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QUESTÃO TEÓRICA 01: 
Como se dá a instituição e quais os efeitos do bem de 
família convencional? Qual a importância e abrangência do 
instituto, considerando o panorama jurídico atual? 
Gabarito: O instituto do bem de família convencional está 
previsto nos artigos 260/265 da Lei 6.015/13 (Lei de 
Registros Públicos) e no Código Civil, artigos 1711/1722. A 
Lei nº 8.009/1990, que regulamentou a figura do bem de 
família legal, ou “involuntário”, restringiu, em muito, a sua 
utilização, mas não revogou o instituto. Com referência ao 
regramento do atual CC, as inovações foram sensíveis, 
como a possibilidade de instituição do bem de família pela 
entidade familiar, e não somente pelos cônjuges unidos 
por matrimônio; possibilidade de instituição do bem de 
família também por terceiros, seja por testamento ou 
instrumento de doação; possibilidade de abranger 
adicionalmente valores mobiliários; possibilidade de 
abranger as pertenças e acessórios do bem imóvel; 
limitação do valor a 1/3 do patrimônio líquido do instituidor; 
previsão expressa quanto à permissão de penhora por 
dívidas condominiais. Necessária formalização do ato de 
vontade por escritura pública, levada a registro no Ofício 
de Imóveis competente. Outro requisito essencial é que o 
bem afetado seja aquele destinado ao “domicílio familiar”. 
São requisitos específicos de legitimidade para a 
constituição do bem de família a propriedade e faculdade 
de disposição do bem, a solvência do instituidor e o efetivo 
domicílio da família no imóvel. 
 
QUESTÃO TEÓRICA 02: 
O pacto antenupcial é importante instrumento 
regulamentador dos efeitos patrimoniais do casamento. 
Sobre o pacto, responda: 

a) Ao elaborar o pacto, podem os nubentes optar por 
mesclar regras dos regimes de bens 
expressamente tipificados no Código Civil, de 
forma a optar por regime misto?  

b) É possível modificar o regime de bens eleito pelo 
pacto antenupcial na constância do casamento? 
Indique o procedimento para tal alteração, e se os 
efeitos da modificação serão ex tunc ou ex nunc, 
fundamentando. 

Gabarito: Sim, é possível a elaboração de pacto 
antenupcial misto (Art. 1.639) - Sim, é possível a 
modificação, através de pedido judicial consensual, 
fundamentado, dirigido ao juiz de direito (Art. 1.639, §2º) – 
Efeitos ex nunc. 
  
QUESTÃO TEÓRICA 03: 
O artigo 1054 do Código Civil prescreve que o contrato 
social da sociedade limitada mencionará, no que couber, 
as indicações do artigo 997 do mesmo diploma. Indique 
quais os pontos do artigo 997 são incompatíveis com a 
sociedade limitada e que, portanto, não podem ou não 
necessitam compor o contrato social deste tipo societário. 
Justifique cada um deles. 
Gabarito:  

a) Todo o disposto no inciso V do Artigo 997 do 
Código Civil. Justificativa: Na sociedade limitada é 
vedada a contribuição em prestação de serviços, 
de acordo com o Artigo 1.055, § 2°, do Código 
Civil. 

b) A expressão “e nas perdas”, contida na parte final 
do Inciso VII do Artigo 997 do Código Civil. 
Justificativa:  A mencionada expressão fere a 
natureza da sociedade limitada que tem a 

responsabilidade dos sócios limitada às suas 
quotas sociais, nos termos do Art. 1.052 do 
mesmo Código, sendo incompatível a previsão 
para o sócio arcar com as perdas da sociedade. 

c) Todo o disposto no Inciso VIII do Artigo 997 do 
Código Civil. Justificativa: O dispositivo em 
questão, diferentemente da sua adequação em 
relação à sociedade simples, necessário a regular 
o estabelecido no Art. 1.023 do Código Civil, é 
contrário à natureza da sociedade limitada, em que 
a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor 
das suas quotas, não respondendo pelas 
obrigações sociais. 

