
REGISTRO DE FILHOS ILEGÍTIMOS 

Carmem de Almeida Sampaio Escrevente do Registro Civil de Itú. 

 

Atendendo ao espírito da época tendente a restringir a publicidade dos vícios de filiação como 
haja visto os artigos 54 da lei 4.857 dos Registros Públicos, 14 da lei 3.200 (Proteção à Família) 
e 1º da Lei 4.737, surgiu-me a idéia deste comentário a respeito duma situação distinta e 
digna, não prevista em lei. 

Determina o artigo 68 da lei n.º 4.857 o que deve constar do assento de nascimento 
distinguindo no n.º 4 as seguintes situações em face da filiação: filho legítimo, ilegítimo e 
exposto, que conforme o caso deverá constar obrigatoriamente no termo. 

O artigo 357 do Código Civil e o 73 da lei 4.857 oferecem maneira justa de reconhecimento de 
um filho no ato do registro, quando o pai se apresenta em pessoa ou por procurador para 
fazer as declarações do nascimento, autorizar a inscrição do seu nome no termo, assinar este, 
ou deixar sua impressão dactiloscópica quando não saiba escrever. 

Portanto é a própria lei quem faculta esta espécie de reconhecimento desde que entre os pais 
do registrando não haja impedimento algum previsto em lei, ou melhor, no caso de só falta o 
casamento deste para completar o conjunto de pressupostos necessários para a filiação 
legítima. 

A situação dos reconhecidos no ato da lavratura do termo de nascimento na forma 
mencionada, é perfeitamente distinta da dos ilegítimos propriamente dita, tendo eles 
credenciais e direitos próprios como sejam: faculdade legal de usar o nome patronímico, 
constar nos assentos de nascimentos e respectivas certidões o nome tanto da mãe como o do 
pai, dos avós maternos e paternos e estarem sujeitos, como prevê o artigo 379 do Código Civil 
ao pátrio poder. 

Seria justo pois que em face dessa situação distinta, definida e irrevogável dos reconhecidos 
no ato da lavratura do termo ficasse constando no artigo 68, n.º 4 além das definições já 
existentes de filhos legítimo, ilegítimo e exposto, mais a de filho reconhecido. 

Assim sendo toda vez que fosse lavrado o assento de nascimento de uma criança reconhecida 
na forma referida ficaria consignada no termo em vez da declaração "FILHO ILEGÍTIMO DE ....", 
FILHO RECONHECIDO DE ...". 

Seria muito mais expressiva tal definição, mais condizente ao espírito da época, de melhor 
efeito moral e alcance social e traduziria de um modo mais delicado e justo a situação 
perfeitamente distinta dos filhos assim reconhecidos. 


