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Observação: a Dissertação 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 Dissertação na nota final da Prova 

Escrita e Prática: 3 pontos. 

 

 

RESPOSTA ESPERADA 

 

Feita a qualificação registral, a decisão do oficial registrador é pela recusa da averbação pretendida. 

O requerimento não contou com firma reconhecida do representante legal, o que é necessário para averbações no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na forma do art. 494 das Normas. Excepciona-se essa regra nas hipóteses previstas 

pelo art. 497, par. §4º, ou seja, caso o apresentante do requerimento seja seu subscritor, devidamente identificado pelo 

oficial ou escrevente autorizado. 3º, das Normas, caso o subscritor do requerimento  

Consta dos assentamentos do cartório documentos relativos ao mandato que se findou no ano de 1991, sem 

nenhum registro/averbação posterior até a assembleia realizada no ano de 2017, o que implica na irregularidade da 

organização religiosa de 1992 em diante. A hipótese descrita ofende ao Princípio da Continuidade, previsto no art. 195 da 

Lei 6.1015/1973, o qual se aplica igualmente ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, cabendo ao Oficial de Registro 

elencar os impedimentos à averbação em nota devolutiva. Para que fosse sanada referida ofensa, as seguintes soluções 

devem ser aplicadas: a) nomeação de administrador provisório (Art. 49, CC) com mitigação ao Princípio da Continuidade; 

ou a b) apresentação das atas de eleição do período faltante (1992-2017) como forma de cumprir referido princípio. Seria 

igualmente cabível a apresentação conjunta das duas possíveis soluções, a saber: averbação das atas de eleição de 

administradores durante o interregno de 1992-2017 e/ou aplicação do art. 49, CC, em mitigação de referido princípio.  

 Pretende a organização religiosa a alteração de sua denominação para “Santa Sé”, entretanto, isso não é possível 

diante do estatuído no art. 492, IV, das Normas, no sentido de que é vedado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas o 

registro de pessoa jurídica que inclua ou reproduza em sua composição, sigla ou denominação de organismo internacional. 

Segundo o Cânone 361 (Código de Direito Canônico, promulgado por S.S. O Papa João Paulo II, versão portuguesa, 4ª 

edição, revista
1
), “Com o nome de Sé Apostólica ou Santa Sé designam-se neste Código não só o Romano Pontífice, mas 

ainda, a não ser que por natureza das coisas ou do contexto outra coisa se deduza, a Secretaria de Estado, o Conselho 

para os negócios públicos da Igreja, e os demais Organismos da Cúria Romana”. Vale lembrar, outrossim, que o 

impedimento ao uso de referida denominação social não decorre independe de pesquisa ou de registro prévio perante 

demais Oficiais de Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) da Comarca, mas sim de seu uso por organismo 

internacional.  

  Por fim, deve-se observar que o art. 2.031 do CC, que estabeleceu às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de se 

adaptarem ao CC/02, não se aplica às organizações religiosas, conforme o parágrafo único desse mesmo artigo. 

Consequentemente, nenhuma discussão deve haver quanto a eventual irregularidade da organização religiosa por tal 

motivo e tampouco sobre o prazo para adaptação indicado no caput de referido dispositivo. 

Observação: foram avaliados, em referida dissertação, a) a estrutura, conforme texto dissertativo com introdução, 

desenvolvimento e conclusão; b) pertinência temática; c) texto com profundidade de conteúdo conforme gabarito publicado.  

 
1
 https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E GRADE DE PONTUAÇÃO 

 

Código Descrição 
Pontuação 

máxima 

N1 

1 – RECONHECIMENTO DE FIRMA NO REQUERIMENTO (ART. 494 DAS NORMAS).  

Foram adotados os seguintes critérios para pontuação:  

I) Não pontuou: a) dispensa de reconhecimento sem justificativa; b) dispensa de reconhecimento 

justificando-se pelo art. 497, par. 4º ou pela nova redação dada ao art. 121, LRP, pela MP 

1085/2021;  

II – Pontuou parcialmente: a) exigência de reconhecimento sem indicação de fundamento legal ou 

apontando normas não aplicáveis ao caso; 

III – Pontuou integralmente: a) exigência de reconhecimento conforme art. 494 das Normas; b) 

exigência de reconhecimento conforme art. 494 das Normas conquanto mencionada a 

possibilidade de requerimento firmado na presença do oficial (art. 497, par. 4º ou art. 121, par. 1º, 

da LRP).  

1 

N2 

2 – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO (ART. 49, CC), CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA 

CONTINUIDADE COM AVERBAÇÃO DAS ATAS DE ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES DURANTE O PERÍODO DE 1992-

2017 OU DUPLA SOLUÇÃO.  

Foram admitidas duas soluções para o problema: a) nomeação de administrador provisório; b) 

apresentação das atas de eleição do período faltante como forma de cumprir o princípio da 

continuidade. As respostas que abordaram as duas soluções foram consideradas mais completas e 

receberam pontuação superior. 

