
4º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE 
REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Delegações de Registro Civil das Pessoas Naturais 

EDITAL Nº 09/06 - CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA E PRÁTICA 

PROVIMENTO E REMOÇÃO 

O Presidente da Comissão Examinadora do 4º Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de 
Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo - Delegações de Registro Civil das Pessoas Naturais, 
Desembargador SÉRGIO JACINTHO GUERRIERI REZENDE, TORNA PÚBLICO o conteúdo da Prova Escrita e 
Prática, realizada dia 02 de abril de 2006. 

Dissertação: 

A imutabilidade do nome da pessoa natural. 

Questão Prática: 

Maria, brasileira, casada pelo regime da separação de bens com João, grávida de oito meses, em férias na 
cidade de Paris, deu a luz a José, em 30.05.1994. O registro da criança foi feito no Consulado Brasileiro daquela 
cidade um mês após o nascimento. De volta ao Brasil no mês seguinte, Maria requereu a opção de 
nacionalidade brasileira em favor de José. Elaborar a transcrição do nascimento, fazendo constar, além dos 
demais requisitos legais, o local onde deve ser feito o registro no Brasil, e se a opção era, no caso, exigível. 

Questões Discursivas: 

1) "A" e "B" requereram a conversão de união estável em casamento perante o Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais. No curso do processo de habilitação, "A" falece. É possível a lavratura do assento de 
casamento? Por quê? 

2) "A" e "B" adotaram "C", maior de idade, por escritura pública, em 15.10.2001. Em 15.02.2003, a escritura 
foi apresentada ao Registro Civil das Pessoas Naturais. Pergunta-se: 

a) A escritura poderia ser registrada? Por quê? 

b) É possível a retificação do nome do adotado na referida escritura? Por quê? 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente 
edital. 

São Paulo, 03 de abril de 2006. 

(a) SÉRGIO JACINTHO GUERRIERI REZENDE 
Desembargador Presidente da Comissão do Concurso 

 


