
 

Concurso Público 

 

OUTORGA DE DELEGAÇÃO 

 

PEÇA PRÁTICA 

 

Observação: a Peça Prática foi corrigida na escala de o a 10 pontos, de acordo com os critérios abaixo. Posteriormente, no 

processamento das notas, a pontuação atribuída foi convertida em nota, aplicando-se o peso correspondente 

desta etapa da prova, ou seja, a soma das pontuações atribuídas às partes avaliadas foi multiplicada 

por 0,3 para gerar a nota do candidato nesta etapa da prova. Peso da Peça Prática na nota final da Prova 

Escrita e Prática: 3 pontos. 

 

 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

Qualificação registral positiva com a consequente lavratura do assento de óbito em Anápolis, local no qual a 

declarante compareceu, nos termos do art. 79 e seguintes da Lei 6.015/1973 e do art. 692 e seguintes do Código de 

Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás. O  candidato, utilizando-se dos dados apresentados na 

questão, notadamente fazendo referência no assento à autorização do Juízo competente para a cremação do cadáver por 

se tratar de morte violenta, bem como ao estado civil do falecido (viúvo), não deveria se valer do uso de abreviaturas e de 

datas apenas em números sem a escrita por extenso, conforme comando legal. Esclarece-se, ainda, que não se tratava de 

registro tardio de óbito (cf.c/c arts.78, 50 da Lei 6.015/1973 e 695 do CNPFEGO), mas que, ao mencionar “autorização do 

juízo competente”, fez-se alusão ao alvará necessário para a cremação. Assim, o candidato, poderia facilmente inferir, a 

partir de um raciocínio lógico, que a autorização judicial reportada se referia à cremação, mandado este necessário quando 

presente uma morte violenta. Por sua vez, a informação de que se tratava de uma morte violenta era deduzível das 

seguintes passagens: “declaração de óbito n. 00, subscrita por médico legista” e “causa da morte: (...) traumatismo craniano 

provocado por agente contundente” (cf.art.77, par.2º, da Lei 6.015/1973 e art.699 do CNPFEGO).   

Exigiu-se, ademais, referência (ainda que de modo indireto) à necessidade de anotação ou ao envio de 

comunicação do óbito aos Registros Civis das Pessoas Naturais dos locais do casamento prévio do de cujus e do local do 

registro de sua união estável, nos termos no art. 106 da Lei 6.015/1973 e dos art. 746, 749 e 731, par.1º, todos do 

CNPFEGO.  
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Livro C  
Número 
de  
Ordem  

Brasão de Armas da República  
República Federativa do Brasil 

Registro Civil das Pessoas Naturais de Anápolis – Goiás 
Responsável pelo serviço extrajudicial 

 
Assento de Óbito N.  

MATRÍCULA  
000000 00 00 0000 0 00000 000 00000000-00  

(OU Fls. e Termo n.) 

Averbações  
e  
Anotações   

   
Em seis de fevereiro de dois mil e vinte e um (06/02/2021), perante o Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Anápolis-GO, compareceu Maria da Silva, (nacionalidade), 
(estado civil), (profissão), portadora do documento de identificação RG (número), inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) (número), companheira do falecido, conforme 
declaração e escritura pública de união estável lavrada aos (dia/mês/ano), registrada no 
(livro E/folha/termo) do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas de Goiânia-GO, que me foi apresentada, e declarou o falecimento de  GIUSEPPE 
GIOVANNI, nos termos da Declaração de óbito nº 00, subscrita pelo Doutor (nome do 
médico, CRM n. XXXX, médico legista) em que consta que a morte ocorreu no dia vinte e 
dois de janeiro de dois mil e vinte e um (22/01/2021), às 23h00 (vinte e três horas), no 
Hospital Geral de Anápolis-GO, localizado na Rua X,n.0, Bairro X, neste Distrito, dando 
como causa da morte violenta: sepse, agente biológico, traumatismo craniano 
provocado por agente contundente. O falecido era do sexo masculino, de (cor), 

