
 
 

 

LIII CONCURSO PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

Relatório de motivação de anulação de questões da Prova Objetiva 

 

Das anulações das questões nº 2/ 7/ 5 e 60/ 59/ 57 (respectivamente provas A, B e C). 

 

Questão nº 2/ 7/ 5 

Trata-se da seguinte: 

 

A alternativa a ser assinalada é a (A), por estar incorreta. A afirmação vai de encontro ao 

artigo 34 da Lei nº 4.591/64, que diz que “o incorporador poderá fixar, para efetivação da 

incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento”. 

Todavia, a alternativa (D) também se reveste de vício, já que, tendo sido fundamentada 

no artigo 33 na mesma lei, aponta como prazo para validade do registro da incorporação 120 (cento 

e vinte) dias, quando o mesmo dispositivo já havia sido revogado pela Lei nº 4.864/65, que amplia o 

prazo para 180 (cento e oitenta) dias. 

Por haver duas alternativas assinaláveis, a questão, por bem, teve que ser anulada. 

 

 

Questão nº 60/ 59/ 57 

Trata-se da seguinte: 

X. Sobre incorporação imobiliária, é incorreto afirmar que 
 

(A) o incorporador não poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro 
do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. 

(B) o oficial do registro de imóveis responde civil e criminalmente caso efetue o arquivamento de 
documentação contraveniente à lei ou der certidão sem o arquivamento de todos os 
documentos exigidos. 

(C) a existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impedem o 
registro, que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os 
documentos extraídos do registro, a existência e a extensão dos ônus. 

(D) o registro da incorporação será válido pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual, se 
ela ainda não se houver concretizado, o incorporador só poderá negociar unidades depois 
de atualizar a documentação legal, revalidando o registro por igual prazo. 

(E) após a concessão do “habite-se” pela autoridade administrativa, o incorporador deverá 
requerer a averbação da construção das edificações, para efeito de individualização e 
discriminação das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que 
resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. 

 



 

A alternativa a ser assinalada é a (E), por ser a incorreta. Os documentos que trazem tal 

disposição esclarecem que são as botoeiras externas que deverão ser sinalizadas com o código 

especial. 

Entretanto a questão se tornou ambígua por não estar explícito ou implícito no enunciado 

ou nas alternativas o tipo de edificação que deveria executar os procedimentos de acessibilidade. 

Como a alternativa a ser assinalada era a incorreta, e diretrizes presentes em algumas alternativas 

não são obrigatórias em todas as espécies de edificações (públicas e particulares), em atenção 

especial à alternativa (C), achou-se por bem anular a questão. É oportuno esclarecer que um dos 

documentos que abrangem o tema é o Decreto nº 5.296/04, e que seus desdobramentos nas 

resoluções acabam por omitir os tipos de edificações, já que se depreende do contexto em que a 

norma foi editada. A Banca se equivocou ao usar como base também a Resolução nº 81 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, cujo conteúdo não respeitava inteiramente a letra do 

Decreto. 

Portanto, por haver ambiguidade na questão, e poucos recursos para que o candidato 

assinale a alternativa correta sem equívocos, a alternativa foi anulada. 

 

São Paulo, 21 de setembro de 2012. 

CETRO CONCURSOS PÚBLICOS 

60. Em relação à acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida, no que tange às 
implementações arquitetônicas, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Consideram-se acessíveis as edificações que não apresentam qualquer entrave ou 

obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com 
autonomia e segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

(B) Na ampliação ou reforma das edificações, os desníveis das áreas de circulação internas ou 
externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de 
deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa 
com deficiência ou mobilidade reduzida. 

(C) Nas edificações a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine 
para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários 
coletivos. 

(D) No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja 
o número de elevadores da edificação, pelo menos um deles terá cabine que permita 
acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

(E) Junto às botoeiras internas do elevador, deverá estar sinalizado, em Braille, o andar da 
edificação em que a pessoa se encontra. 

 


