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I. DISSERTAÇÃO 

Da Habilitação para o casamento: Conceito – Requisitos – Procedimento da habilitação – Competência – 
Proclamas – Dispensa – Disposições quanto ao regime de bens – Nome dos noivos – Intervenção do Ministério 
Público – Apreciação judicial – Regra da gratuidade. 

II. PEÇA PRÁTICA 

José da Silva, brasileiro, com 16 (dezesseis) anos de idade, desacompanhado de seus pais ou representantes legais, 
comparece ao Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas para lavrar escritura pública de 
reconhecimento de filha, juntamente com a genitora da menor, que anuirá ao ato. 
A menor está registrada com o nome de Maria da Costa. 

O interessado, ao pretender lavrar o ato notarial, destinado exclusivamente ao reconhecimento da filha, indica que a 
criança passará a se chamar, em razão do reconhecimento, Maria da Costa Silva, suprimindo a partícula “da” do 
patronímico paterno, contando, para tanto, com a concordância da genitora. 

Diante desse painel, indaga-se: 

a) é possível lavrar a escritura pública de reconhecimento de filha, em face da idade do outorgante, não emancipado 
e desacompanhado de pais ou responsáveis? Justifique. 

b) admite-se a supressão da partícula “da” do patronímico “da Silva”, ou o nome a ser adotado deverá ser Maria da 
Costa da Silva? Justifique. 

Pratique o ato notarial público adequado ou elabore documento de recusa, fundamentando qualquer das soluções. 

III. QUESTÕES DISCURSIVAS 

QUESTÃO 1 

Indique as hipóteses de morte presumida. A morte presumida autoriza novo casamento da viúva, devendo o Oficial 
proceder à habilitação de casamento? A morte presumida pode ser reconhecida pelo Oficial no âmbito 
administrativo? 

QUESTÃO 2 

Há prazo de validade para o cartão de assinatura formalmente preenchido e arquivado na serventia? 