 
QUESTÃO TEÓRICA 04: 
Dentre os impostos de competência dos Municípios, 
destaca-se o previsto no artigo 156, inciso II da 
Constituição Federal ("transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição"). Este imposto possui seu contorno delineado 
nos artigos 35 e seguintes do Código Tributário Nacional. 
Pergunta-se, portanto, em relação à base de cálculo deste 
tributo: 1) Em havendo arrematação de bem imóvel, a base 
de cálculo do ITBI será: a) O valor alcançado pelo bem na 
arrematação? b) O valor da avaliação judicial? ou c) O 
valor venal de venda no mercado? Justifique 
plenamente. 2) Pode Provimento da eg. Corregedoria 
Geral de Justiça determinar que a autoridade cartorária 
exija a complementação do ITBI quando o valor do imóvel 
declarado no contrato apresentar-se superior ao valor de 
mercado? Justifique plenamente. 
Gabarito:  

1) Possui o ITBI como base de cálculo o valor venal 
do imóvel (art. 33, CTN). Explica a jurisprudência 
do STJ o que se deve entender por "valor venal". 
Assim, de acordo com uníssonas decisões 
judiciais, a base de cálculo do ITBI, na situação 
proposta, deve corresponder ao valor da 
arrematação, pois foi este o valor que o bem 
atingiu "no mercado", no momento em que 
publicamente vendido (arrematado). O fundamento 
de tal posicionamento dos Tribunais reside na 
preservação do princípio da fé pública (TJPB, AC 
200.2010.003.734-6/001, j, 27/02/2012; STJ, REsp 
863.893/PR). 

2) É competência do em. Corregedor Geral de 
Justiça baixar provimento a ser estritamente 
observado pelos cartorários acerca da 
necessidade de complementação do ITBI na 
hipótese de o valor do imóvel declarado no 
contrato ser superior ao "valor de mercado". Não 
reside aí nenhuma ilegalidade ou 
inconstitucionalidade por alteração de base de 
cálculo do tributo. Destarte, o valor declarado, 
sendo maior do que o apontado pelo Fisco, deve 
prevalecer, por corresponder ao "valor de 
mercado" (TJPB, AC em MS 999.2011.000077-
8/001, j.30/11/2011). 
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QUESTÃO PRÁTICA 01: 
José da Silva, titular de domínio do imóvel objeto da matrícula 1234, do 1º Registro de Imóveis 
de João Pessoa, entabulou com Francisco de Souza locação comercial, sendo estipuladas 
cláusulas de vigência e de preferência. O bem em questão foi declarado indisponível por ordem 
expedida por Juiz do Trabalho, no bojo de reclamação trabalhista movida em face de José da 
Silva, tendo sido regularmente averbada na matrícula. O contrato de locação foi apresentado 
para registro. Na posição de Registrador, elabore o ato compatível com a situação apresentada, 
justificando. 
Gabarito:  
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – Edital 
001/2014 
 
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
RESPOSTA DAS QUESTÕES PRÁTICA 01 

A presente questão é dividida em duas partes. Pede-se a elaboração do 
“ato compatível” com o caso fictício apresentado, devendo, ainda, ser o “ato” 
devidamente justificado. 

Por primeiro, deve ser lembrado que por ser uma “questão prática”, é 
curial o acerto do ato a ser elaborado, o qual é analisado com a sua específica 
e pontual fundamentação, justificadora da sua escolha. Portanto, uma não está 
desassociada da outra. 

Assim posto, o ato a ser praticado se constitui em uma Nota de 
Devolução. 

O Registrador deverá impedir o ingresso do título, lavrando a competente 
nota motivada de devolução. 

A indisponibilidade do bem impede a inscrição de cláusula de vigência ou 
de preferência estipuladas em contrato de locação de imóvel urbano, para a 
hipótese de alienação. 

