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Sobre como devam as partes lançar as suas assinaturas nos documentos públicos, tem havido 
dúvidas, que, ao nosso ver, devem desaparecer. 

Uns entendem que essas assinaturas podem ser lançadas abreviadamente, substituindo-se 
apenas por letras certos nomes ou sobrenomes - (prenomes e nomes de família) ; e, outros 
entendem de modo diferente, isto é, que as assinaturas devem ser lançadas por inteiro, 
consignando-se os nomes e sobrenomes, por extenso, sem qualquer abreviatura. 

Entendemos nós que as assinaturas das partes, nos aludidos documentos, devem ser lançadas 
por extenso, escrevendo-se os nomes completos das partes que os assinam. 

E isto porque: 

Todo o indivíduo ao ser registrado o seu nascimento, recebe um nome completo, que é 
composto do prenome e do sobrenome (nome de família), - arts. 68 e 69 do dec. n. 4.857); 
nome completo esse que, após o indivíduo ter atingido a sua maioridade civil, poderá ser 
alterado, desde que essa alteração não prejudique o nome de família - (nome patrimônímico), 
devendo tal alteração ser averbada no respectivo assento de nascimento. (Arts. 70 e 71 do 
dec. citado). 

Poderá, no entanto, qualquer cidadão usar o nome abreviadamente quando usado como firma 
comercial registrada, fazendo, também, nesse caso, a necessária averbação no assento de 
nascimento - (§ ún. do art. 71 do citado dec.). 

Consoante dispõe o art. 47 do referido dec. 4.857, as partes ou seus procuradores e as 
testemunhas assinarão os assentos, (refere-se aos assentos do registro civil), com os seus 
nomes por inteiro. 

Quer isto dizer, que, mesmo que as partes ou seu procuradores tenham o hábito de assinar 
abreviadamente, deverão eles, nos assentos do registro civil, lançar as suas assinaturas por 
extenso. 

Se, manda a lei, de modo imperativo, que assim se proceda nos assentos de nascimentos, 
casamentos e óbitos, porque razão agir de modo diverso, lançando-se abreviadamente as 
assinaturas nos vários documentos e atos públicos, como nas escrituras, etc., etc.? 

Em sendo o indivíduo qualificado em qualquer documento ou ato público com o seu nome 
completo, deve, necessariamente, também assinar o seu nome completo segundo a sua 
qualificação. 

Desejando alguém sempre lançar o seu nome abreviadamente em qualquer documento, que 
proceda então, primeiramente, a necessária averbação do nome abreviado no assento de 
nascimento, conforme determina o § único do art. 71 do citado decreto. Também é certo que, 
o § único do art. 71, acima aludido, se refere, tão somente, ao nome abreviado usado como 



firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Não prevê, por isso mesmo, 
a hipótese do uso do nome abreviadamente nos atos e contratos públicos. Se não prevê é 
porque não o permite. 

Se não existisse qualquer outra disposição legal senão aquela por nós citada, que obrigue a 
que todo indivíduo lance, por extenso, a sua assinatura nos atos e contratos públicos, também 
é certo que a lei não faculta e nem poderia facultar que seja ela lançada, naqueles 
documentos, abreviadamente e ao bel prazer do interessado. 

Sendo certo, como já ficou dito, que todo indivíduo recebe ao ser registrado o seu nascimento, 
um nome completo, deve ele sempre usar esse mesmo nome completo nos atos e contratos 
públicos em que tome parte, quer como interessado e quer como testemunha. 

As assinaturas das pessoas que intervém nos atos ou contratos públicos ou particulares devem 
corresponder exatamente aos nomes dessas mesmas pessoas qualificadas naqueles atos; e, 
nas qualificações os nomes dessas pessoas não poderão, absolutamente, ser diferentes 
daqueles constantes do registro civil. 

Tanto isso é exato, que, não acreditamos possa existir era nosso país um serventuário 
competente e zeloso que possa registrar ou lavrar uma escritura pública em que a respectiva 
assinatura não corresponda ao nome constante da mesma ou do título anterior. 


