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OUTORGA DE DELEGAÇÃO 

Observação: cada questão foi corrigida na escala de o a 10 pontos, de acordo com os critérios abaixo. Posteriormente, no 

processamento das notas, a pontuação atribuída foi convertida em nota, aplicando-se o peso correspondente 

a cada questão, ou seja, para cada questão, a soma das pontuações atribuídas às partes avaliadas foi 

multiplicada por 0,1 para gerar a nota do candidato na questão. Peso das Questões Discursivas na nota 

final da Prova Escrita e Prática: 4 pontos, sendo 1 ponto por questão. 

 

 

 

QUESTÃO 1 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

A cédula de crédito bancário representa um dos mais relevantes instrumentos bancários para facilitar a concessão 

do crédito, pois, além de garantir o bom funcionamento da economia, incentiva o empreendedorismo por meio da 

concessão do crédito e facilita a recuperação do capital emprestado pelas instituições financeiras, uma vez que reduz a 

inadimplência e consequentemente as taxas de juros.  

A cédula de crédito bancário esta conceituada no artigo 26, da Lei 10931/04, como título de crédito emitido por 

pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade a esta equiparada, representando promessa de 

pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Tem natureza jurídica de título 

executivo extrajudicial, dotado de autonomia, sendo possível, inclusive sua escrituração eletrônica. Além disso, podem 

circular por tradição ou endosso e permitem o oferecimento de garantia pessoal (aval) e a inoponibilidade das exceções 

pessoais.  

Em seu aspecto notarial, podemos destacar as regras de competência, apresentação, o procedimento, a publicidade 

e as medidas de incentivo à renegociação de dívidas, assim definidas: a competência para protesto do título segue as 

diretrizes previstas na legislação cambial (artigo 44 da Lei 10.931/2004), sendo, portando, competente o lugar do 

pagamento da dívida indicado no título, salvo nos casos de título garantido por alienação fiduciária ou quando se trate de 

protesto para fins falimentares. Na primeira hipótese, competente será a praça ou domicílio do devedor, a critério do credor 

(STJ. RESP 1.398.356 - MG); já na segunda hipótese, o título deve ser protestado no principal estabelecimento do devedor 

(artigo 3 da Lei 11.101/2005). 

 Definida a competência, a apresentação da cédula de crédito bancário está sujeita ao princípio da rogação. Decorre 

da inciativa do interessado que deverá apresentar o título ao tabelião da circunscrição competente, e onde houver mais de 

uma serventia, ao serviço do distribuidor. Outra possibilidade é por meio da central nacional de serviços eletrônicos 

compartilhados. A apresentação pode ser física ou eletrônica, nesse caso, exige-se certificado digital emitido nos padrões 

da ICP-Brasil. O protesto poderá ocorrer por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse de única via 

negocial, inclusive no protesto parcial, nos termos do artigo 41 da Lei 10931/04. Nota-se também que a cédula de crédito 

bancário, quando escritural, pode ser apontada a protesto via extrato.  

O procedimento do tabelionato de protesto inicia com a protocolização e qualificação do título, expede-se a 

intimação ao devedor, podendo ser física, por edital ou eletrônica, para que em até três (03) dias úteis, possa efetuar o 

pagamento ou requerer a sustação, ou ainda, ocorrer a desistência pelo credor. Uma vez esgotado o prazo, o tabelião lavra 

e registra o protesto, sendo entregue ao apresentante o respectivo instrumento de protesto.  

Quanto a questão da publicidade, cumpre ressaltar que o protesto é revestido da publicidade inerente aos serviços 

notarias e registrais, podendo ocorrer por meio de certidões, consultas eletrônicas, expedição de certidão em forma de 

relação às entidades de proteção ao crédito e formação do score de crédito. Entretanto, o princípio da publicidade, está 

sujeito a algumas restrições, como a vedação à publicidade de apontamentos ou de protestos cancelados.  

