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Temos assinalados por mais de uma vez que, nem tudo se timbra pelas normas perfeitas no 
registro civil das pessoas naturais. - O Dr. Renato Kehl focalizou com muita precisão, em. seu 
trabalho, nomenclaturas absurdas notadas em alguns cartórios do registro civil. - Infelizmente 
o caso é típico e generalizado. - As cincadas observadas, vem mais de um passado onde quase 
tudo se nivelava por uma inconcebível obscuridade das realizações. - Hoje, tudo se afina por 
um espirito de melhor compreensão, mas nem por isso deixam de existir falhas que só serão 
corrigidas com o perpassar do tempo. - As extravagâncias de nomes dados aos nascituros, 
cabem aos pais e alguma culpa aos escrivães incumbidos dos lançamentos dos registros. - Em 
tais emergências, com boa vontade, os escrivães podem orientar pais, as vezes, analfabetos 
quando desejam registrar filhos com nomes que se não primam por ética apresentável. - Com 
boas maneiras tudo se consegue sem deslustre para ninguém. - Conseguimos uma v& 
dissuadir um pai que a viva força desejava registrar uma filha com o nome de zebra. E assim 
outros casos com que tivemos ocasião de defrontar. - Relacionado com o nome a definição 
sexual é outro caso de capital importância. - No cartório onde ora estamos funcionando, 
tivemos só de uma feita a necessidade de retificar três Loendro, por motivo de sexo trocado. - 
O escrivão, ao fazer o assentamento, provavelmente, só perguntou o nome da criança e o sexo 
da mesma aplicou ao seu livre arbítrio. - Consequência: - masculanizar três crianças registradas 
como mulheres e que sem a necessária retificação poderiam. contrair matrimonio. - O escrivão 
deve concorrer para que pais atrasados não dêem aos filhos nomes incompatíveis com o bom 
senso. Nomes que mais tarde deverão ser repudiados pelos próprios filhos. - Além desses 
casos escabrosos, existem as manias de comparação e de improvisação. - Funcionávamos em 
um subdistrito da Capital, depois da revolução do general Izidoro Dias Lopes. Era de se ver 
quantos Izidoros registramos naquela ocasião, notadamente filhos de italianos. Outros, por sua 
vez procuram de preferencia dar aos filhos nomes de pessoas em evidência na época, como 
por exemplo: Ruy, Hermes, Washington Luiz, etc. Assim como ha pais que se deixam 
influenciar pelos nomes de artistas de cinema, e as vezes até por nome de película de grande 
publicidade na época. - Neste mesmo cartório foi registrado uma criança com o nome de Ben-
Hur, Felizmente, salvou-se o prenome. - Nomes sem significação alguma aqui se encontram, 
também, registrados nos livros de nascimentos, tais como: - Fotinha, Monito, Virtude, (este 
ainda serve), Belimio, Jedeon, Sista, Ramore, Granfina, (salvo seja), Bensinho, etc. - Não 
cumpre apenas no escrivão fazer o assentamento do registro com as cautelas de oficio, mais, e 
precipuamente, procurar evitar que no seu cartório sejam registrados nomes que por seu 
turno venham a servir de risotas e criticas. - Antes da lavratura de um registro de nascimento, 
quando declarado pelo pai, deve o escrivão perguntar-lhe o seu nome completo. Porque 
acontece que, as vezes, dão s6 parte do nome e ao assinarem o fazem com nome completo. 
Como por exemplo: João da Silva, por João José da Silva. Isso vicia o assentamento, porque já 
não haverá mais espaço para ressalva, se o livro tem. os termos impressos. E, antes de se 
perguntar o nome da criança, deve-se informar-se primeiramente do sexo, velo fato de haver 



nomes ,que aplicam aos dois sexos. Exemplo: - Darcy, Floripedes, Dinorah, Eurides, Ozirides, e 
outros que tais. Com especialidade nos termos de nascimentos e de casamentos. Com os 
nomes estrangeiros, demanda atenção muito, cuidadosa, onde o escrivão deve se cingir pela 
grafia de que usam os pais. É muito fácil de se equivocar com nome, principalmente de filhos 
de japoneses, em atenção a uma pronúncia viciada. Nomes como: Tetsuzo, Takako, Yaehashi, 
Shichiro, Takahashi. etc. Só em ouvir a pronúncia, quase sempre peculiar e sem vê a grafia das 
palavras, nenhum escrivão fará o assentamento com toda a precisão. A alteração da grafia, 
prejudica o registro feito. Por falta da observação feita, é o motivo que estamos assistindo 
neste mesmo cartório, os processos de retificação. - O nosso fito não é dar lições a quem delas 
não precisa, mas a alguns colegas novatos nas lides de oficio. 


