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A matéria não é nova, e temos em causa Uma das partes fundamentais da instituição que criou 
o Registro Civil das Pessoas Naturais. Parte que ainda não está correspondendo aos ditames de 
sua justa finalidade, havendo muita coisa para se pôr no eixo, porque nem tudo está correndo 
em mar de rosas. Pode-se mesmo afirmar, e isto sem o menor prazer de crítica, mas de 
simples reparo que, na ordem do serviço, não há uniformidade em alguns cartórios, que não 
passa de casos esporádicos, é certo, mas em desacordo com as exigências estabelecidas pela 
lei conforme passaremos a demonstrar, sucintamente, nestas simples notas. Pois não obstante 
as instruções contidas nos Provimentos da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, dos 
postulados do Código Civil e mesma da lei de Registros Públicos, que são grandes fontes 
subsidiárias, muita coisa há a acertar quanto aos assentos dos registros de nascimentos. 
Felizmente o caso não é generalizado, pelo menos assim parece, mas há casos de tremendo 
dislate, notadamente no que se refere a legitimidade e ilegitimidade das crianças levadas a 
registro. É intuitivo que todo registro levado a cartório não deve nunca exceder às três 
classificações seguintes: filiação legítima, ilegítima e exposta. Entretanto se há excedido em 
alguns casos, destas três classificações, pontuando-se com termos não mais existentes. Pelo 
casamento civil dos pais, na vigência do registro civil, os filhos serão sempre legítimos. Os pais 
casados anteriormente à lei do registro civil, religiosamente, os filhos são legítimos, quando 
então a certidão de batismo é que servia para comprovar a idade. Filhos ilegítimos, são todos 
aqueles que tiveram a infelicidade de nascerem provenientes de uniões ilegítimas. Serão 
considerados ilegítimos filhos de pais casados na vigência da lei civil, excetuados aqueles onde 
houve a interferência da lei 379 de 16-1-37 ou da lei do mesmo gênero n.º 1.110 de 23-5-50. 
(Sobre estas duas leis escrevemos trabalho que foi publicado no "Boletim" n.º 44, para o qual 
estamos enviando este pequeno trabalho). Com referência aos filhos adulterinos e 
incestuosos, que são ilegítimos, ouçamos o que dizem os mestres mais autorizados de nossa 
Jurisprudência. Antes, porém, passamos a revelar uma nota interessante: pais de uniões livres, 
solteiros, viúvos, e comprovadamente adulterinos, teimosamente, se empenham para que o 
escrivão ou oficial que fizer a lavratura do termo, faça consignar que eles pais consideram 
legítimos os filhos! Estes casos se repetem muito, de preferência na zona rural. Cremos 
impossível que escrivão bem alerta do que tem a fazer vá cair numa esparrela deste quilate. E, 
a propósito aqui vem bem à pêlo a luminar resposta para o caso do imortal codificador de 
nosso Código Civil, Clóvis Beviláqua: "O nosso Código pela sua aparente severidade, não pode 
a lei coonestar uniões incestuosas, adulterinas, criminosas, tisnadas ou poluídas pela má fé de 
ambos os contraentes, que não trepidam em transpor audazmente as barreiras da moral, 
embora acomodados a um simulacro de casamento". Tivemos ocasião de constatar registro de 
nascimento, dando-se ao registrando a denominação de filho "adulterino", quando é certo que 
no assentamento não comporta mais esse qualificativo. Assim como tivemos em mãos uma 
certidão de dois gêmeos que foram registrados num só assentamento, quando é caso de 
registros separados, e seja quanto for o número de gêmeos. Com referência ainda aos filhos 



incestuosos e adulterinos, vejamos o que diz Washington de Barros Monteiro: "excluiu o 
Código de modo expresso, do reconhecimento art. 358) com o tempo, entretanto, foi se 
abrandando o rigor do texto em questão. Assim é que, primeiramente o decreto-lei n.º 4.737 
de 27 de setembro de 1942, veio permitir o reconhecimento dos filhos de cônjuges 
desquitados. Realmente, o aludido diploma consentiu que o filho havido fora do matrimônio 
pudesse, depois do desquite, ser reconhecido ou demandar que se declarasse a sua filiação". 
"Direito da Família" do mesmo catedrático". Conclui-se desta luminar exposição, que não 
havendo dissolução da sociedade conjugal pelo desquite, todo o filho havido fora do legítimo 
matrimônio, é adulterino, e portanto ilegítimo. Para não alongarmos o presente trabalho, 
deixamos de transcrever sobre o mesmo assunto manifestações de Serpa Lopes e de outros 
autores. Entendemos que para os oficiais menos avisados, não cometerem confusão no 
serviço, devem seguir à risca as instruções contidas a respeito do assunto nos Provimentos das 
Egrégias Corregedorias de Justiça, tendo sempre também em vista a lei 883 de 21-10-1949. E, 
assim fazendo, estarão seguindo os trâmites legais e sem desdouro às incorreções e 
incongruências que por seu turno desnaturara a limpidez dos trabalhos. Quanto ao registro de 
nascimento fora do prazo conforme dispõe a lei n.º 765 de 14 de julho de 1949, o oficial do 
registro nunca deve prescindir dos despachos dos Juizes de direito, Corregedores Permanentes 
da comarca, quando o registrando for maior de 12 anos. Já anotamos no caso uma 
inobservação. Mesmo os casos que o escrivão lavrar desnecessários de despachos da 
autoridade referida, não se esquecer de lavrar uni atestado que deve ser assinado por duas 
testemunhas qualificadas, à parte e de preferência aquelas que assinaram no termo do 
registro. A margem dos assentamentos a necessária anotação que comportam os casos 
referidos. 

 

Levamos ao conhecimento dos senhores associados que a d. Dulce Bittencourt Cintra, 
funcionária da Secretaria da Justiça, organizou uma coletânea de leis e decretos, contendo 
matéria - que é de grande interesse dos servidores da justiça e cuja renda será empregada em 
obras assistências. 

 

Esse folheto poderá ser procurado nesta Associação ou com a interessada, a partir do mês de 
agosto. 


