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Resumo.O presente estudo tem por objetivo analisar o direito ao nome e suas
possibilidades de alteração, bem como promover uma análise do tratamento legal
dispensado ao nome civil da pessoa natural, em relação a sua função, natureza
jurídica e características, em especial ao princípio da imutabilidade. Foi utilizado o
método hipotético-dedutivo. Para que fosse possível a realização dessa análise
juntamente com a questão da evolução do direito ao nome enquanto direito da
personalidade, busca-se discorrer sobre o assunto com base na Constituição
Federal, no Código Civil, e na Lei dos Registros Públicos. Além disso, é objeto de
avaliação a forma como a doutrina e a jurisprudência se posicionam a respeito dos
temas abordados, especialmente sobre as possibilidades de alteração do nome.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O nome civil da pessoa natural é mais do que simples denominação, é de
extrema relevância na vida social, por ser um direito subjetivo da personalidade e
também de interesse da coletividade, já que carrega a função de distinguir os
indivíduos e atribuir-lhes corretamente direitos e deveres, o que torna o nome
obrigatório e regrado.
A Constituição Brasileira de 1988 elegeu a pessoa como um dos valores
máximos do direito através da consagração do princípio da dignidade da pessoa
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humana e é a partir da perspectiva dos direitos da personalidade que a instituição do
direito ao nome é abordada neste artigo.
É importante o entendimento de que o direito ao nome possui, ao mesmo
tempo, interesse público e interesse privado, por isso sua função é tão importante e
a legislação brasileira regula de forma especifica o registro, a composição e a forma
do seu uso. Uma das principais características trazidas pela legislação e pela
jurisprudência é o princípio da imutabilidade que garante a correta identificação das
pessoas na sociedade.
Desta forma, o presente trabalho, através do método hipotético-dedutivo, tem
por tema de estudo as hipóteses de alteração do nome civil. Neste sentido, será
abordado, em um primeiro momento, uma breve referência histórica acerca da
evolução dos direitos da personalidade e de que forma o direito ao nome se insere
entre eles. Em um segundo momento o artigo enfrenta as imposições legais a cerca
do registro e da composição do nome, bem como suas principais características.
Ao seguimento final está reservado o estudo das possibilidades de alteração
do nome civil previstas na legislação e trazidas pela doutrina e pela jurisprudência.
1 DIREITOS DA PERSONALIDADE
Neste momento serão tecidas considerações gerais sobre o que são e como
surgiram os direitos da personalidade. O estudo iniciará com um breve histórico,
passando pelas principais características e aprofundando no direito ao nome.