De acordo com a doutrina do professor Luiz Guilherme Loureiro: 
A indisponibilidade de bens é forma especial de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, impedindo o acesso de títulos de disposição ou 
oneração, ainda que formalizados anteriormente à decretação da 
inalienabilidade (Ap. 029.886-0/4 SP, j. 04.06.1996). 
(Registros Públicos – Teoria e Prática, 2ª ed revista e atualizada. 
São Paulo: Método) 
 

É nesse sentido que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba navega: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL ALIENADO POR HASTA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE 
AVERBAÇÃO DO CONTRATO PERANTE O REGISTRO 
IMOBILIARIO POSSIBILIDADE DE DENUNCIA PROVIMENTO 
RECURSAL. 
Sem o devido registro do contrato locatício junto a matricula do 
imóvel, este direito obrigacional não se reveste de eficácia real, 
não podendo ser exigido perante terceiros Destarte, o adquirente do 
imenel pode denunciar o contrato nos termos do art. 8° da Lei n° 8.245, 
de 18 de outubro de 1991. 
 

Do seu corpo extrai-se: 
 

Logo, sem o devido registro do contrato locatício junto a matricula do 
imóvel, este direito obrigacional não se reveste de eficácia real, não 
podendo ser exigido perante terceiros. 
Destarte, o adquirente do imóvel pode denunciar o contrato nos 
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termos do art. 8° da Lei n° 8 245. Neste norte, em magistral exposição, 
Silvio Salvo Venosa comentando o artigo em apreço 

"Presente dispositivo nas regras gerais da lei, aplica-se a todas as 
locações. O novo adquirente e estranho ao pacto locatício, em 
principio, salvo o registro imobiliário que tem por finalidade tornar a 
avença conhecida por todos."1 

E mais 
“É interessante acentuar essas hipóteses em que o legislador 
confere direitos exorbitantes do contrato quando este consta do 
registro imobiliário. 
A lei atual e mais precisa e se refere a forma como se efetua o 
registro no contrato, qual seja a averbação. Não basta porém que o 
contrato seja registrado. São três os requisitos para que o contrato 
valha contra terceiros adquirentes o contrato deve estar com 
vigência por prazo determinado, deve conter clausula de vigência 
para o caso de alienação e, finalmente, deve ser ax erbado junto 'a 
matricula do imóvel [...]”. (grifo nosso) 

(TJPB. Ag.Inst. n° 001 2008 008 274-7, 2ª CC, Relator Des. Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, j. 25/11/2008) 
 

Portanto, se a locação não se contrapõe à indisponibilidade (uma e outra 
estão em planos diferentes), o mesmo não se dá com essas inscrições (lato 
sensu), que vão ao plano real – e, dessa forma, não podem ser admitidas, 
enquanto houver indisponibilidade. 
 

Nesse mesmo tom é a jurisprudência: 
 
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE CONTRATO DE 
LOCAÇÃO. IMÓVEL INDISPONÍVEL POR DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL. CLÁUSULAS DE PREFERÊNCIA E VIGÊNCIA. 
NECESSIDADE DE REGISTRO. EFEITOS ERGA OMNES. DÚVIDA 
REGISTRAL. PROCEDÊNCIA.   
- Ao decretar a indisponibilidade dos bens de uma pessoa, o Judiciário 
tem como objetivo impedir que o devedor aliene seus bens ou que 
sobre estes recaiam novos gravames. Dessa forma, assegura-se 
patrimônio suficiente para o pagamento de eventuais débitos. Via de 
regra, esses bens são levados à hasta pública, devendo estar livres e 
desembaraçados. 
- Com o registro imobiliário, a publicidade de cláusulas 
contratuais prevendo o direito de preferência e de vigência passa 
a ser erga omnes, obrigando terceiros que adquiram um bem 
levado à hasta pública. Nesses casos, a anotação no fólio 
imobiliário inevitavelmente gera um ônus sobre o prédio, 
inviabilizando o decreto de indisponibilidade.  
- Recurso improvido. (grifo nosso) 
(TJDFT. APC n° 2008.01.1.030107-4, 6ª T. Relator Des. Luís 
Gustavo B. de Oliveira, j. 07/04/2010). 