(profissão), natural de Roma, Itália, nascido aos (dia/mês/ano), com 52 anos de idade na 
data do falecimento, estado civil viúvo, residente e domiciliado (endereço), Goiânia-GO, 
passaporte ou RNE/RNM (número), CPF (número), certidão de casamento (livro B, folha, 
termo) do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de (Unidade de Serviço), 
(PIS/PASEP), (INSS), (CTPS), era filho de (prenome e sobrenome, demais dados 
ignorados). Era viúvo em primeiras núpcias de Norma de Souza, cujo casamento foi 
realizado no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais (Unidade de Serviço). Não 
deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou três filhos maiores 
de nomes: (Prenomes). Não era eleitor. Conforme declarado será incinerado no 
Crematório X, no endereço X, em Goiânia-GO, nos termos da respectiva Autorização 
Judicial apresentada (cf.art.77, par.2º, da Lei 6.015/1973 e art.699, par.1º, do CNPFEGO), 
a qual será arquivada neste Registro em pasta digital (n.X). Nada mais declarou, do que 
dou fé. Lido e achado conforme assina a declarante. Isento de custas e emolumentos. 
Selo digital de fiscalização (número). Eu, (assinatura) (Oficial do Registro Civil), o lavrei, 
subscrevo e assino.    
 

(assinatura) 
Declarante 
(assinatura) 

Oficial de Registro Civil 

Comunicado 
enviado 

ao RCPN  XXX 
(Unidade do registro 

do Casamento do 
falecido). 

Eu,(assinatura) 
Escrevente 

autorizado, em data 
X. 
 

Comunicado 
enviado ao RCPN 
XXX (Unidade do 
registro da União 

Estável do falecido) 
e do registro da 

união estável. Eu, 
(assinatura) 
Escrevente 

autorizado, em data 
X. 

  ,  
 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Observações: 

Eventual justificativa não foi pontuada porque o enunciado não a exigiu. assim, o candidato que motivou sua 

peça não pode pretender maior nota em virtude disso. todavia, se utilizou justificativa juridicamente incorreta, o 

candidato perdeu 0,5 por justificativa errada. 

 

CRITÉRIOS PARA ZERAR EM TODOS OS QUESITOS: 

- qualificação negativa por qualquer motivo: notas devolutivas e não lavratura do ato; 
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- lavratura em livro errado com ciência do erro (exemplo: lavrar o óbito no livro “E” pelo fato do falecido ser 

estrangeiro); 

- lavrar o ato errado (exemplo: certidão de óbito diretamente sem ter realizado o registro previamente); 

- se apenas apresentar justificativas ou um ato de protocolo, sem lavrar nenhum ato em si. 

Obs: Caso o candidato tenha aposto apenas o título errado do Livro, tal como “A”, “B”, mas lavrado o Registro de 

Óbito, sofrerá um desconto de 1,0 ponto.  

A critério da Banca deverá ser analisado se o erro foi apenas no título, tendo sido lavrada peça e o assento 

corretamente. Tal exceção não se aplica à lavratura no Livro “E” por se tratar de erro crasso e grave de 

transcrição de ato estrangeiro em livro e com regramento específicos. 

 

 

CÓDIGO ITEM ANALISADO ASSENTO DE ÓBITO DE VIÚVO COM UE 
NOTA 

MÁXIMA 

N1 

Nota máxima pressupõe um ASSENTO DE ÓBITO elaborado com respeito de todos os quesitos apresentados 

pela lei e normas 

Competência Critério: os art.77 Lei 6.015/73 e art.692 do CNPFEGO 

estabelecem a competência do RCPN de Anápolis 

(local do falecimento) OU de Goiânia (local de 

residência do falecido) ambos os RCPNs seriam 

competentes para lavrarem o ato. Todavia, a questão 

apresenta que a Sra.Maria da Silva compareceu no dia 

06/02/2021, ao RCPN de Anápolis (local do 

falecimento) e, portanto, o candidato, deveria lavrar o 

ato naquela Serventia, para pontuar neste quesito, até 

mesmo porque se tratava do último dia para a lavratura 

sem incidência de óbito tardio. 

1 

Prazo – lavrar o ato com data de 

06/02/2021 dia do comparecimento 

de Maria da Silva. 