1.1 O QUE É DIREITO DA PERSONALIDADE
É relativamente recente o reconhecimento dos direitos da personalidade
como categoria subjetiva de direito, mesmo já existindo na Antiguidade alguma
tutela neste sentido. Foi a Declaração dos Direitos de 1789 que impulsionou a
defesa dos direitos individuais, a valorização da pessoa humana e da liberdade do
cidadão. Com as agressões causadas à dignidade humana pela segunda guerra
mundial, os direitos da personalidade se tornaram juridicamente relevantes para o
mundo e passaram a ser resguardados na Assembleia Geral da ONU de 1948, na
Convenção Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas 3.
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A dignidade da pessoa humana é o valor máximo do atual ordenamento
jurídico e engloba os direitos da personalidade do individuo, ao mesmo tempo em
que, ela própria é um dos direitos fundamentais da pessoa, não podendo portanto,
sofrer limitação se não em função da proteção de direitos de terceiros. A dignidade
da pessoa humana elevou o homem ao patamar central do ordenamento jurídico,
por estar constitucionalmente prevista 4, provoca uma releitura dos institutos
jurídicos, em especial dos institutos de direito civil, que devem ser interpretados e
utilizados levando-se em consideração a realização da pessoa em toda a sua
plenitude 5.
Os direitos de personalidade sempre existiram, mas só foram devidamente
reconhecidos pelo direito diante de fatos históricos que revelaram, ao longo do
tempo, a importância do ser humano e justificaram a sua proteção pelo direito
privado.6 Somente diante dessa nova perspectiva de respeito à dignidade da pessoa
humana, consagrada no artigo 1°, III, da Constituição Federal de 19887, é que se
pode, nas últimas décadas do século XX, construir a dogmática dos direitos de
personalidade 8.
Pontes de Miranda afirma que “Com a teoria dos direitos de personalidade,
começou, para o mundo, nova manhã do direito.” 9 e os conceitua como sendo todos
os direitos necessários à realização da personalidade e à sua inserção nas relações
jurídicas 10. Para Caio Mário da Silva Pereira, personalidade é o ponto de apoio de
todos os direitos e obrigações11. Venosa concorda, dizendo que a personalidade não
é exatamente um direito, mas um conceito básico sobre o qual se apoiam os
direitos12 pois, o simples fato de ser pessoa é suficiente para que o individuo possua
personalidade e desta forma todos os direitos que dela emanam.
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O direito privado ocupou-se expressamente dos direitos da personalidade,
abrangendo de forma genérica os seus princípios em dois níveis, na Constituição
Federal, que aponta sua base, com complementação no Código Civil Brasileiro 13,
que os enuncia de forma mais específica 14.
O Sistema Jurídico Brasileiro dispõe e classifica os Direitos da Personalidade.
No artigo 5º da Constituição Federal15, estão elencados os direitos e deveres
individuais e coletivos, entre eles, de forma genérica, com base na dignidade da
pessoa humana, princípios superiores que devem de ser atendidos pelos
legisladores estatais 16. Estes princípios nortearam os direitos de personalidade
dispostos no Código Civil, em seu capítulo II 17.
A disciplina dos Direitos da Personalidade, na Visão de Caio Mário, constitui
inovação em nosso direito positivo. As exigências do mundo contemporâneo e a
diversidade de orientações nos vários países obrigaram os juristas a dar atenção
especial ao assunto e os legisladores a regular a matéria, que como visto, alcançou
grande relevância na esfera internacional. O Código Civil de 2002 dedica todo um
capítulo aos direitos da personalidade, em todos os seus aspectos, no capítulo II,
artigos 11 à 21 18.
Desta forma então os direitos da personalidade sempre existiram, mas só
foram devidamente reconhecidos a partir de fatos históricos que revelaram sua
importância. A partir daí, ganharam tutela do Estado, por serem compreendidos
como direitos inerentes ao homem, já que direitos da personalidade, são aqueles
que resguardam a dignidade humana.

1.2 CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Existem determinadas características que são inerentes aos direitos da
personalidade em razão de estarem intimamente ligadas à pessoa humana. O artigo
11° do Civil Código Brasileiro diz que com exceção dos casos previstos em lei, os
direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu
13
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exercício sofrer limitação voluntária. Esse artigo estabelece três características dos
direitos

da

personalidade, a

intransmissibilidade, a

irrenunciabilidade

e

a

indisponibilidade.
Segundo pontes de Miranda, “a razão para a irrenunciabilidade é a mesma da
intransmissibilidade; ter ligação íntima com a personalidade e ser eficácia irradiada
por essa. Se o direito é direito de personalidade, irrenunciável é.” 19, não podendo de
regra a pessoa abdicar deles ainda que para substituí-los 20. Os direitos de
personalidade são perpétuos, não comportam renúncia, nascendo e extinguindo-se
com a pessoa e sob alguns aspectos, gozam de proteção inclusive depois da
morte 21.
Para Venosa os direitos da personalidade são o que resguardam a dignidade
humana. Deste modo, ninguém pode, por ato voluntário, dispor de sua privaci dade,
renunciar a sua liberdade ou ceder seu nome de registro para utilização por
outrem 22. Existem, no entanto, exceções a regra da indisponibilidade previstas nos
artigos 13 e 14 do Código Civil.
Além dessas três características trazidas pela lei, existem outras trazidas pela
doutrina, Maria Helena Diniz, por exemplo, ensina que os direitos da personalidade
são

absolutos,

intransmissíveis,

indisponíveis,

irrenunciáveis,

ilimitados,

imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis 23.
O fato de os direitos da personalidade serem absolutos merece especial
atenção. São absolutos por serem oponíveis erga omnes, por conterem em si um
dever geral de abstração 24.
Por fim, os direitos da personalidade são ubíquos, ou seja, pertencerem tanto
ao direito privado quanto ao direito público. Pontes de Miranda entende que, por ser
direito de personalidade, o direito ao nome não é diferente, sendo de direito privado
e de direito público em qualquer de seus ramos 25.
Existem diversos direitos de personalidade e as características estudadas nos
parágrafos anteriores se aplicam a todos eles. S ílvio de Salvo Venosa diz que esses
19
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direitos se decompõe, geralmente, em direito à vida, à própria imagem, ao nome e à
privacidade, mas que essa classificação, contudo, não é exaustiva 26. Não se pode
entender que nossa lei, ou qualquer lei comparada, apresente um rol taxativo para
elencar os direitos da personalidade. “Terá essa natureza todo o direito subjetivo
pessoal que apresentar características semelhantes.” 27.
Apesar da grande relevância dos direitos de personalidade, o Código Civil,
mesmo tendo dedicado a eles um capítulo, desenvolveu pouco sobre esse assunto
tão importante. Mesmo com objetivo de preservar o respeito à pessoa e aos direitos
protegidos constitucionalmente, não assumiu o risco de uma enumeração taxativa,
prevendo em poucas normas a proteção de direitos inerentes ao ser humano, talvez,
para que seja desenvolvido em algum momento, jurisprudência, doutrina e
regulamentação por normas especiais a respeito 28.