 
 Assim, vê-se que o caso prático vai além do direito de dispor do bem por 
simples locação, ante a indisponibilidade do imóvel por força judicial, já que as 
cláusulas destacadas no contrato de locação, se registradas, gerarão, ante a 
publicidade do registro imobiliário, uma “eficácia real” sobre o bem contra o atual 
ou futuro proprietário; por terem efeito erga omnes, essas cláusulas obrigariam, 
assim, a terceiros que venham a adquirir o bem a respeitar essas cláusulas até 
o fim da locação, contrariando a determinação judicial de indisponibilidade da 
coisa. 
 
 Ora, a averbação de indisponibilidade decorre de ordem legalmente 
expedida e inscrita anteriormente, retirando da propriedade imobiliária a sua 
disponibilidade, que foi averbada regularmente e por determinação de 
autoridade competente. Se do titular dominial se retira o poder de dispor da coisa 
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que, como no caso, ficou à disposição do Juízo, nenhum título tendente a onerar 
ou transmitir a propriedade imobiliária pode ser admitido no Registro de Imóveis. 
 
 Conclui-se então que o entrave deve ser mantido sobre o imóvel até a 
decisão definitiva da pendência judicial que o originou. O cancelamento se dará 
diretamente pela autoridade responsável pela constrição encaminhada ao 
Registro de Imóveis. Destaque-se, ainda, que não é da competência de Juízo 
Corregedor Permanente, no âmbito administrativo, emitir decisão capaz de 
cancelar a indisponibilidade ou relativiza-la. 
 
 É o ato: 
 

1° REGISTRO DE IMÓVEIS 
 
O presente título foi protocolado sob o n° xxxxxx, em xx/xx/2014, tendo sido 
devolvido sem registro, para satisfação das seguintes exigências: 
 

- NOTA DE DEVOLUÇÃO - 
 
 Consta na averbação n° xx, da matrícula n° xxxxx, que foi determinado 
o impedimento de registro de qualquer ato que importe em alienação 
referente ao imóvel deste título, tornando-o indisponível. Para que o título 
tenha ingresso ao fólio real é necessário apresentar mandado de 
cancelamento da ordem de indisponibilidade, ressaltando que o presente 
contrato de locação prevê expressamente cláusulas de vigência e de 
preferência. 
 
 A indisponibilidade do bem impede a inscrição de cláusula de vigência 
ou de preferência estipuladas em contrato de locação de imóvel urbano, 
para a hipótese de alienação. 
 
 De acordo com a doutrina do professor Luiz Guilherme Loureiro: 
 

A indisponibilidade de bens é forma especial de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, impedindo o acesso de títulos de disposição ou 
oneração, ainda que formalizados anteriormente à decretação da 
inalienabilidade (Ap. 029.886-0/4 SP, j. 04.06.1996). 
(Registros Públicos – Teoria e Prática, 2ª ed revista e atualizada. 
São Paulo: Método) 

 
 Portanto, se a locação não se contrapõe à indisponibilidade (uma e 
outra estão em planos diferentes), o mesmo não se dá com essas 
inscrições (lato sensu), que vão ao plano real – e, desse modo, não podem 
ser admitidas, enquanto houver indisponibilidade. 
 

 A averbação de indisponibilidade decorre de ordem legalmente expedida 
e inscrita anteriormente, retirando da propriedade imobiliária a sua 
disponibilidade, que foi averbada regularmente e por determinação de 
autoridade competente. Se do titular dominial se retira o poder de dispor da coisa 
que, como no caso, ficou à disposição do Juízo, nenhum título tendente a onerar 
ou transmitir a propriedade imobiliária pode ser admitido no Registro de Imóveis. 
 
 O entrave deve ser mantido sobre o imóvel até a decisão definitiva da 
pendência judicial que o originou. O cancelamento se dará diretamente pela 
autoridade responsável pela constrição encaminhada ao Registro de Imóveis. 
Destaque-se, ainda, que não é da competência de Juízo Corregedor 



Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – Edital 001/2013 
Serviços Notariais e Registrais – Prova Escrita e Prática  

Planejamento e Execução IESES 

Permanente, no âmbito administrativo, emitir decisão capaz de cancelar a 
indisponibilidade ou relativiza-la. 
 
