NOMES ESDRUXÚLOS
CPF revela lista de nomes curiosos
Anualmente, 1 milhão de crianças nascidas no Brasil não
conseguem ter acesso aos serviços prestados pelos cartórios de
registro civil. Apesar disso, a cada ano, pelo menos 2 milhões
de vezes, a cena se repete: o pai ou a mãe posta-se diante do
escrivão e declara o nome do filho para ser colocado na
certidão de nascimento. A Lei nº 6.015/73, dos Registros
Públicos, veta, mas muitas crianças recebem nomes esdrúxulos
e, na maioria das vezes, acabam sendo obrigadas a carregá-los
pelo resto da vida. Ainda são minoria os cidadãos que
conseguem a mudança na Justiça.
Durante a atualização do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
pela Receita Federal, o órgão deparou com uma lista
interminável de nomes esquisitos.
Por mais absurdo que possa parecer, seis brasileiros se
chamam Orelha e 31 homens foram registrados com o nome de
Joelho.
Um levantamento feito pela assessoria do supervisor
nacional do Programa do Imposto de Renda, Luís Carlos de
Oliveira, a pedido do jornal O POPULAR, apurou que outras
partes do corpo costumam servir de inspiração para os pais na
hora da escolha.
No cadastro aparecem 2 Pupila, mais de 110 Cílio e 90
Supercílio. Seis dos Cílio e quatro dos Supercílio se
cadastraram em Goiânia.

O endodontista Supercílio de Barros Filho, 43 anos, de
Jataí, não reclama do nome herdado nem se irrita com as
brincadeiras e com as gargalhadas que ele desperta. “Pelo
contrário. Acho que combina comigo”, diz Super, como é
carinhosamente chamado pelos amigos. Difícil é fazer algumas
pessoas acreditarem. “Uma vez, cortei o supercílio ao bater a
cabeça no degrau da piscina do Clube Jaó. Fui para a
enfermaria fazer um curativo e tive de mostrar a identidade.
Quando disse meu nome, o médico achou que eu estava
falando onde tinha sido o corte.”
Embora seja diferente em Goiás, Supercílio diz que seu
nome é muito comum em Manaus. “Em minha cidade natal,
Porto Franco, conheço outros quatro, além de mim e do meu
pai. Deve ser a maior densidade demográfica de Supercílio do
País”, brinca o odontólogo, que já se acostumou a ter o nome
trocado por outros ainda mais esquisitos. “Já fui chamado de
Supercil, de Supércio e outros. Quando criança, meus colegas
me apelidaram de Superiste (nome de um anticongestionante)
e de Superolho.” Mesmo garantindo que gosta do nome,
Supercílio preferiu não dá-lo aos filhos Lucas e Matheus. “Eu
e minha mulher conversamos sobre o assunto em tom de
brincadeira, mas nem assim ela gostou da idéia.”
A lista de nomes estranhos retirada do cadastro da Receita
Federal é variada. Entre os nomes cívicos, estão relacionados
26 Goiás, mais de 110 Brasília, 4 Independência, 4 República,
2 Bandeira (como primeiro nome e não como sobrenome) e 5
Tiradentes.
O amor à pátria e o bairrismo são compreensíveis e até
podem ter seu significado. Mas o que dizer de um pai que

batiza um filho de Xerox ou de Autenticada? O casal perfeito
aparece no cadastro junto com cinco mulheres registradas com
o nome de Agenda. Melhor do que ser chamada Aranha, como
consta da certidão de nascimento de outras duas senhoras
recadastradas.
Ecologicamente corretos ou não, além das Aranha,
aparecem no cadastro uma Arara, 2 Curió, 3 Leão, 4 Lobo, 2
Condor, 35 Galo, mais de 110 Ema e 14 Pardal, além de 10
Pinto (que, talvez, se encaixem melhor na lista de nomes
eróticos).
É bom frisar que a relação é de nomes e não de
sobrenomes. Quatro dos 14 Pardal moram em Goiânia. Um é
Pardal Canedo Bahia, 43 anos, microempresário e exfuncionário da Companhia Energética de Goiás (Celg). Ele
conta que a idéia foi da avó e que recebeu o mesmo nome do
pai. Por coincidência, Pardal trabalhou muitos anos na
manutenção de rede elétrica. “Era uma farra quando tinha de
subir num poste”, graceja.
Quando criança, o eletricista diz que sofria muito por
causa do nome. “Ficava tímido e envergonhado porque sempre
despertava gargalhadas nas minhas apresentações”, lembra.
“Mas isso não me atrapalhou em nada”, assegura. Hoje, Pardal
não se irrita nem se envergonha mais. “Acho graça”, diz ele,
que era chamado de Passarinho pelos colegas da Celg e já
vivenciou situações hilárias. “Um dia, um sujeito bateu na
porta de casa e disse que queria falar com o Tucano”, conta.
Pardal garante que nunca pensou em mudar de nome. “Isso
não alteraria a minha vida em nada. Não é o nome que faz a
pessoa e, sim, a pessoa que faz o nome”, filosofa.