1.3 O NOME COMO DIREITO DA PERSONALIDADE
O homem sempre sentiu necessidade de individualizar-se na comunidade em
que vive. Desde o tempo em que começou a verbalizar seus conceitos e
pensamentos, começou a dar denominação às coisas e aos seus semelhantes 29.
Antigamente, para que as pessoas fossem consideradas isoladamente, usava-se
como referência a família, o local de moradia, e, até mesmo, os títulos oriundos de
batalhas e guerras e os feitos praticados. O nome, então, passou a ter séria
importância, como individualização da pessoa, sendo o principal indicativo da
pessoa natural no meio social 30.
Pontes de Miranda ensina que “A personalidade é possibilidade de ser sujeito
de direitos e de deveres, de pretensões, obrigações, ações e exceções. Não se
pode atribuir algo, ativa ou passivamente, sem se saber „a quem‟“ 31. Amorim acredita
que o nome é sinal verbal de identificação, capaz de identificar um individuo com
precisão, criando individualidade e identificando a pessoa, juntamente com outros
elementos, como a voz e acontecimentos da própria vida 32. Para Venosa o nome
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atribuído à pessoa é um dos principais direitos incluídos na categoria de direitos da
personalidade, e que a importância do nome para a pessoa natural está no mesmo
plano de seu estado, de sua capacidade civil e nos demais direitos inerentes à
personalidade 33.
O nome se trata de elemento designa tivo do individuo e constitui fator da sua
identificação na sociedade, integrando a personalidade e indicando a procedência
familiar 34. O nome possui diversas funções, sendo a identificação pessoal, a
principal delas. “À medida que a pessoa cresce, vive, se educa, se projeta na vida
social, o nome, por bem dizer, se cola à personalidade, como que se liga, se
consolida, se fusiona com a personalidade mesma.”

