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0011723-09.2010.8.05.0080 Recurso em Sentido Estrito
Recorrente : José Damião de Lima
Def. Público : Marcelo Santana Rocha
Recorrido : Ministério Público
Promotor : Audo da Silva Rodrigues
À vista do exposto, converto o julgamento em diligência, para determinar a baixa dos autos à origem, a fim de que seja dado
cumprimento ao quanto disposto no art. 589 do CPP. Por fim, determino, a seguir, a remessa dos autos à douta Procuradoria
de Justiça Criminal com a finalidade de assegurar a oportunidade de apresentar o seu opinativo. Após, voltem os autos
conclusos.

Salvador, 3 de julho de 2014
Nágila Maria Sales Brito

COMISSÃO DE CONC. PARA OUTORGA DE DELEG. DE SERVS. EXTRAJS. DE NOTAS E
REGISTROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS

EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESTADO DA BAHIA
EDITAL Nº 22 - TJ/BA - NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO, DE 3 DE JULHO DE 2014
O DESEMBARGADOR JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVI-
MENTO DAS UNIDADES DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO, torna públicos os gabaritos oficiais
preliminares da prova objetiva de seleção, e autoriza a disponibilização, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/
concursos/tjrn_12, da referida prova, esclarecendo que, por questão de segurança, foram aplicadas provas diferenciadas
quanto à ordem da numeração das questões, não tendo sido explicitado o tipo de prova designado a cada candidato. Dessa
forma, para verificação preliminar das respostas de cada questão, o candidato poderá utilizar o modelo padrão da prova e os
gabaritos padrões.

1 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES
1.1 Gabaritos oficiais preliminares - outorga por remoção.
1.1.1 Prova tipo 1

GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES
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2 DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES

2.1 O candidato poderá visualizar a sua prova, sua folha de respostas e os respectivos gabaritos oficiais preliminares e
interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares das 9 horas do dia 8 de julho de 2014 às 18 horas do dia 9 de julho
de 2014, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tj_ba_13_notarios, por meio do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
2.2 O CespeUnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comuni-
cação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que
impossibilitem a visualização da prova, da folhas de respostas e dos respectivos gabaritos oficiais preliminares e a
interposição de recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e, em caso de impugnar mais de uma questão da
prova, expor seu pedido e respectivas razões de forma destacada para cada questão recorrida.
2.4 Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via correio eletrônico, fora do prazo e(ou) em desacordo com o Edital nº 5
- TJ/BA - Notários e Oficiais de Registro, de 20 de novembro de 2013, e com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final na prova objetiva de seleção e a convocação para a prova escrita e prática serão publicados no Diário
da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://
www.cespe.unb.br/concursos/tj_ba_13_notarios, na data provável de 1º de agosto de 2014.

DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
PRESIDENTE DA COMISSÃO