Por fim, uma vez lavrado o protesto, tanto o credor, quanto o devedor podem adotar medidas de incentivo à quitação 

e renegociação de dívidas protestadas, com fulcro no Provimento 72/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Importante 
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destacar que elas não se confundem com a conciliação e mediação, mas nada impede que as partes realizem esses 

procedimentos após adotar às medidas de incentivo. Possuem caráter facultativo, sendo desnecessária a intimação 

pessoal, podendo, inclusive, serem utilizadas as centrais eletrônicas de protesto. O próprio tabelião pode receber o valor e 

repassar ao credor, bem como cancelar o protesto. São medidas que propiciam uma maior agilidade na recuperação do 

crédito e melhoria no ambiente de negócios (doing business). 

 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Código Descrição 
Pontuação 

máxima 

N1 Aspectos econômicos. 1 

N2 Aspectos jurídicos. 2 

N3 

Aspectos notariais, dos quais: 

   - competência, apresentação e medidas de incentivo à renegociação de dívidas (1 ponto cada); 

   - procedimento e publicidade (2 pontos cada). 

7 

N4 
Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e ao não emprego da norma 

culta da língua portuguesa. 
–1 
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QUESTÃO 2 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

Espera-se que o(a) candidato(a) elabore e emita NOTA DE DEVOLUÇÃO, com fundamento nos artigos 188 e 198 

de Lei nº 6015/73 (Lei de Registros Públicos) e nos artigos 911 e 912, das Normas do Estado de Goiás, fundamentando 

que: 1) Que não é possível a UNIFICAÇÃO pretendida em razão da existência de cláusulas restritivas convencionais, 

oriundas do contrato-padrão, que constam na matrícula (Matrícula nº 20.000), salvo no caso de requerimento unânime de 

alteração do projeto de loteamento, nos termos do art. 28, da Lei 6.766/79, com supressão da cláusula expressa no 

contrato padrão, ou mediante decisão judicial que afaste a cláusula ou anule-a. Quanto ao art. 1.096, das Normas, que 

estabelece que não cabe ao oficial de registro, fiscalizar a observância das restrições urbanísticas, cumpre elucidar que o 

mesmo não libera o oficial de registro de observar e cumprir com o que está averbado na matrícula quanto às restrições 

urbanísticas convencionais, uma vez que tal artigo deve ser entendido em consonância com o princípio da concentração 

dos atos na matrícula, disciplinado nos artigos 54 e 55 da Lei nº 13.097/2015, sob pena de responder civilmente pelos atos 

que praticar, nos termos do artigo 22, da Lei 8.935/95; 2) Quanto ao requerimento de averbação de cancelamento do 

usufruto em razão morte da mãe de Coralina, conforme preceitua o Código Civil, em seu art. 1.410, I, e de averbação de 

baixa de hipoteca por perempção, nos termos do art. 1.485, também do Código Civil é possível a prática dos atos 

requeridos, desde que, sejam apresentados os títulos em protocolos apartados, objeto de prenotações distintas, em 

cumprimento ao disposto art. 182, da Lei 6.015/73 (LRP), c/c art. 843, das Normas, sendo necessária apenas a assinatura 

da parte interessada, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas, em conformidade com o Princípio da Instância ou 

Rogação, previsto nos artigos 13 e 217, da Lei 6.015/73, bem como no art. 804, das Normas, respectivamente; 3) Quanto 

ao Arrolamento Fiscal, constante do AV-3, da matricula nº20.000, o mesmo também não constitui óbice ao pedido 

requerido, todavia, por tratar-se de restrição administrativa imposta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, após a 

praticado do ato de unificação que viesse a ser praticado, deveria a serventia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

providenciar a notificação da Receita Federal do Brasil acerca de qualquer alteração ocorrida na matricula, em cumprimento 

ao art. 11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015 da Receita Federal do Brasil; 4) Quanto à Nota de Crédito Comercial, 

objeto do protocolo nº 82.500, tem-se que a qualificação da mesma deve ser objeto do outro protocolo mencionado, 

constituindo-se em títulos autônomos, cabendo neste momento analisar a questão tão somente do ponto de vista do 

princípio do contraditório dos títulos. No que diz respeito ao princípio da prioridade, este protocolo não será afetado, tendo 

em vista que, por não indicar o imóvel afetado pela exploração do financiamento, não há que se falar em títulos 

contraditórios, nos termos do artigo 186 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 