35

Quanto mais o tempo passa,

mais importante se faz o nome, tornando-se parte da pessoa que o carrega, até o
ponto em que, uma vez separada de seu nome, a pessoa sente -se como se tivesse
perdido a própria identidade.
Como visto anteriormente, os direitos da personalidade tem por característica
serem ubiquos, ou seja, pertencem tanto ao direito privado qua nto ao direito público.
Pontes de Miranda entende que, por ser direito de personalidade, o mesmo se aplica
ao direito ao nome que é também de direito privado e de direito público em qualquer
de seus ramos 36. Caio Mário concorda, dizendo possuir o nome civil os dois
aspectos, público e privado, e, neste sentido, é um direito e um dever, envolvendo
simultaneamente um direito subjetivo e um interesse social. A partir do aspecto
público, a lei estabelece a obrigatoriedade do assento de nascimento, pois nele
estará registrado o nome escolhido e sobre ele incidirá a regra da imutabilidade. A
partir do aspecto individual, a toda pessoa é assegurada a faculdade de se
identificar pelo seu próprio nome. O aspecto individual do nome se concretiza no
poder conferido ao seu possuidor de por ele designar-se e de reprimir abusos
cometidos por terceiros37.
Venosa acrescenta, “Assim, pelo lado do direito público, o Estado encontra no
nome fator de estabilidade e segurança para identificar as pessoas; pelo lado do
direito privado, o nome é essencial para o exercício regular dos direitos e do
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cumprimento das obrigações.” 38. Em razão da enorme relevância exercida pelo
nome é que o Estado vela pela sua relativa permanência, admitindo que seja
alterado apenas, sobre determinadas condições39, das quais nos ocuparemos mais
para frente.
A natureza jurídica do direito ao nome deu margem a muitas opiniões e foi
motivo de constantes debates entre doutrinadores, a discussão deu origem a
diversas teorias a respeito do tema. A principal e mais antiga delas é a teoria
dominial, que classificava o direito ao nome como direito de propriedade. Houve
também a teoria do direito ao nome como direito de bem imaterial e coisa
incorpórea 40. A teoria negativista viu no direito ao nome, direito sem objeto, fantasia
em que se repetiu a aventura dos direitos sem sujeito 41.
Diante das teorias apresentadas na tentativa de encontrar a natureza jurídica
do direito ao nome, surgiu uma que pôs fim a tantos debates, a teoria do direito
individual ou da personalidade, que, como o próprio nome diz, classificou o direito ao
nome como direito da personalidade. Essa teoria foi bem recebida pela maioria dos
doutrinadores, por ter conseguido extrair exatamente a natureza do direito ao nome,
entre eles, Pontes de Miranda 42 e Limongi França que após analisar e discorrer
sobre as várias opiniões a respeito desse assunto, conclui u que o nome é um direito
da personalidade e mais, que esse é um direito dentro da categoria dos direitos
inatos, pressuposto da personalidade 43. Amorim concorda dizendo que a melhor
doutrina atribui ao nome a natureza jurídica de direito da personalidade 44.
Os debates sobre a natureza jurídica do direito ao nome, foram finalmente
encerrados, com a inserção do artigo 16 no Capítulo II do Código Civil, capítulo este
destinado aos Direitos da Personalidade, com o seguinte texto: “Toda a pessoa tem
direito ao nome, neles compreendidos o prenome e o sobrenome.” 45 Com isto, não
resta dúvidas na legislação e na doutrina, quando a natureza jurídica do direito ao
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nome que foi ligado aos direitos da personalidade, pelo Código Civil de 2002, com
resguardo da Constituição Federal de 1988.
De modo geral, pode-se dizer que o nome tem como objetivo a identificação e
individualização da pessoa na sociedade em que vive, e essa função é tão relevante
que ele acaba se fundindo com a própria personalidade do ser humano que o
carrega, integrando a sua personalidade e fazendo parte do seu “ser” para o resto
da vida e mesmo após a morte. Por esse motivo entende-se que o direito ao nome
está incluído entre os direitos da personalidade e como tal, carrega consigo suas
principais características como indisponibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade,
irrenunciabilidade, entre outras. 46
2 DIREITO AO NOME
Além de o nome ser compreendido historicamente como instrumento de
individualização do homem na sociedade em que vive, é também um importante
meio para garantir a segurança coletiva através da identificação de cada ser humano
no meio social, por isso, no Brasil, o nome foi regulado como verdadeira questão de
Estado47.
A legislação brasileira prevê o direito ao nome na Constituição Federal, de
forma genérica, e no Código Civil, de forma específica. Existe também a Lei dos
Registros Públicos48, lei n° 6015/73 que disciplina legalmente, em minúcia, uma
série de normas a respeito do direito ao nome e de como esse direito, que é também
um dever, deve ser exercido.
No Brasil o direito ao nome se adquire independentemente de registro,
mesmo sendo este obrigatório. O sujeito que não for devidamente registrado, ainda
assim, será conhecido por algum nome no meio em que vive. Seria um excesso de
formalismo fazer subordinar a existência de tal direito à inscrição no Registro Civil,
contudo, este nome não registrado não terá eficácia em relação às outras pessoas.
Não se pode atribuir à terceiros a obrigação de respeitar o direito ao nome de
determinado cidadão, se, sem a inscrição no registro civil, poderá este cidadão estar

46
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mudando de nome a toda hora, ou mesmo que isso não aco nteça, na oportunidade
do registro poderá adotar nome diverso daquele como é conhecido49.
Diante do que foi visto até aqui, se pode dizer que o direito ao nome é uma
das formas de concretização da dignidade da pessoa humana e do direito ao livre
desenvolvimento da personalidade, por tanto, uma negação ao direito ao nome do
interessado constitui uma violação da sua dignidade humana. O direito ao nome é
direito subjetivo da personalidade, dotado de uma faceta publicística, já que o nome
interessa a coletividade e leva consigo uma carga de interesse social, consistente
em distinguir os indivíduos, a fim de corretamente imputar -lhes direitos e deveres, o
que torna o nome obrigatório e regrado 50.
As legislação impõe regras a respeito da formação e da manutenção do
nome, regras estas que servem, de uma forma geral, para possibilitar a correta
identificação das pessoas na sociedade, o que contribui para a manutenção da
ordem social.