João Pessoa, XX/XX/2014. 
 
Registrador 
 
Observação: A prenotação tem validade de 30 dias, contados de sua primeira 
apresentação na Serventia (artigo 205 da Lei n° 6.015/73). 

 
 
QUESTÃO PRÁTICA 02: 
Marciliano Dias comparece perante o 1º Tabelião de Notas de João Pessoa e relata ter sido 
testemunha de um crime, ocorrido no dia anterior. Por estar prestes a se mudar do país, solicita 
que seja lavrado ato que traga o relato dos fatos por ele presenciados. Qual a orientação deverá 
ser dada pelo Tabelião no presente caso? Redija eventual ato cabível na hipótese, 
complementando os dados faltantes, e diga qual o valor que poderá lhe ser atribuído. 
Gabarito: 
 
É da natureza da atividade notarial prestar orientação, de forma imparcial, às 
partes que procuram o Tabelionato, aconselhando-as e advertindo-as quanto às 
consequências e as imputações jurídicas de seus atos. Assim, deve o Tabelião 
advertir a parte que seu testemunho, a rigor, deveria ser prestado perante 
autoridade policial ou judicial, porém, insistindo a parte em verter seu testemunho 
perante o Notário, e dada a urgência, por motivo de mudança de país, deve o 
Tabelião elaborar o ato notarial adequado à necessidade do 
solicitante/requerente, aconselhando-o a encaminhar o documento público às 
autoridades competentes (administrativas e judiciárias), alertando-o que 
responderá (civil e criminalmente) nos termos da legislação vigente, caso tenha 
faltado com a verdade nas informações prestadas, bem como poderá ser 
chamado a qualquer momento para prestar esclarecimentos em juízo ou fora 
dele. 
Assim, a questão comporta a lavratura de 02 (duas) peças: Ata Notarial (de 
Presença e Declaração) ou Escritura Pública Declaratória. 
 A prova testemunhal pode ser feita, a rigor, por via de Ata Notarial ou Escritura 
Pública Declaratória. 
Tanto a Ata Notarial quanto a Escritura Pública Declaratória são espécies de 
instrumento público (art. 7º, incisos I e III da Lei 8.935/94), de competência dos 
Notários e dotadas de fé pública, que devem conter os requisitos dispostos no 
artigo 215 do Código Civil Brasileiro.  
Na Ata e na Escritura Declaratória, deve o Tabelião redigir fielmente, em 
linguagem jurídica, a declaração do interessado sobre um fato ou acontecimento 
que presenciou, com o intuito de utilizá-la no âmbito administrativo ou judicial, 
alertando o solicitante/declarante acerca da responsabilidade civil e criminal 
decorrente de seu relato. 
Os instrumentos públicos devem ser redigidos em língua nacional, de forma clara 
e legível, com a narrativa dos fatos objetiva e concatenada, observando-se a 
técnica redacional. A parte deve ser pessoa capaz, com qualificação completa e 
apresentação de documentos comprobatórios, tudo constando nas peças.  
A descrição do delito, local, horário, seu(s) autor(es), vítima(s), testemunha(s) e 
demais informações, deve ser feita com riqueza de detalhes, uma vez que faz 
parte da questão a sua complementação, não se admitindo, por exemplo, 
reticências, espaços em branco, pontilhados, parênteses, traçados, etc. 
Obrigatório que conste a declaração de leitura, uma vez que os atos notariais 
devem ser lidos para as partes ou por elas antes da assinatura para serem 
válidos. 
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Na lavratura dos atos notariais, fica vedada a inclusão de nomes próprios, 
mesmo que hipotéticos, nos campos destinados à assinatura ou identificação do 
Tabelião e seus Escreventes, incorrendo o candidato que assim proceder, às 
sanções previstas no Edital do concurso. 
Por fim, tem-se que as declarações produzidas trazem as seguintes certezas: da 
presença do declarante, com identificação e qualificação completa; e de que 
foram, efetivamente, feitas na presença do tabelião, nos exatos termos que 
descritas no instrumento.  
 