 

ESPELHO DE CORREÇÃO 

As respostas seguintes foram elaboradas considerando a redação da Lei 6.015/73, antes da vigência da Medida 

Provisória 1.085/2021, que alterou substancialmente a Lei de Registros Públicos. 

Lei nº 6.015/73, art. 228 – CAPUT - A matrícula deverá ser aberta por ocasião do primeiro registro a ser lançado na 

vigência da retromencionada Lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele 

mencionado. 

 

DA EMISSÃO DE NOTA DE DEVOLUÇÃO 

Espera-se que o(a) candidato(a) elabore e emita NOTA DE DEVOLUÇÃO, com fundamento nos artigos 188 e 198 

de Lei nº 6015/73 (Lei de Registros Públicos) e nos artigos 911 e 912, das Normas do Estado de Goiás, fundamentando o 

óbice à UNIFICAÇÃO requerida, ao REQUERIMENTO ÚNICO com diversos pedidos consubstanciados em distintos 

documentos (UNIFICAÇÃO, CANCELAMENTO DE USUFRUTO, CANCELAMENTO DE HIPOTECA), e justifique, de forma 

fundamentada, em que influenciaria o ARROLAMENTO FISCAL, a NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL protocolizada e a 

interferência da ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO REQUERIMENTO. Passemos à análise da grade de respostas, de 

acordo com cada item objeto de pontuação. 
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DA UNIFICAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS – MATRÍCULA 20.000 e TT 1.500 

Deve o registrador de imóveis emitir Nota de Devolução, fundamentado que, os dois lotes (TT nº 1.500 e matrícula 

nº 20.000) embora contíguos, não podem ser unificados, em razão de um deles, o de matrícula nº 20.000 ser oriundo de 

loteamento gravado com restrições urbanísticas expressas na matrícula do imóvel, pelo que o registrador deve observar 

tais restrições urbanísticas lançadas na matrícula, uma vez que, estas restrições urbanísticas convencionais, constituem-se 

em obrigação propter rem (que acompanham a coisa), que loteador institui por meio de contrato padrão devidamente 

arquivado na serventia, a fim de garantir direitos de terceiros adquirentes e o bom convívio entre estes que vierem adquirir 

os lotes, tudo conforme, artigo 26, VII, da Lei nº 6.766/79. 

No que diz respeito ao art. 1.096, das Normas, que tece que, não cabe ao oficial de registro, fiscalizar a observância 

das restrições urbanísticas, cumpre informar que a mesma não libera o mesmo de observar e cumprir com o que está 

averbado na matrícula, devendo tal artigo deve ser entendido em consonância com o  princípio da concentração dos atos 

na matrícula, inserto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 13.097/2015, “segundo o qual não poderão ser opostas ao terceiro de 

boa-fé as situações jurídicas que não constarem da matrícula do imóvel, inclusive para fins de evicção”, instituindo-se a 

matrícula como o principal documento a ser analisado para apurar a contemporânea situação jurídica de determinado 

imóvel, dispensando-se diligências complementares, inclusive. 

Neste mesmo sentido é que caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, por maioria de 

votos, firmou entendimento acerca da aplicação do Princípio da concentração dos atos na matrícula (RMS 55425 / SP) e 

entendeu por bem aplicar o Princípio da concentração dos atos na matrícula e afastar as vedações previstas nos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 18, da Lei nº 6.766/1979 e permitir o registro do loteamento na matrícula do imóvel, porquanto 

ausente de registros impeditivos na matrícula do imóvel, o que, contrario sensu, corrobora o entendimento de que toda e 

qualquer restrição urbanística que conste da matrícula, deve ser integralmente observada e respeitada, a exemplo da 

questão objeto de análise. 