2.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO NOME
O Código Civil, em seu artigo 16, prevê que todos têm direito ao nome, nele
compreendidos prenome e sobrenome. A atual Lei dos Registros Públicos no seu
artigo 54, 4°51 determina, como requisito obrigatório do assento de nascimento, “o
nome e o prenome que forem postos a criança”. Com essas duas redações,
podemos concluir que, do ponto de vista legal, para o nosso legislador, é
fundamental a existência de um prenome e de um sobrenome52.
Neste sentido, o nome é formado, fundamentalmente, pelo prenome, também
conhecido como primeiro nome, podendo ser simples ou composto, e pelo
sobrenome, devendo o declarante mencioná-lo de forma completa no ato do registro
do recém-nascido. Existem também os elementos secundários, que, por sua vez,
podem, ou não, participar da composição do nome civil, são aqueles dos quais a lei
não se ocupa especificamente nem atribui obrigatoriedade.53.
49
50
51
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É indispensável a existência do prenome, pois é ele que individualiza a
pessoa dentro da própria família, já que seus membros possuem o mesmo
sobrenome 54.
Inexiste uma regra para escolha do prenome que é, “atribuição ao livrearbítrio dos pais ou representantes legais do registrando” 55, porém, existem algumas
restrições previstas nos artigos 55 e 63 da Lei dos Registros Públicos.
A primeira restrição, prevista no parágrafo único do artigo 55, não permite ao
oficial que registre prenomes suscetíveis de expor ao ridículo o seu portador 56, no
entanto, o conceito de nome ridículo é interpretável, varia de acordo com o contexto
em que se está inserido, de forma que para avaliar se o prenome pretendido é
ridículo, se deve analisá-lo dentro de um entendimento médio 57.
A outra restrição está no artigo 63 da Lei dos Registros Públicos e dispõe
sobre o registro de gêmeos com o mesmo prenome, neste caso, deverá o oficial,
exigir que se apresente prenome composto ou nome completo diferente. O
parágrafo único deste mesmo dispositivo prevê que o mesmo ocorre com irmãos
para os quais se apresentem nomes iguais.
O sobrenome é também conhecido de outras formas na linguagem jurídica,
como patronímico, cognome, apelido de família, ou simplesmente nome. A função
do sobrenome é identificar socialmente a família, independentemente de seus
membros, que serão individualizados, dentro dela, através dos prenomes 58.
Para Limongi França, o apelido de família é o elemento mais importante do
nome:

[...] Com efeito, na designação personativa, os prenomes cuja escolha é
arbitraria, não dizem tanto como o patronímico que o ac ompanha, pois este,
remontando a t empos em que geralmente o seu portador não existia,
suscita o mais das vezes a lembrança de fatos e acontecimentos
relacionados com a sociedade familiar a que o portador pertence. Essas
lembranças, embora, sobretudo, caracterizem a pessoa como parte de um
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grupo, não raro, na vida prática, lhe são mais importantes do que aquelas a
59
que estaria ligada a sua própria pessoa particularmente considerada .

