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Como no decorrer da - Semana da Criança - foi pela Secretaria da Educação, escolhido para o 
assunto das preleções escolares o tema - Registro Civil de Nascimento - : numa homenagem às 
crianças abalancei-me a estas considerações fixadas nos limites das minhas atribuições de 
funcionária da Justiça. 

Pensando nelas e por elas redigi este trabalho, esforçando-me para defender, principalmente 
às menos felizes, sagrados e inegáveis direitos. 

Sejam entretanto estas palavras dirigidas aos pais, responsáveis perante Deus, a natureza e as 
leis, pela vida e pelo futuro delas. 

Para eles um apelo no sentido de não faltarem à um dos muitos deveres da paternidade - o 
registro civil de nascimento dos filhos - que é a integração dos mesmos à vida social e jurídica. 
É por ele que se fixam à criança o nome, a filiação, o título de brasilidade, atributos estes 
indispensáveis à proclamação, garantia e defesa de todas as relações sociais. 

Se a lei põe a saldo os direitos da criança desde a concepção e se a todo direito corresponde 
uma ação que o assegura, só registrando os filhos, poderão os pais assegurar-lhes as regalias 
de serem seus filhos de os sucederem em seus bens, transmitindo-lhes através às gerações os 
caracteres físicos e morais, o nome e a tradição. 

Pelo registro dos filhos os pais asseguram privilégios e obrigações recíprocas que se 
compensam perfeita e mutuamente através às lutas decorrentes da vida. O cumprimento 
dessa obrigação tem correspondência que satisfaz o orgulho de ser pai, de ter um herdeiro ao 
nome de família, um sucessor aos bens e dado isto, a importância do registro se reflete clara e 
indiscutível ao juízo das mais simples reflexão. Sua necessidade só faz sentir em todos os 
setores da vida e precisam os pais saber, lembrar e compreender que não registrando seus 
filhos roubam-lhes direitos e prerrogativas capazes de prejudicar o futuro deles. 

É pelo registro dos filhos que os pais garantem em relação à estes pelo pátrio poder, fazendo 
jus ao abono, ao salário e às pensões  em leis permitidos do mesmo modo que os filhos 
asseguram a capacidade do ingresso às escolas, às indústrias, ao comércio, de serem eleitores, 
de cumprirem o dever do serviço militar, de poderem pelo casamento, constitui sua família 
legítima, tornando perante Deus, a pátria e a sociedade, cidadãos úteis, dignos e respeitáveis. 

Neste apelo aos pais cumpre também animar os que deixaram de satisfazer esta obrigação. 
Dado a índole da nossa gente quero crer, que mais por incompreensão que por insurgência, 
cometeram alguns a falta de não registrarem os filhos na época legal, falta esta, quem sabe se 
pelas circunstancias de certos casos, digna de toda desculpa, de todo perdão. 

Foi assim talvez, pensando que os nossos legisladores, estabeleceram dispositivos especiais 
que regulam a possibilidade dos registros tardios. Graças a eles os que deixaram de inscrever 



no registro civil seus filhos quando nasceram, podem ainda inscreve-los, cumprindo apenas 
corresponder com boa vontade, à liberalidade de nossas leis. 

Abrindo um parêntesis, uma sugestão às professoras dos bairros, pioneiras da instrução em 
nossa zona rural, para que façam, nos lugares onde lecionam, uma campanha neste sentido e 
que levem além de outras, a luz deste benefício em prol das crianças não registradas. 

Se a missão do professor é digna e altruística e merece por si só nosso respeito, mais digno se 
torna ainda seu apostolado quando, pelas probabilidades que dispõem e influencia que 
exercem, contamos com a sua aliança numa campanha benemérita. Aos professores portanto 
este apelo, numa homenagem de admiração e respeito. 

É sem dúvida, na zona rural que esta campanha precisa ser feita com mais insistência, nela, por 
circunstancias especiais, naturalmente o cumprimento da obrigação do registro é mais 
descuidado. E, assim sendo, procurarem os que mais salvem e melhor pensam aconselhar os 
mais descuidados e não faltarem ao dever de registrar os filhos. 

É necessário que, quanto mais possível, se estenda esta campanha e que mercê dela possamos 
presumir logo não haver brasileiro sem estar inscrito no registro civil, o que dignifica dizer não 
haver quem não possa proclamar e defender os seus direitos perante a lei e gozar 
prerrogativas que a mesma proporciona à todo cidadão. 

Aproveitando esta oportunidade levo as considerações a um outro ponto de alta importância 
na vida da criança que é a sua legitimação pelo casamento dos pais. 

O mesmo pedido feito em favor do registro de nascimento, seja feito em prol do casamento 
civil. Que os pais casados só pela Igreja ou ainda nem por ela casados, compreendam sua 
responsabilidade e legalizem , não havendo impedimento, sua situação para que os filhos 
possam usufruir, sem restrições, todos os direitos e todas as garantias. 

A liberalidade das nossas leis é muito grande mas não chega a atingir todas as possíveis 
ocorrências a que estamos sujeitos nesta vida, cujo desígnios desconhecemos e cuja 
fragilidade se patenteis, como lição divina, de instante a instante aos nossos olhos. 

É mister que, mercê dessa advertência e conscientes da incerteza do amanhã, procurem os 
pais garantir pelo casamento a legitimação dos filhos amparando-os dentro das leis de Deus e 
das leis dos homens. 

Eis o que melhor posso desejar às crianças em face do Registro Civil, deixando neste apelo, 
como seu único valor a sinceridade da intenção num conselho leal e amigo. 

Terminando dirijo às crianças brasileiras, futuras representantes das nossas tradições e dos 
nossos costumes na sociedade de amanhã, uma saudação e uma homenagem, fazendo votos 
para que, mercê de Deus, vivam e cresçam num ambiente de religião e de civismo, único capaz 
de alicerçar no seu espírito as virtudes morais necessárias para dignamente cooperarem para o 
engrandecimento, para a honra e para a glória do Brasil. 