Dessa forma, estando o ato publicizado na matrícula passa a ser de conhecimento de todos, pelo que o registrador 

responde civilmente por todos os atos que praticar na referida matrícula, conforme preceitua o artigo 22, da Lei 8.935/95 

(Lei dos Notários e Registradores). 

Por fim, informa-se que, poderia o registrador informar a solução administrativa cabível, qual seja, a concordância de 

todas as partes envolvidas (loteador, adquirentes dos lotes confrontantes atingidos e o poder público Municipal, nos termos 

do art. 28, da Lei 6.766/79) no ato lançado no fólio real que ensejou a referida restrição urbanística convencional, desde 

que, seja comprovada a inocorrência de ofensa ao direito de terceiros ou, ainda, fazer uso de alguma medida judicial da 

qual resultasse uma decisão judicial afastando ou anulando a cláusula urbanística restritiva. 

 

DO ARROLAMENTO FISCAL – MAT. Nº 20.000 – AV-3 

No que diz respeito ao arrolamento fiscal averbado na matrícula nº 20.000, em sua AV-03, este não impede o 

lançamento de novos atos no fólio real em questão, sejam eles de averbação ou de registro, tendo em vista que, o referido 

ato é uma medida executiva cautelar prevista no art. 301, do CPC, que visa, tão somente noticiar as dívidas tributárias 

existentes em nome do proprietário, ora devedor, a terceiros, bem como resguardar os direitos da Fazenda Pública em 

receber os valores tributários devidos por este, de modo que o objetivo do lançamento do ato na matrícula é tão somente 

de publicização das dívidas existentes em nome do proprietário devedor, que poderá sofrer execução a qualquer tempo 

pela Fazenda Pública. 

Entretanto, é importante frisar que, caso fosse possível a unificação, a Fazenda Pública deveria ser notificada sobre 

o ato praticado, dentro do prazo de 48 horas, em cumprimento ao art. 11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015 da Receita 

Federal do Brasil. 

 

DA NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PROTOCOLO 82.500 

No que diz respeito à Nota de Crédito Comercial, objeto do protocolo nº 82.500, tem-se que a qualificação da 

mesma deve ser objeto do protocolo mencionado, cabendo neste momento analisar a questão tão somente do ponto de 

vista do princípio do contraditório dos títulos. 
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No que diz respeito ao princípio da prioridade, este protocolo não será afetado, tendo em vista que, por não indicar o 

imóvel afetado pela exploração do financiamento, não há que se falar em títulos contraditórios, nos termos do artigo 186 da 

Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), pelo o que não se constituiria, per se, em óbice ao pedido pretendido de unificação 

de lotes, desde que observado o procedimento de Notificação do órgão mencionado. 

 

DA NÃO NECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO REQUERIMENTO 

O requerimento assinado pelas partes interessadas, é válido, uma vez que, não há a necessidade da presença de 

testemunhas, bastando tão somente o requerimento dos interessados, em conformidade com o Princípio da Instância ou 

Rogação, previsto nos artigos 13 e 217, da Lei 6.015/73, bem como no art. 804, das Normas, respectivamente. 

 

DE UM ÚNICO REQUERIMENTO SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO USUFRUTO, DA HIPOTECA POR 

PEREMPÇÃO E DA UNIFICAÇÃO, COM BASE EM DISTINTOS DOCUMENTOS 

Na situação hipotética, é possível verificar que CORALINA em um único requerimento solicita o cancelamento do 

usufruto em razão morte de sua mãe, conforme preceitua o Código Civil, em seu art. 1.410, I, e, concomitantemente, 

solicita a baixa da hipoteca por perempção, bem como a unificação de lotes. 

