
 

 
  

9º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
EDITAL Nº 14/2014 – CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA E PRÁTICA 
(7º GRUPO – CRITÉRIOS PROVIMENTO E REMOÇÃO) 
 
O Presidente da Comissão Examinadora do 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de 

Registro do Estado de São Paulo, Desembargador MARCELO MARTINS BERTHE, TORNA PÚBLICO o conteúdo da Prova Escrita e 
Prática realizada aos 24 de agosto de 2014 (7º Grupo - Critérios Provimento e Remoção): 

 
I. DISSERTAÇÃO 
Elabore sua dissertação versando a respeito do tema a seguir. 
Da função do Registro Civil das Pessoas Naturais:  
Competência, prazos e requisitos na lavratura dos atos de: nascimento, casamento, óbito, averbação e anotação. 
 
 
II. PEÇA PRÁTICA 
Compareceu perante o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Vera Cruz – SP, em 29 de maio de 2014, o 

Sr. Wilson Silva, RG. 00.000.000 SSP/SP, agente da funerária Paz Eterna, de Bauru-SP, apresentando todos os documentos 
necessários/indispensáveis para o efetivo registro do óbito e prestou as seguintes declarações: 

• Faleceu, em 28 de maio de 2014, às 13h 30min, na Santa Casa de Misericórdia do município de Vera Cruz – SP, o Sr. Jean 
Olivier, RNE: V-9.999.999-dpmaf-sp, francês, nascido em Paris, em 07 de abril de 1970, industriário. 

• O óbito se deu por homicídio e foi firmado com a Declaração de Óbito n.º 00000000-0, pelo médico legista, Dr. Francisco 
Junqueira, CRM. 11.111, que constou como causa da morte: traumatismo cranioencefálico; perda de massa encefálica; ação 
contundente por perfuração no crânio por projetil de arma de fogo. 

• O falecido vivia em união estável com Flora Parra, em virtude de escritura pública declaratória de união estável lavrada no 
2.º Tabelião de Notas de Jundiaí – SP e registrada no Oficial de Registro Civil do 1.º Subdistrito de Jundiaí – SP, em 18.05.2014, Livro 
n.º E-21, folhas 130, termo 15 567, deixando dessa união os filhos: Hélio, com 12 anos, e Oséias, com 8 anos de idade. 

• Foi divorciado em segundas núpcias de Maria Pereira, com quem se casara no Registro Civil de Garça – SP, em 18 de 
dezembro de 1992, Livro n.º B-20, folhas 145, termo 8 950, deixando dessa união os filhos: Luzia, com 20 anos, e Lara, com 18 anos 
de idade. 

• Foi viúvo em primeira núpcias de Adeiane Ennout Olivier, com quem se casara no Registro Civil de Formiga – MG, em 1990, 
não deixando filhos dessa união. 

• Deixou, ainda, o filho Almir, com 10 anos de idade, do relacionamento com Mara Souza. 
• O falecido deixou bens e testamento. 
• Era residente em Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Albergaria n.º 30, Centro. 
• Filho de Pierre Olivier e Alicia Olivier, franceses, falecidos. 
• O corpo será cremado no Crematório de Jaú – SP. 
Considerando o exposto, lavre o óbito e faça as comunicações devidas. 
 
 
III. QUESTÕES DISCURSIVAS 
QUESTÃO 01 – O que são e quais são as diferenças entre carta precatória, carta rogatória e carta de ordem? 
QUESTÃO 02 – O que diferencia Escritura Pública de Ata Notarial? 
QUESTÃO 03 – Comete ilícito criminal o Oficial de Registro Civil que, hipotecando solidariedade no envio de criança ao exterior, 

lavra assento de nascimento com base em falsa declaração de nascido vivo? Justifique sua resposta. 
QUESTÃO 04 – É possível, de acordo com a atual ordem constitucional brasileira, restringir o direito de reunião em locais 

abertos ao público? Justifique sua resposta. 
 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente edital. 
São Paulo, 25 de agosto de 2014. 
(a) MARCELO MARTINS BERTHE - DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 9º CONCURSO 
 


