MODELO – RECONHECIMENTO DE FILHO MAIOR DE
14 ANOS (DE PAIS NÃO CASADOS)

ESCRITURA DE DECLARAÇÃO
Hoje, aos __ dias do mês de _________, do ano ____, nesta Cidade de _________,
neste ___ Tabelionato, perante mim Tabelião, compareceu como outorgante [genitor que
deve fazer o reconhecimento], [nacionalidade], [profissão], portador(a) do documento de
identidade __________, inscrito no CPF sob nº. ___________, natural de ____________,
onde nasceu aos dias _________, domiciliado em _________, onde reside na rua
____________, nº. ____, o(a) presente identificado por mim Tabelião, consoante o
documento de identidade apresentado, dou fé.
E, pelo(a) outorgante, assumindo a responsabilidade civil e criminal, foi declarado sob as
penas da lei e livre de qualquer coação, sugestão ou induzimento, que, muito embora
tenha constado na Certidão de Nascimento tão somente como declarante o(a) Sr(a).
__________, o(a) ora outorgante é pai biologico (mãe biologica ) de _______________,
nascido(a) aos dias ___ de _________ de ____, em [local], [cidade], de sexo _________,
tendo como avós maternos _____________ e _____________ e paternos
_____________ e _____________, achando-se o(a) mesmo(a) resgistrado(a) no Cartório
de Registro Civil [subdistrito], [nº. do registro]. Declara ainda o(a) outorgante que o
presente instrumento é a expressão da verdade e é válido para todo e qualquer ato da
vida civil.
Presente também a este ato, [filho reconhecido por esta declaração], acima qualificado,
concordando expressamente com os termos da presente escritura, assina juntamente
com o ora outorgante para todos os fins e efeitos necessários.
Assim o disse, dou fé, pediu-me e lhe lavrei a presente escritura, que feita e lida em voz
alta, foi achado conforme, aceita, concorda e assina.
Eu, __________, escrevente autorizado, a escrevi. Eu, ____________, subscrevi. Nada
mais.

NOTA: a escritura de declaração deverá ser feita em Tabelionato. A documentação
deverá ser apresentada da seguinte forma:
 Escritura de declaração ORIGINAL, com Apostila;
 TRADUÇÃO para o italiano, feita por tradutor juramentado, com Apostila.
Obs: Em caso de reconhecimento de mais de um filho natural, deve-se fazer uma
escritura de declaração individual para cada reconhecido.

