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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONCURSO PÚBLICO: OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS
E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL — PROVIMENTO

PROVA ORAL/MALOTE 3
GRUPO 3 – DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÃO 1
Considere a seguinte situação hipotética:
O procurador-geral da República ajuizou ADI no STF visando o reconhecimento
do direito de transexuais à substituição de prenome e sexo no registro civil,
independentemente da realização de cirurgia para mudança de sexo. O principal
argumento da ação é o de que deve ser conferida ao art. 58 da Lei de Registros
Públicos intepretação à luz da Constituição. O referido artigo tem a seguinte
disposição:
“Art. 58: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por
apelidos públicos notórios”.

A partir dessa situação hipotética, discorra sobre a alteração dos assentos dos registros públicos de pessoas
transexuais, considerando que, para a questão em apreço, é irrelevante o resultado do julgamento pelo STF. Em
sua explanação, aborde os seguintes tópicos:
1
2

cite, pelo menos, quatro princípios constitucionais e direitos e garantias fundamentais envolvidos;
possíveis formas para, em conformidade com a Constituição Federal, interpretar o mencionado art. 58
da Lei de Registros Públicos.
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PROVA ORAL/MALOTE 3
GRUPO 3 – DIREITO CIVIL
QUESTÃO 2
Considere a seguinte situação hipotética:
Alice contratou José, advogado, para ajuizar ação contra determinada
empresa. À época da contratação, José informou a Alice que a jurisprudência não
seria favorável ao direito pretendido; contudo, Alice insistiu no ajuizamento da ação e
respectivos recursos, cujo patrocínio foi aceito por José. Julgado improcedente o
pedido em sentença, José perdeu o prazo para a interposição do recurso de apelação
e, por esse motivo, a decisão transitou em julgado.

Considerando essa situação hipotética, discorra sobre a forma e os limites para aplicar a responsabilidade civil
pela perda de uma chance em decorrência da perda do prazo, pelo advogado, para a interposição do recurso de
apelação.
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PROVA ORAL/MALOTE 3
GRUPO 3 – DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 3
Considere a seguinte situação hipotética:
José vendeu um lote diretamente para Francisco, formalizando o seu registro
no respectivo cartório de imóveis. Posteriormente, constatou-se que o bem estava
localizado em área previamente demarcada como terreno de Marinha.

Acerca dessa situação hipotética, responda aos seguintes questionamentos.
1
2

Com relação à sua validade, qual é a natureza desse contrato?
O imóvel em questão pode ser considerado bem público ou particular? Qual é a sua classificação de
acordo com a doutrina?
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PROVA ORAL/MALOTE 3
GRUPO 3 – REGISTROS PÚBLICOS
QUESTÃO 4
Discorra sobre a evolução jurisprudencial no que diz respeito à aplicação do princípio da territorialidade
registral nos atos de registro público de títulos e documentos, especialmente com referência à expedição das
notificações extrajudiciais.