Critério: cf. art.78 c/c art.50 Lei 6.015/13 e art.695, do 

CNPFEGO, o prazo inicial de 24h para registro, 

estende-se para 15 (quinze) dias, a contar do 

falecimento. Neste prazo de contagem, exclui-se o dia 

de começo (cf. art. 132, do Código Civil e art.93 das 

CNPFE-GO), assim o último dia seria 06/02/2021.O 

candidato, deveria lavrar o ato com base na permissão 

legislativa, no dia 06/02/2021, dia em que a Sra. Maria 

da Silva compareceu ao RCPN de Anápolis, pois dentro 

do prazo. Se assim o fez, deve receber a pontuação 

respectiva. OBS: Caso o candidato apresente como 

solução um registro tardio, com base na autorização 

judicial citada no enunciado, não receberá pontuação 

atinente ao quesito, pois não se trata de registro tardio 

de óbito. 

1 

Legitimidade Critério: Cf. o art. 693, do CNPFEGO. "São legitimados 

a declarar óbito: I – cônjuge ou companheiro a respeito 

do outro". Assim, o candidato deveria lavrar o óbito e 

fazer constar como declarante a companheira Maria da 

Silva para a pontuação máxima.  Portanto, o candidato 

deve lavrar o ato como sendo a Sra. Maria da Silva 

como declarante, pois tem legitimidade para tanto, 

como companheira do falecido. Caso não o faça e lavre 

o óbito com base na autorização judicial, por exemplo, 

terá zero neste quesito. 

1 
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N2 

MÉDICO LEGISTA PARA CREMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

O candidato deveria mencionar no 

corpo da peça (assento de óbito) que a 

declarante apresentou a devida 

autorização judicial, em razão da morte 

ter sido violenta (“traumatismo craniano 

por objeto contundente”), bem como o 

fato de a declaração de óbito ter sido 

firmada por médico legista e por se 

tratar de morte violenta (art.77, par.2º, 

da Lei 6.015/1973). 

A pontuação será alcançada com a 

menção ao médico legista + 

autorização judicial + morte violenta. 

Necessidade de apontar a existência da autorização 

judicial conectada à cremação. O candidato deve 

mencionar à existência da autorização ou do alvará 

judicial, com menção ao fato de que este se relaciona 

à morte violenta e à cremação. Importante que traga a 

informação no bojo do registro e não apenas fora nas 

justificativas. Assim, o candidato deverá mencionar a 

subscrição da declaração do óbito pelo médico legista 

e a existência da autorização judicial prévia para a 

cremação (art.77, par.2º, da Lei 6.015/1973 e art.699 

e/ou 700 do CNPFEGO). 

0,5 

Infere-se pelo disposto no art.77, 

par.2º, da Lei 6.015/1973 (“A cremação 

de cadáver somente será feita daquele 

que houver manifestado a vontade de 

ser incinerado ou no interesse da saúde 

pública(...)”), e do art. 699, do 

CNPFEGO (“A cremação de cadáver 

somente será feita daquele que houver 

manifestado vontade de ser incinerado 

ou no interesse da saúde pública”) a 

necessidade de o candidato mencionar 

algo a respeito ou pelo menos de 

mencionar algum dos dois artigos. 

Também foi considerada como 

resposta correta a supressão da 

vontade do falecido no momento do 

registro, já que a questão não enfrentou 

este ponto, nos termos do que dispõe o 

art.700 do CNPFEGO.  

Assim, foi considerada uma resposta completa: a 

menção a existência da autorização judicial + 

assinatura do médico legista + (interesse da saúde 

pública OU manifestação de vontade do falecido por 

qualquer dos modos válidos) =  

Apesar de a questão trazer em seu bojo a existência 

de prévia autorização judicial para a cremação, o 

candidato(a) deveria mencionar o conhecimento da 

normativa a respeito. Portanto, deveria ao menos 

apontar o artigo de lei respectivo ou indicar qualquer 

uma das razões para que o mandado tivesse sido 

previamente concedido e, assim, obter o total da 

pontuação deste quesito (art.77, par.2º, da Lei 

6.015/1973 e/ou art. 699 e/ou 700 do CNPFEGO).  

0,5 

N3 

UNIÃO ESTÁVEL C/ ESCRITURA REGISTRADA NO RCPN 

Existência da Escritura da UE e 

registrada no RCPN. A simples 

menção a existência já valia a 

pontuação neste item. 