No rol de sentimentos e afins, o cadastro da Receita traz
mais de 110 pessoas chamadas Delícia e 70 com o nome de
Amor. Trinta e sete Delícia são moradoras de Goiânia, entre
elas, Delícia Civina da Conceição, 57 anos, cozinheira. Dona
Dedê, como é chamada na intimidade, conta que o nome lhe
foi dado pela mãe. “Dizem que tem tudo a ver comigo, mesmo
hoje, com essa idade”, diz em tom de brincadeira.
Especializada em saladas, dona Dedê acha que o nome lhe cai
bem também porque tem a mão boa para preparar comida.
“Sempre gostei muito de cozinhar e recebo muitos elogios,
principalmente quando faço maionese.”
Na lista do CPF ainda aparecem 2 Acelga – folha usada
em saladas –, 19 Argila (igual a barro), 5 Cores, 3 Pink (a cor
rosa), mais de 110 Eremita e 93 Andarilho. Dois deles são de
Goiânia e um, o juiz federal aposentado Andarilho Júlio
Rodrigues, 67 anos, foi procurado por telefone, pela
reportagem. A primeira ligação foi feita na quinta-feira, por
volta das 10 horas. Seu Andarilho tinha ido a um
supermercado perto de casa. De acordo com Lourdes, sua
mulher, ele só voltaria na hora do almoço, porque na certa iria
ficar de conversa com os amigos. Na sexta-feira, nova
tentativa. Dessa vez, seu Andarilho estava passeando de
bicicleta. A mulher pediu que a reportagem telefonasse meia
hora mais tarde.
A entrevista só foi possível na terceira chamada. Batizado
com esse nome pelo pai, Andarilho diz que até pensou em
mudar seu nome para Anderson, mas acabou desistindo porque
acha a Justiça muito morosa. “Como sou Andarilho, não

consigo ficar parado, esperando”, brinca. Bacharel, ele se
apresenta como marceneiro (sua outra profissão). “Me
desencantei com o Direito”, diz ele, entre uma salva de críticas
ao governo federal. “O Fernando Henrique está enterrando o
País.” Alegria mesmo, Andarilho diz que sente numa pista de
dança. “Já fui freqüentador assíduo dos clubes de dança da
cidade. Agora, vou raramente a um baile.” De andar a pé,
Andarilho diz que não gosta. “Prefiro bicicleta, que vai mais
rápido.”
Lei proíbe registro esdrúxulo
A Lei 6.015/73, conhecida como Lei dos Registros
Públicos, já continha em seu texto um dispositivo que proibia
os cartórios de registro civil de registrar crianças com nomes
considerados esdrúxulos ou vexatórios. Com base nessa
determinação legal, a Justiça, em razão do descumprimento da
norma por alguns cartórios, tem alterado com freqüência os
registros de pessoas que a acionam em virtude justamente
desse problema. O procedimento é simples e não exige grande
burocracia, o que significa uma certa rapidez na decisão.
E a forma de contornar o problema do nome vexatório
ficou ainda mais simples com a entrada em vigor da Lei 9.708,
de 18 de novembro de 1998, que ampliou as possibilidades de
alteração dos nomes. A nova norma permite a substituição do
prenome por apelidos públicos e notórios, mesmo quando esse
nome não é esdrúxulo, consolidando uma tendência que já
existia na Justiça, mas atingia apenas pessoas famosas ou
políticos — vide os casos de Xuxa e de Lula.

A nova lei tem apenas dois artigos:
“Lei 9.708, de 18 de novembro de 1998. Altera o artigo 58 da
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
Registros Públicos, para possibilitar a substituição do prenome
por apelidos públicos e notórios.
Artigo 1º. O artigo 58 da Lei 6.015 passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Artigo 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a
sua substituição por apelidos públicos notórios’.
Parágrafo único. Não se admite a adoção de apelidos proibidos
em lei.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.
Apelidos
Embora tenha sido editada para facilitar a troca de
prenomes por apelidos notórios, a nova lei também facilita a
vida de quem sofre eternos constrangimentos em função de um
nome considerado ridículo. Isso porque a norma também
proíbe a adoção de apelidos esdrúxulos, que são proibidos.
Como lembra o juiz João Ubaldo Ferreira, da 1ª Vara da
Fazenda Pública Municipal e dos Registros Públicos, em
comentário feito em reportagem publicada na época da edição
dessa lei, ela se refere a prenomes que exponham a pessoa a
ridículo e estabelece que o oficial de registro não deve
proceder o assentamento nesses casos, levando o caso ao juiz
competente caso os pais insistam em manter o nome escolhido.
Sobre o problema dos apelidos ridículos, o magistrado
pondera que a regra, por analogia, deve ser aplicada a esses
casos também. Só que, para João Ubaldo, a dificuldade é