Para cada uma das soluções possíveis, foram adotados os critérios abaixo para pontuação, que foi 

estabelecida em consideração da completude e clareza dos fundamentos apresentados: 

2.1. Nomeação de administrador provisório: 

I) Não pontuou:  a) provas em que não houve menção ao tema; b) provas em que se considerou 

possível a averbação nos termos em que requerida; 

II) Pontuou parcialmente e progressivamente, considerando-se a profundidade da análise e dos 

fundamentos apresentados: a) recusa injustificada da averbação;  b) recusa justificada com base no 

art. 49, CC, ou recusa com menção à necessidade de administrador provisório sem referência à 

norma aplicável; c) recusa justificada em face do princípio da continuidade e indicação de 

necessária manifestação judicial sem referência ao administrador provisório ou ao art. 49, CC; d) 

recusa justificada em face do princípio da continuidade com solução pela aplicação do art. 49, CC; 

e) recusa justificada pela aplicação do art. 49, CC, como forma de mitigação do princípio da 

continuidade, com fundamentos jurídicos bem desenvolvidos (art. 195, LRP, e arts. 483, I, 495, 516 

das Normas).  

2.2. Cumprimento do Princípio da Continuidade e averbação das atas de eleição:  

I) Não pontuou: a) não houve menção ao tema; b) b) provas em que se considerou possível a 

averbação nos termos em que requerida; 

II) Pontuou parcialmente e progressivamente, considerando-se a profundidade da análise e dos 

fundamentos apresentados: a) recusa injustificada da averbação; b) recusa justificada 

simplesmente na ofensa ao princípio da continuidade sem indicação de solução para a pretendida 

averbação; c) recusa sem fundamentação no Princípio da Continuidade, mas indicando solução por 

meio da averbação das atas de eleição de administradores durante o interregno de 1992-2017; d) 

recusa fundamentada na ofensa ao Princípio da Continuidade com exigência da averbação das 

atas de eleição de administradores durante o interregno de 1992-2017; e e) recusa bem 

fundamentada, com citação de fundamento legal e normativo (art. 195, LRP, e arts. 483, I, 495, 516 

das Normas), acerca do devido cumprimento do Princípio da Continuidade com exigência da 

averbação das atas de eleição de administradores durante o interregno de 1992-2017. 

2.3. Dupla Solução: Recusa com base no Princípio da Continuidade (art. 195, LRP, e arts. 483, I, 

495, 516 das Normas) e apresentação de duas possíveis soluções: da averbação das atas de 
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eleição de administradores durante o interregno de 1992-2017 e/ou aplicação do art. 49, CC, em 

mitigação de referido princípio.  

N3 

3 – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR-SE À ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA A DENOMINAÇÃO DE ORGANISMO 

INTERNACIONAL (“SANTA SÉ”).  

Foram adotados os seguintes critérios para pontuação:  

I – Não pontuou: a) aprovação da alteração da denominação da organização religiosa; b) 

aprovação da alteração da denominação da organização religiosa mediante pesquisa prévia 

perante demais Oficiais de Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) da Comarca; c) recusa 

na alteração da denominação social da organização religiosa justificando o registro da Santa Sé 

no RCPJ (Decreto nº 7.107/2008); 

II – Pontuou parcialmente: a) recusa injustificada da alteração da denominação social da 

organização religiosa; b) recusa da alteração da denominação social pretendida com base em 

norma diversa (art. 492, inc. I, Normas);  

III – Pontuou integralmente: a) recusa da alteração da denominação social pretendida com base 

no art. 492, IV, das Normas. 

2 

N4 

4 – DESNECESSIDADE DE SUBMETER-SE, A ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, AO ART. 2.031 DO CC.  

Foram adotados os seguintes critérios para pontuação:  

I- Não pontuou: a) não houve menção ao tema; b) houve menção à necessidade de adaptação do 

Estatuto da organização religiosa ao Código Civil de 2002; 

II – Pontuou parcialmente: a) indicação da desnecessidade de adaptação do Estatuto da 

organização religiosa ao Código Civil de 2002, sem fazer referência ao art. 2031, par. 1º, CC; e  

III – Pontuou integralmente: a) indicação da desnecessidade de adaptação do Estatuto da 

organização religiosa ao Código Civil de 2002 com base no art. 2031, par. 1º, CC. 

2 

N5 

5 – ESTRUTURA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA  

Foram adotados os seguintes critérios para pontuação: a) estrutura conforme texto dissertativo com 

introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como pertinência temática; b) texto com 

profundidade de conteúdo, tendo sido tratado temas como o tratamento constitucional, a natureza 

jurídica da organização religiosa (pelo Código Civil 1916 e Código Civil 2002) e dos atos registrais 

envolvidos, da qualificação registral, do controle e protocolo do requerimento, dos livros registrais 

envolvidos no caso e das respectivas regras legais e normativas envolvidas.   

1 

N6 

6- DESCONTOS 

Foram descontados: a) falta de objetividade, clareza, ortografia e ao não emprego da norma culta 

da língua portuguesa; b) apresentação de exigências legais indevidas para o caso e cometimento 

de erros jurídicos importantes, como, por exemplo, tratar a entidade religiosa como sociedade. 

–2 

 