Mencionar art.694, do CNPFEGO, inciso "IV – se era 

casado ou vivia em união estável, o nome do cônjuge 

ou companheiro supérstite, mencionando-se a 

circunstância quando separado judicialmente, 

divorciado, ou de união estável dissolvida; se viúvo ou 

companheiro supérstite, o nome do cônjuge ou 

companheiro pré-morto; e a serventia do casamento ou 

da união estável". 

0,5 

Fazer o apontamento aos dados 

referentes ao Registro do ato no 

RCPN no ASSENTO e não fora em 

justificativa. 

Fazer menção aos dados referentes ao Livro, Fls. e aos 

dados do RCPN no qual o ato notarial tenha sido 

registrado para efeitos de comunicação ou anotação. 

Obs. o candidato não deveria mencionar art.694, do 

CNPFEGO ("§2o. Constará expressamente no assento 

a informação de que a declaração que o falecido vivia 

em união estável, por si só, não produz prova plena."), 

pois a declarante apresentou escritura pública e registro 

dessa no RCPN. 

0,5 
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N4 

COMUNICAÇÕES RCPNs CASAMENTO E UE 

a) Constar que foi casado em 

primeiras núpcias com Norma de 

Souza, separado judicialmente e que 

ela era falecida desde 2055 

cf.enunciado; 

OU b) Constar menção ao registro do 

ato no RCPN dos atos de casamento, 

separação judicial. 

Fundamento art.694, IV, do CNPFEGO. 0,5 

OU c) Constar do assento na coluna 

das anotações ou, ao final, se for 

texto corrido o fato de ter sido 

comunicado (atos de outra Serventia) 

ou anotado nas próprias notas, se os 

atos forem originários da mesma 

Serventia. Se houver um mínimo de 

apontamento, bastará a menção ao 

envio dos dados à Central do Registro 

Civil (CRC) (desde que previamente 

mencionados o casamento anterior e 

a EU).  

APONTAR COMUNICAÇÃO AO RCPN DO 

CASAMENTO PRÉVIO COM NORMA DE SOUZA e DA 

UNIÃO ESTÁVEL COM MARIA DA SILVA – dentro do 

assento, coluna ao lado OU LOGO AFINAL SE FOR 

LAVRATURA CORRIDA. Fundamentos (art. 107, Lei 

6.015/73; arts. 746 e 749, ambas do CNPFEGO). O 

óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, 

nos assentos de casamento e nascimento, e o 

casamento no deste.   

Anotação da comunicação ou anotação da UE - 

fundamento (art.731, par.1º, do CNPFEGO). 

0,5 

Observações: 

Para que o candidato pontue 1,0, a peça deverá conter ao menos 2 dos requisitos constantes acima. 

Com relação ao quesito acima: a banca poderá conceder um máximo de 0,5 ponto, caso haja a combinação de 

1 ou mais fatores, ainda que o candidato não apresente o total de nenhum dos quesitos acima, mas apresente 

resposta que justifique a concessão da pontuação. A análise dependerá da análise objetiva dos argumentos 

gerais referentes ao quesito e sua completude. 

N5 

ESCRITURAÇÃO DO ASSENTO DE ÓBITO 

Hora, data e local do falecimento. Fundamento (art.80, par.1o e 2o, da Lei 6.015/73; 

art.694, incs.I e II do CNPFEGO). 

0,5 

Nome, sexo, data de nascimento, cor, 

profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do morto. 

Fundamento (art.80, par.3o, da Lei 6.015/73; art.694, 

inc.III do CNPFEGO). 

0,5 

Nomes, profissão, naturalidade e 

residência dos pais ou (dados dos pais 

ignorados); existência de bens ou 

ignorado; testamento conhecido (ou 

existência de testamento ignorado). 

Fundamento (art.80, par.5o e 6o, da Lei 6.015/73; 

art.694, inc.V e VI do CNPFEGO). 

0,5 

Causa da morte e local da cremação. Fundamento (art.80, par.8o e 9o, da Lei 6.015/73; 

art.694, incs.VIII e IX do CNPFEGO). 

0,5 

Que deixou 03 (três) filhos maiores; não 

deixou filhos menores ou interditos ou 

que ignora; que não era eleitor (por ser 

estrangeiro não podia ser eleitor).  