No que se refere a esta situação, deverá o registrador de imóveis, emitir Nota de Devolução, mencionando que é 

possível a prática dos atos de averbação de cancelamento do usufruto em razão morte de sua mãe, conforme preceitua o 

Código Civil, em seu art. 1.410, I, e também o de averbação de baixa de hipoteca por perempção, desde que, seja 

apresentados os títulos em protocolos apartados, objeto de prenotações distintas, instruídos com os documentos 

correspondentes a cada tipo de ato solicitado, tudo em cumprimento ao disposto no art. 182, da Lei 6.015/73 (LRP), o qual 

tece que: “Todos os títulos tomarão, no Protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa 

de sua apresentação.”, c/c o que dispõe o art. 843, das Normas. 

 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Código Descrição 
Pontuação 

máxima 

N1 
Afirmar que é necessário emitir Nota de Devolução – arts. 188 e 198 da Lei 6.015 e 911 e 912 

das Normas. 
1 

N2 

Fundamentar que as restrições urbanísticas não permitem a unificação os lotes do modo como 

estão - arts. 26, VII, da Lei 6.766/79. 

Fundamentar no princípio da concentração dos atos na matrícula (artigos 54 e 55 da lei nº 

13.097/2015). 

3 

N3 
Mencionar a necessidade de notificação da Fazenda Pública, quanto ao arrolamento fiscal – art. 

11, da Instrução Normativa Nº 1.565/2015, da Receita Federal do Brasil. 
1 

N4 
Mencionar que o protocolo nº 82.500, Nota de Crédito Comercial não importa em prioridade do 

título, tampouco fere o princípio do contraditório – arts. 186 e 188, da Lei nº 6.015/73. 
2 

N5 
Explicar da não necessidade de testemunhas no requerimento apresentado à serventia – arts. 13 

e 217, da Lei 6.015/73 c/c art. 804, das Normas. 
1 

N6 

Explicar da necessidade de apresentação de requerimentos autônomos para solicitar o 

cancelamento do usufruto e da hipoteca por perempção, apartados do requerimento de 

unificação de lotes - art. 843, das Normas. 

2 

N7 
Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e ao não emprego da norma 

culta da língua portuguesa. 
–1 
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QUESTÃO 3 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

i)  Em sua resposta, o candidato deverá discorrer sobre a revisitação das bases dogmáticas do direito administrativo, 

que resulta na requalificação da natureza das relações jurídico-administrativas a partir de um paradigma democrático, tendo 

por parâmetro a Constituição Federal de 1988, que trouxe como inovação o domínio dos princípios constitucionais. 

Essa inovação do direito serviu para rediscutir o princípio da supremacia do interesse público, que é apontado por 

parte da doutrina como elemento identificador do regime jurídico administrativo, que se serve da ideia de superioridade dos 

interesses do Estado em face dos interesses privados.  

Com um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, o constituinte impôs aos poderes constituídos o dever de 

concretizá-los, passando, assim, a pessoa humana a ocupar o centro das preocupações normativas do sistema então 

instituído, abalando a ideia da supremacia do interesse público sobre o particular no sistema jurídico brasileiro. 

A constitucionalização do direito administrativo também abalou a dogmática da vinculação do administrador à lei, 

trazendo como novo norte a vinculação à Constituição Federal, bem como da possibilidade de controle do mérito 

administrativo, em especial quanto à discricionariedade administrativa, dentro, é claro, da limitação imposta pelo princípio 

da separação de poderes. 

A requalificação ou revisitação das bases dogmáticas do Direito Administrativo, com a quebra da ideia de 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, também produz reflexos no campo das relações contratuais 

administrativas.  

O contrato administrativo, nesse cenário, passaria a representar a necessidade prática de se escrutinar a real 

eficácia do modelo de contratações públicas praticado no Brasil e os seus potenciais efeitos para a sociedade, sendo um 

novo parâmetro, por exemplo, a constitucionalização das licitações públicas sustentáveis, que orienta a contratações em 

direção ao desenvolvimento sustentável.  

