
REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

O oficial do registro civil do 3.º subdistrito recusou-se a  proceder ao registro de nascimento de 
uma criança do sexo feminino a quem o pai pretendia dar o nome de Dínasaura. 

Em face, porém, da insistência do interessado, nos termos do artigo 69, parágrafo único, do 
decreto 4.857, de 9 de fevereiro de 1939, encaminhou o caso ao juiz de direito da 1.ª Vara da 
Família e Sucessões, competente para decidir a matéria. 

O Magistrado, Dr. José Cardoso Filho, apreciando a espécie afirmou que a razão estava com o 
serventuário, que se acha impedido, por lei, de registrar prenomes suscetíveis de expor ao 
ridículo os seus portadores. Teceu, s. exa., considerações, que, pela sua oportunidade, não 
podem deixar de ser repetidas. 

Visando resguardar o futuro social da criança - disse o ilustre juiz - o legislador sobrepôs a sua 
autoridade à paterna. E assim convêm que seja. Os pais, que escolhem os nomes de seus 
filhos, não podem esquecer que a criança de hoje é o homem de amanhã. A criança, no 
recesso do lar, onde impera a harmonia, cordialidade, o puro amor não estará exposta ao 
ridículo, aos vexames e aos apodos. Amanhã, porém, pertencerá a sociedade, não mais 
contando com aquele apoio; e não faltará quem, no campo de competições desleais, que o 
mundo oferece, invista sem piedade contra o protegido de ontem, apegando-se à tudo quanto 
possa servir para espesinha-lo. Ora, o prenome Dinasaura, pela sua semelhança com o fóssil, 
poderá, de futuro, servir a esses propósitos. 

Em suma - finalizando o despacho - o ser humano não ,é, apenas, individual, mas sobretudo 
social, modificando até pela sociedade no que tem de mais intimo. Convêm, assim, prevenir o 
futuro do ser que, em razão de sua idade, possa ser considerado, hoje, apenas, como 
individual. 


