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***ALTERAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO*** 

REQUISITOS  (PROV. 73/2018 CNJ E PROVIMENTO 09/2018 E CIRCULAR Nº 122/2018 CGJSC) 

Os transgêneros, que assim se declararem, maiores de 18 anos e capazes ou emancipados, poderão requerer a 

esta Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais a alteração do prenome e sexo no assento de nascimento, 

a fim de adequá-los à identidade autopercebida. 
.  

Para tanto, devem apresentar: 

 

1- Requerimento  (MODELO preenchido neste Ofício), que deverá ser assinado presencialmente pela parte 

requerente ou por seu procurador constituído por instrumento público, com poderes específicos para o ato 

(art. 489 CN). Apresentar, neste caso a procuração em traslado original ou certidão. 

No Requerimento deverá  se fazer constar e indicar expressamente a alteração de nome pretendida e decla-

ração de que esta alteração não enseja a identidade de prenome com outro membro da família. 

 1º A alteração poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de 

descendência (filho, neto, etc). 

 2º A alteração não compreende a alteração dos nomes de família e não pode ensejar a identidade de 

prenome com outro membro da família. 

OBS.:  A alteração poderá ser desconstituída na via administrativa, mediante autorização do juiz cor-

regedor permanente, ou na via judicial. 

2 – Apresentar os seguintes documentos:  

 

I – certidão de nascimento atualizada; 

II – certidão de casamento atualizada, se for o caso; 

III – cópia do registro geral de identidade (RG); 

IV – cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o caso; 

V – cópia do passaporte brasileiro, se for o caso ou de outra nacionalidade, se houver; 

VI – cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no Ministério da Fazenda; 

VII – cópia do título de eleitor; 

IX – cópia de carteira de identidade social, se for o caso; 

X – comprovante de endereço e declaração de residência nos últimos 5 anos; 

XI – certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

XII – certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

XIII – certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

XIV – certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos; 
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XV – certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos; 

XVI – certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos; 

XVII – certidão da Justiça Militar, se for o caso. 

  Além dos documentos listados acima, é facultado à pessoa requerente juntar ao requerimento, para 

instrução do procedimento previsto no presente provimento, os seguintes documentos: 

I – laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade; 

II – parecer psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade; 

III – laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo. 

 A falta de qualquer  documento listado  impede a alteração indicada no requerimento apresentado ao 

ofício do RCPN.  

 9º Ações em andamento ou débitos pendentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI e XVII do § 6º, não impedem a averbação da alteração pretendida, que será  comunicada aos 

juízos e órgãos competentes pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado. 

A alteração tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não  constará das certidões 

dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ou por determinação judicial, hipóteses em que a 

certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. 

Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real da pes-

soa requerente, o registrador do RCPN fundamentará a recusa e encaminhará o pedido ao juiz correge-

dor permanente.  

Todos os documentos permanecerão arquivados indefinidamente, de forma física ou eletrônica, tanto no 

ofício do RCPN em que foi lavrado originalmente o registro civil quanto naquele em que foi lavrada a alte-

ração, se diverso do ofício do assento original. 

Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do RCPN no qual se processou a alteração, às 

expensas da pessoa requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF 

e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

 1º A pessoa requerente deverá providenciar a alteração nos demais registros que digam respeito, di-

reta ou indiretamente, a sua identificação e nos documentos pessoais. 

 2º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de nascimento dos des-

cendentes da pessoa requerente dependerá da anuência deles quando relativamente capazes ou maio-

res, bem como da de ambos os pais. 

 3º A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de casamento depen-

derá da anuência do cônjuge. 

 4º Havendo discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos parágrafos an-

teriores, o consentimento deverá ser suprido judicialmente. 

 