avaliar o que é ridículo. Para algumas pessoas, pondera, um
nome considerado normal pode se tornar um problema e uma
fonte de desgosto. Como a lei pode ser interpretada com
amplitude, os casos de mudança de nome podem atender a
questões pessoais e subjetivas e alcançarem prenomes que,
pelo senso comum, não seriam vexatórios. A grande questão,
porém, é que, atualmente, é muito difícil um pai conseguir
registrar uma criança com o nome de Um Dois Três de
Oliveira Quatro, por exemplo, pois os oficiais de registro são
proibidos de fazê-lo e podem até responder pelo ato, caso
admitam o assentamento. Na insistência do pai, ele é levado à
Justiça para resolver o caso com o juiz.
‘Comigo é Nove de Garrucha Trouchada’ é um dos mais
estranhos. Além da pesquisa no cadastro da Receita Federal, a
reportagem buscou nomes na lista telefônica e em alguns sites
da Internet, especializados no assunto. Na Internet, uma lista
coletada em cartórios do Rio Grande do Sul registra aberrações
como um sujeito batizado de Comigo é Nove da Garrucha
Trouchada, outro chamado de Hidráulico, sem contar alguns já
tradicionais, como Um Dois Três de Oliveira Quatro.
Na lista telefônica, foram encontrados o serralheiro
Fizeste Rodrigues Costa, 39 anos, a confeccionista Carma
Costa, 34 anos, o aposentado Calígula Bueno da Fonseca, 74
anos, e o comerciante Claro Alves de Souza Neto, 42 anos, só
para citar alguns nomes.
Fizeste Rodrigues Costa é o único no guia telefônico.
“Quando nasci, fiquei muito doente e minha avó prometeu
que, se ficasse curado, colocaria, em mim, o primeiro nome

que encontrasse na Bíblia. Ocorre que ela encontrou um verbo
e não um nome, mas não sabia disso.” O serralheiro também
só descobriu isso quando saiu da roça para trabalhar.
“Estranhei no início. Agora, acho normal.”
Nada mais justo para quem pertence a uma família cheia
de nomes estranhos. Os tios de Fizeste se chamam Ambrolino
e Muriti, a filha foi batizada de Gábia e o sobrinho é Decliê.
Isso, sem citar os conhecidos. “Já fui apresentado para um
sujeito cujo nome é Urubuci.”
A falta de instrução também foi a culpada por a
confeccionista Carma Costa ter recebido esse nome. Na
verdade, o pai queria que ela se chamasse Carmem, mas falou
errado e o escrivão não corrigiu. Quando criança, Carma teve
muita raiva do nome, que era alvo de todo o tipo de piadas,
sempre associadas à palavra calma. Já adulta, teve vontade de
mudar para Carla, mas acabou desistindo por causa da
burocracia. Para evitar reprises da própria história, Carma
levou os nomes escritos quando foi registrar os filhos Michel
Diego e Paulo Renato.
Claro Alves de Souza Neto também sofreu com
piadinhas dos colegas de infância. Hoje, as brincadeiras
continuam, mas o comerciante as encara com bom humor.
“Acho um nome bonito, chique e que combina comigo.” Nem
tanto assim, porque seu Claro é moreno. “Moreno claro”,
emenda ele, cuja cor preferida é o branco. Para seu Calígula, o
único problema com o nome é a falta de instrução das outras
pessoas. “Já fui confundido com mulher por gente que não tem
o hábito de ler e não conhece nada de história”, sapeca.

“Calígula foi um imperador romano louco que deu ao seu
cavalo Incitato um diploma de senador”, ensina o aposentado,
que recebeu esse nome em homenagem a um amigo do seu pai.
“Não posso desaprovar esse ato de meu pai”, conforma-se.
Nem sempre quem recebe um nome diferente ou
esdrúxulo reage com resignação. Bucetilde conseguiu mudar
de nome aos 12 anos, quando deixou a roça para morar com a
tia em uma cidade do interior do Estado. Já adulta, foi
trabalhar como bedel de uma escola. Alunos que passaram pela
instituição garantem que ela era terrível. Os amigos sabem que
a agressividade e a rudeza eram uma defesa contra qualquer
menção ao antigo nome. Bucetilde nunca se casou. Hoje, com
mais de 60 anos, tem no gatos e nos cachorros de estimação a
única companhia. Ela se recusa terminantemente a falar sobre
o assunto, mesmo que seja para evitar que outros pais
cometam o mesmo erro que o seu cometeu.
Casos policiais mostram esquisitices
Outra fonte inesgotável de nomes esdrúxulos é o
noticiário policial. Colecionador atento, o editor de O
POPULAR, Orlando Carmo Arantes, confeccionou uma lista
irreparável. A relação é encabeçada pela vítima de tentativa de
assassinato João Único Deste Nome, esfaqueado pelo enteado.
Em seguida vêm Kild, soldado que trabalha no Edifício
Parthenon Center, e Jickson da Silva, um assaltante de banco.
Demazetino Pereira, acusado de assaltar boate, perde longe em
esquisitice para a dupla Franquesnildo e Creijinaldo, também
envolvidos em furto. Entre as vítimas de homicídio estão
relacionadas Moseisa Feitosa e Dirleyssuir Gomes, cujo pai se

chama Mortussuir. Fechando a lista vem o vigilante de uma
usina roubada em Santa Helena, Cardinei Arantes, e o
delegado de polícia Arexildes Cid.
_______
Fonte: www.opopular.com.br/, ed. 26 de março de 2000 (por
Isabel Czpak)