Obs: foram aceitas como corretas 

respostas como: ignorado se era 

eleitor, pois a questão não deixava 

claro ser ele de nacionalidade 

estrangeira ou ter apenas nascido na 

Itália.  

Fundamento (art.80, par.7o e 10o e 11o, da Lei 

6.015/73; art.694, incs.X e XI do CNPFEGO). 

0,5 
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Dados da D.O, dados do médico 

atestante, pelo menos uma das 

informações: a) número benefício do 

INSS (se era ou não beneficiário ou se 

ignorada informação); CPF (dado 

obrigatório); número do passaporte ou 

RNE(RNM); dados da CTPS. 

Fundamento (art.80, par.12o, da Lei 6.015/73; art.694, 

incs.XII do CNPFEGO). 

0,5 

Assinatura da declarante, do Oficial, 

selo isento e encerramento. 

Fundamento (art.82, da Lei 6.015/73e art.695, do 

CNPFEGO). 

0,5 

Foram aceitos atos escritos na forma 

do art.36 em colunas ou em A4 de 

forma corrida, desde que contivessem 

número de Matrícula ou número de 

termo, livro c- e fls; deve constar 

colunas de anotações e averbações ou 

menção em caso de texto corrido e 

Itens do art.133, VI, letras a a d 

(brasão, VI – identificação, no 

cabeçalho do documento, dos 

seguintes elementos, todos 

centralizados, nesta ordem: a) Brasão 

de Armas da República; b) expressões 

“República Federativa do Brasil” e 

“Estado de Goiás”; c) identificação da 

serventia extrajudicial com indicação da 

comarca e do distrito judiciário, 

conforme o caso; d) nome do 

responsável pelo serviço extrajudicial. 

Fundamento Art. 36, da Lei 6.105/73: “Os livros de 

registro serão divididos em três partes, sendo na da 

esquerda lançado o número de ordem e na central o 

assento, ficando na da direita espaço para as notas, 

averbações e retificações” e art.572, do CNPFEGO. 

0,5 

N6 

DESCONTOS  

Abreviaturas; rasuras; “digos”, 

ressalvas; espaços em branco 

(art.572, par.1º e 133, IX, ambos do 

CNPFEGO). 

Art. 35, da Lei 6.015/73. “A escrituração será feita 

seguidamente, em ordem cronológica de declarações, 

sem abreviaturas, nem algarismos”. 

–0,5 

Erros técnicos jurídicos: ausência de 

qualificação das partes obrigatórias;  

Explicar o ato e não fazê-lo, como se 

fosse uma dissertação. 

 

Alguns exemplos: SE NÃO CONSTAR O ESTADO 

CIVIL DE VIÚVO DO FALECIDO; CONSTAR APENAS 

A CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO (e como estado 

civil); colocar as informações de forma aleatória; 

desordenada; com espaços em branco (art.572, par.1º 

CNPFEGO); 

FALTA DE QUALIFICAÇÃO DA DECLARANTE 

INDICATIVA obrigatória (nome, nacionalidade; 

documento de identificação e endereço) = O (A) 

CANDIDATO (A) precisava apenas indicar os 

elementos mínimos, conforme XXXX. 

–0,5 

Erros ortográficos ou gramaticais Má utilização da norma culta da língua portuguesa. –0,5 

Informações excedentes que podem 

descaracterizar, extrapolando a sua 

finalidade. 

Como são informações não exigidas e não previstas em 

lei, podem exceder a finalidade do assento do óbito e a 

Lei 13.709/2018 (LGPD) - Art. 6º As atividades de 

tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-

fé e os seguintes princípios: I - finalidade: realização do 

tratamento para propósitos legítimos, específicos, 

–0,5 
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explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas 

finalidades. Exemplo - constar a duração da União 

estável, o que inclusive seria vedado constar, pois não 

faz prova e pode induzir a erro o terceiro de boa-fé. 

Erros de não finalização do assento. O candidato sofrerá penalização por não finalizar o ato, 

no caso deixar o ato sem terminar, sem concluir o 

assento, tal como sem conclui-lo, sem assinatura etc.  

–1,0 

 


