adotada coincide com a própria decisão
do  Constituinte  de  1988,  que,  além  de  pela  primeira  vez  utilizar  o  termo  direitos  e  garantias
fundamentais  para  os  direitos  consagrados  na  CF  (de  modo  expresso  ou  implícito,  como  a  seguir
veremos), refere-se à noção de direitos humanos precisamente no contexto de sua positivação em tratados
de direito internacional público ou mesmo inerentes aos princípios gerais do direito internacional, e isso
em várias  passagens da CF (art.  4º,  II,  5º,  §  3º,  e  109,  ao tratar  do incidente de deslocamento da
competência para a justiça federal por motivo de grave violação dos direitos humanos).” Disponível em
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/67/edicao-1/conceito-de-direitos-e-garantias-fundamentais

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento aos recursos interpostos.

Florianópolis, 25 de julho de 2019.

Registradora Cristina Castelan Minatto
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA CASTELAN MINATTO, MEMBRO DA

COMISSÃO DE CONCURSO, em 31/07/2019, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0164603 e o código CRC 17290E8A.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Processo n.: 0017645-38.2019.8.24.0710
Questão n.: 100
Relator: Humberto Goulart da Silveira

Cuida-se de recurso interposto contra a questão n. 100 da prova objetiva seletiva.

Sustenta, em síntese, que "A MD. Banca Examinadora definiu a assertiva D como
correta: “d) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador‐Geral da República,
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça
Federal.”  Fundamenta o recorrente que a assertiva não corresponde ao conteúdo programático previsto
no edital.

Pugna, assim, pela anulação da questão.

É o relatório.

Consta no conteúdo programático no edital:

"CONHECIMENTOS GERAIS:  Literatura  brasileira,  portuguesa  e  universal.  Atualidades  brasileiras:
economia e política. Política e economia nacional e internacional. História Geral e do Brasil. Geografia
Brasileira. Raciocínio lógico. Direitos Humanos.  Administração e gestão de cartórios.  Recrutamento,
seleção  e  treinamento  de  funcionários.  Motivação  e  incentivo  dos  colaboradores.  Tecnologia  da
Informação e da Comunicação. Documento eletrônico e assinatura digital. Arquivamento, segurança e
preservação de documento eletrônico.  Microfilmagem e digitalização.  Certificação digital.  CAGED –
Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados.  RAIS  –  Relação  Anual  de  Informações  Sociais.
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais. Acessibilidade de Pessoas com mobilidade reduzida" (grifei).

De  forma  incontroversa,  as  demais  assertivas  ("a",  "b"  e  "c")  estão  erradas.  A
assertiva "D" insere-se o conteúdo programático plenamente, pois expressamente consta nele "Direitos
Humanos".  Perquirir-se  acerca  na  natureza  da  disciplina  é  írrito  pois  expressamente  se  exigiu  no
edital e o conhecimento acerca dos direitos humanos implica necessariamente no conhecimento dos
meios de proteção deles.

Ante o exposto, o voto é no sentido de acolher o parecer da Banca Examinadora e
negar provimento ao recurso interposto.

Florianópolis, 29 de julho de 2019.

Juiz de Direito Humberto Goulart da Silveira
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO GOULART DA SILVEIRA, JUIZ DE

DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, em 30/07/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao
informando o código verificador 0163827 e o código CRC 1D06E8A1.
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