
1º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE 

NOTAS E DE REGISTROS 

EDITAL 

O Presidente da Comissão Examinadora do 1º Concurso Público de Provas e Títulos para 

Outorga das Delegações de Notas e de Registros, Desembargador JOSÉ ROBERTO BEDRAN, 

torna público o conteúdo da prova escrita e prática, realizada em 17 de outubro de 1999, 

para a especialidade OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS: 

DISSERTAÇÃO 

O registro dos contratos de casamento e de convivência. A união estável entre pessoas 

impedidas ou não para casar. Os separados de fato. Inteligência do artigo 156, da Lei nº 

6.015/73. Qualificação pelo Oficial. 

QUESTÃO PRÁTICA 

Antônio, José e Carlos são sócios da pessoa jurídica "X" S/C Ltda., detendo, cada um deles, 

1/3 das cotas do capital social. Antônio e José deliberam excluir Carlos da sociedade. 

Fazem-no, sem declinar os motivos de tal ato, sendo o contrato social omisso a respeito 

dessa possibilidade. A deliberação não contou com a assinatura do sócio excluído e nem foi 

tomada em assembléia. É apresentada no Serviço de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Diante desse quadro, pergunta-se: é possível o ato?  

Em caso positivo, justificar e lavrar o ato adequado. 

Negativa a resposta, justificar as razões da recusa e esclarecer de que forma os 

interessados poderiam insurgir-se. 

QUESTÕES DISCURSIVAS 

1 - O Oficial de Títulos e Documentos expede carta com aviso de recebimento, convocando 

"A" para vir à sua presença a fim de tomar conhecimento do teor de determinada 

notificação. O AR retorna com a assinatura de próprio punho do destinatário. Cinco dias 

depois, comparece ao Serviço um advogado, dizendo-se procurador de "A". Exibe 

procuração "ad judicia", contendo os poderes para o foro em geral, e solicita, além do 

exame da notificação, a expedição de certidão respectiva. Em tais condições, o exame e a 

certidão podem ser deferidos, dando-se por cumprida a notificação? 

2 - "A" e "B"são os únicos sócios da pessoa jurídica "C" S/C Ltda. "B", com a expressa 

anuência de "A", aliena todas suas cotas para a própria pessoa jurídica "C". Esta alteração 

societária pode ser averbada no Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Por quê? 

3 - Um boletim informativo sobre obras e realizações feitas por determinado Prefeito 

Municipal exige matrícula no Registro Civil de Pessoas Jurídicas? Por quê? 

 
 