 

ii)  Sobre o impacto no regime de contratação da Lei nº 14.133/21, a qual ainda contempla um rol de cláusulas 

exorbitantes, se observa na nova legislação mecanismos que tornam esse tipo de relações jurídicas mais paritárias, 

mitigando a superioridade da administração pública tradicionalmente presente nos contratos administrativos.  

Pode se citar, como exemplo: 

-o art. 5º, que manda observar relevantes princípios na aplicação da lei; 

- o art. 103, que autoriza uma distribuição de riscos de forma objetiva entre as partes;  

- o art. 123 que traz previsão de prazos específicos para que a Administração Pública responda a pleitos formulados 

pelo contratado; -  

- o art. 143 que traz a obrigação de pagamento das parcelas incontroversas em caso de conflitos entre as partes 

sobre a execução do objeto; 

- o art. 145, § 1º que prevê a antecipação de pagamentos, visando a economia de recursos.  

- e o art. 151 que prevê a adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos, tais como mediação e 

arbitragem. 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Código Descrição 
Pontuação 

máxima 

N1 i) Constitucionalização do contrato administrativo 6 

N2 ii) Reflexos desse processo na Lei nº 14.133/21 4 

N3 
Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e ao não emprego da norma 

culta da língua portuguesa. 
–1 
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QUESTÃO 4 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

a.1) Para fim falimentar, apresente quais são os requisitos que devem constar do protesto: 

O candidato deverá citar todos os itens constantes do art. 22 da Lei n. 9492/97: 

I - data e número de protocolização; II - nome do apresentante e endereço; III - reprodução ou transcrição do documento 

ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas; IV - certidão das intimações feitas e das 

respostas eventualmente oferecidas; V - indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas; VI - a 

aquiescência do portador ao aceite por honra; VII - nome, número do documento de identificação do devedor e 

endereço; VIII - data e assinatura do Tabelião de Protesto, de seus substitutos ou de Escrevente autorizado. 

a.2)  A falta de assinatura da intimação do devedor pelo representante legal da Empresa Lisa Ltda. configura irregularidade 

formal do protesto? Fundamente suas respostas.  

O candidato deverá responder que a falta de assinatura da intimação do devedor pelo representante legal da Empresa 

Lisa Ltda., não configura irregularidade formal do protesto, exigindo a identificação da pessoa que o recebeu, 

consubstanciando sua resposta em razão da existência da Súmula 361 do STJ: “ A notificação do protesto, para 

requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu” 

Também deverá informar a origem do entendimento, qual seja: Sumula dos Tribunais Superiores ou Jurisprudência 

do STJ (as simples expressões: “jurisprudência ou jurisprudência dos Tribunais Superiores não serão consideradas).  

 

b) O candidato deve responder que, caso nenhum dos presentes no endereço da Empresa Lisa Ltda. se dispusesse a 

receber a intimação, deveria ser observado o disposto no art. 15 da Lei n. 9492/97, explicando que deve ser realizada 

intimação por edital, afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local  onde houver jornal de 

circulação diária. 

 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Código Descrição 
Pontuação 

máxima 

N1 a.1) Indicar os oito requisitos do protesto (0,5 ponto para cada requisito). 4 

N2 

a.2) Esclarecer que a falta de assinatura da intimação do devedor pelo representante legal da 

Empresa, não configura irregularidade formal do protesto, exigindo a identificação da pessoa que 

o recebeu (2 pontos) 

Informar a origem do entendimento, qual seja: Sumula dos Tribunais Superiores ou 

Jurisprudência do STJ (1 ponto) 

3 

N3 

b) Responder que, caso nenhum dos presentes no endereço da Empresa se dispusesse a 

receber a intimação, deveria ser observado o disposto no art. 15 da Lei n. 9492, explicando que 

deve ser realizada intimação por edital (1 ponto) afixado no Tabelionato de Protesto (1 ponto) e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária (1 ponto). 

3 

N4 
Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e ao não emprego da norma 

culta da língua portuguesa. 
–1 

 