Seguem modelos de ATA NOTARIAL e ESCRITURA DECLARATÓRIA. 
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ATA NOTARIAL 
Saibam todos quantos esta pública ata notarial virem que aos xxxxxxx dias do mês de 
xxxxxxxxx do ano de xxxxxxxx, às xxxxxx horas, compareceu neste 1˚ Tabelionato de 
Notas da Comarca de João Pessoas/PB, com sede na Rua xxxxxxx (endereço completo), 
como SOLICITANTE: MARCILIANO DIAS, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador da cédula de identidade RG n˚ xxxxxxxxx, expedida pela xxx/xxx em data de 
xxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob n˚ xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua 
xxxxxxxxxxx. Identificado por mim, através dos documentos apresentados, de cuja 
identidade e capacidade para o ato dou fé. E, pelo Sr. MARCILIANO DIAS, foi-me 
solicitada a lavratura de uma ata notarial, uma vez que está prestes a se mudar do país, 
motivo que ensejou a lavratura deste público instrumento. Então, pelo solicitante, sob sua 
responsabilidade civil e criminal, foi-me dito que deseja fazer a seguinte declaração que 
passo a narrar: na data de ontem, [COMPLEMENTAR DETALHADAMENTE]. O 
Solicitante foi orientado por mim, Tabelião de Notas, a encaminhar às autoridades 
competentes (administrativas e judiciárias) esta ata notarial, e que responderá nos termos 
da legislação vigente, caso tenha faltado com a verdade nas informações prestadas, bem 
como está ciente que poderá ser chamado, a qualquer momento, para prestar 
esclarecimentos. Nada mais disse e, para constar, lavro a presente ata, de acordo com a 
competência exclusiva que me confere a Lei 8.935/94, em seus incisos III, dos arts. 6° e 
7°. Ao final, esta ata é lida em voz alta, achada conforme e assinada pelo solicitante e por 
mim, Tabelião, encerrando o ato, do que dou fé. Emolumentos: R$ 342,30 (trezentos e 
quarenta e dois reais e trinta centavos), de acordo com item XI da Tabela “E” do 
Provimento CGJ n° 07/2012. 
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ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA 
Saibam todos quantos esta pública escritura virem que aos xxxxxxx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de 
xxxxxxxx, às xxxxxx horas, compareceu neste 1˚ Tabelionato de Notas da Comarca de João Pessoas/PB, com 
sede na Rua (endereço completo), como OUTORGANTE DECLARANTE: MARCILIANO DIAS, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG n˚ xxxxxxxxx, expedida pela xxx/xxx 
em data de xxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob n˚ xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxx. 
Identificado por mim, através dos documentos apresentados, de cuja identidade e capacidade para o ato dou fé. 
Então, pelo Sr. MARCILIANO DIAS, sob sua responsabilidade civil e criminal, foi-me pedida a lavratura da 
presente Escritura Declaratória, com o intuito de registrar o seguinte: que na data de ontem, [COMPLEMENTAR 
DETALHADAMENTE]. Declara ainda que está prestes a se mudar do país, motivo que ensejou a lavratura da 
presente escritura. Por fim, o Declarante foi orientado, por mim, Tabelião de Notas, a encaminhar, às autoridades 
competentes (administrativas e judiciárias), esta escritura pública, e que responderá nos termos da legislação 
vigente, caso tenha faltado com a verdade nas declarações feitas, bem como está ciente que poderá ser chamado, 
a qualquer momento, para prestar esclarecimentos. Nada mais disse e, para constar, lavro a presente ESCRITURA 
DECLARATÓRIA que, após lida em voz alta, achada conforme e assinada pelo declarante e por mim, Tabelião, 
dou por encerrada, do que dou fé. Emolumentos: R$ 34,23 (trinta e quatro reais e vinte e três centavos), de acordo 
com item II da Tabela “E” do Provimento CGJ n° 07/2012. 
 


