
NOMES EXTRAVAGANTES 

 

Em relatório apresentado à Procuradoria Geral do Estado, em Minas - conta uma folha de Belo 
Horizonte - o promotor da comarca de Manhuaçu chama a atenção das autoridades superiores 
para a situação de diversos cartórios do Registro de Pessoas Naturais, no interior mineiro, 
principalmente para o fato de escrivães registrarem recém-nascidos sem ligar importância aos 
nomes escolhidos pelos pais, dando aso a que extravagancias incríveis sejam oficialmente 
consagradas, comprometendo a própria personalidade futura dos registrados. 

O referido representante do Ministério Público desaprova, a displicência desses oficiais do 
Registro Civil, entendendo que eles "infringem a lei e deturpam a própria organização da 
família brasileira, citando, entre outras aberrações observadas durante sua viagem de 
inspeção pelos cartórios do Interior do, vizinho Estado, estes prenomes e nomes lançados nos 
livros de assentamentos: "Dorremi Façolaci", "Um Dois Três de Oliveira Quatro", "Amanhecer 
da Luz do Dia" "José dos Anzóis Carapuça", "Marimbondo", "Pardal", "Cedilha", "Cifrão", "Til", 
"Virgula", "Ponto e Virgula", "Bonjur", "Morim Santamaria", "João Bispo Doutor da Igreja" 
"Parizarda", "Izabela Rainha de Portugal", "Evaristo Cristo Rei da Nação" e "Tachpenes". Uma 
lista deveras estarrecedora. 

Entretanto, aqui em São Paulo também se pode enumerar uma serie vasta de prenomes e 
nomes dessa espécie, comprovando que o mal já se espalhou, infelizmente, pelo pais, como, 
se não bastassem as mazelas de que este padece sob outros pontos de vista. Quem lê as listas 
de nomeações, licenças, intimações, etc. publicadas no "Diário Oficial" do Estado, depara, de 
vez em quando, com coisas assim: "Alma Piedosa de Tal" "Oriouthenéia", "Rovil", "Rodail", 
"Moadir" e outros muitos, que mais parecem pasteis tipográficos do que nomes de gente. 

O promotor mineiro acha que tais nomes expõem as pessoas do ridículo e sugere maior 
assistência aos escrivães de paz, de modo a esclarecê-los sobre a necessidade de impedir essas 
extravagâncias, resultantes, quase sempre, de incultura de seus autores. Pois não houve um 
pai, no Rio, que pretendia dar a uma filha o nome de "Autonomia", para materializar sob essa 
forma sua orientação na política do Distrito? 
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