A principal forma de aquisição do sobrenome é a filiação, mas existe também
a possibilidade de, durante a vida, se adquirir sobrenome através de adoção,
casamento e de certa forma por mudança voluntária, 60 essas possibilidades serão
mais para frente.
A Lei de Registros Públicos não determina como deve ser feita a escolha do
sobrenome do registrando, dispõe apenas, no seu artigo 55, que havendo omissão
por parte do declarante, o oficial de registro acrescentará, ao prenome escolhido, o
nome do pai e, na falta, o da mãe. Essa redação, porém, merece algumas
considerações.
A Lei dos Registros Públicos foi criada em 1973, com base no Código Civil de
191661, neste Código, devido à época, o homem era visto como o chefe de família,
detentor do pátrio poder. Com a Constituição Federal de 1988 muitas coisas
mudaram, adotou-se o princípio da igualdade de direitos, onde todos os cidadãos
devem receber tratamento idêntico perante a lei 62 e mais do que isso, o artigo 5º,
inciso I, estabelece expressamente que homem e mulher são iguais em direitos e
obrigações, de forma que, a correta interpretação deste dispositivo torna inaceitável
qualquer diferenciação em razão de sexo 63.
Baseado nessa nova concepção constitucional, a reforma do Código Civil de
2002, eliminou a figura do pátrio poder que deixou de existir para dar lugar ao poder
de família, onde não se faz distinção entre marido e mulher. A Lei dos Registros
Públicos não foi atualizada de acordo com esse novo contexto, mantendo alguns de
seus alguns artigos com redações inadequadas, como é o caso do artigo 55,
mencionado no parágrafo anterior 64.
Jander Maurício Brum, diz que lhe parece inconstitucional o texto contido no
artigo 55 da Lei de Registros Públicos, pois a atual Constituição Federal não tolera o
privilégio que um dia já se deu ao homem, estabelecendo que todos são iguais
59
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perante a lei. Além disso, se o sobrenome significa o designativo de família da qual
veio o registrando, deve-se constar tanto o nome do pai como o da mãe, pois ele se
originou de duas famílias 65. Na visão de Brum, como o dispositivo menciona a
possibilidade de que seja adicionado ao prenome do registrando os apelidos de
família do pai e da mãe, esse dispositivo deve ser interpretado dentro da atual
conjuntura constitucional e civil que eliminou qualquer distinção entre homem e
mulher. Desta forma deve-se entender obrigatório no registro do recém-nascido, os
sobrenomes de ambos os pais 66.
Além do prenome e do sobrenome, existem os elementos secundários do
nome, que como já foi dito, não são considerados obrigatórios pela lei. Os principais
são o agnome, a partícula e conjunção, o pseudônimo, entre outros.
Acrescenta-se o agnome ao final do sobrenome, para identificar o grau de
parentesco, como Filho, Neto, Sobrinho, ou ainda graus de geração, como Segundo
e Terceiro. Não é incomum várias pessoa da mesma família possuírem o mesmo
nome, diferenciando-se, apenas, pelo agnome 67.
Partículas e conjunções são geralmente usadas para ligar os apelidos de
família, são elas: do, da, de, dos e das. As partículas e conjunções não são
propriamente, por si, um elemento fundamental do nome, porque este pode existir
sem elas 68.
Pseudônimo é uma designação dada a uma pessoa, assim como o nome civil,
para identificá-la em determinada esfera de atuação. Não se confunde com o nome
civil porque sua finalidade é outra. Enquanto o nome civil identifica o homem na
sociedade, o pseudônimo identifica o homem em determinados atos 69.
A alcunha é vulgarmente conhecida como apelido. Trata-se de designação
atribuída a alguém, em razão, muitas vezes, de alguma particularidade, mas nem
sempre sua origem é exatamente conhecida. Existem situações em que os apelidos
se integram de tal maneira a personalidade do individuo, que podem ser
acrescentados, sob determinas condições, ao nome 70. O apelido se difere do
pseudônimo, pois, apesar de ambos serem uma designação especial, o pseudônimo
65
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possui uma finalidade pré-estabelecida, enquanto o apelido é denominação popular
atribuído a alguém sem finalidade especifica 71.

2.2 CARACTERÍSTICAS DO DIREITO AO NOME
O direito ao nome possui uma série de características tra zidas pela lei e pela
doutrina, a primeira delas é a obrigatoriedade. Prevista no artigo 50 da Lei dos
Registros Públicos, determina que todo o nascimento seja objeto de registro,
tornando o nome obrigatório. A obrigatoriedade se estende inclusive aos brasileiros
nascidos no exterior 72. O direito de ter um nome é, na verdade, um dever ou, um
misto de direito e de obrigação, isso acontece pela força do caráter compulsório do
registro de nascimento, em que ninguém pode deixar de ter um nome como signo
que o identifica no meio social73.
Por se tratar de direito da personalidade, o direito ao nome é indisponível e
intransmissível. Uma vez registrado, seu titular não poderá dispor dele de forma
nenhuma, sob pena de haver desvinculação e despersonalização, ou seja, a ligação
entre nome e pessoa se perderia 74. É intransmissível e intransferível por ser
intrínseco ao ser humano 75. A princípio, o nome deveria também ser exclusivo, mas
seria impossível sustentar a exclusividade no direito ao nome porque não existem
nomes suficientes a ponto de permitir a adoção de um nome para cada pessoa

76

.

O direito ao nome é imprescritível, está preso à personalidade, e, por ação ou
inação, o titular nunca o perderá, pois a aderência do nome à pessoa o torna parte
integrante

de sua personalidade, impossibilitando

qualquer dissociação ou

desvinculação, sendo vitalício e perpétuo 77.
O nome é inexpropriável, pois ao ser registrado, o individuo recebe um nome,
que o identificará até o fim da sua vida, e mesmo depois dela. A ligação do nome à
pessoa cria uma identificação única, não cabendo nem mesmo ao Estado, ainda que

71
72
73
74
75
76
77

BRUM, 2001, p. 27.
CENEV IVA, Walter. Lei dos regi stros públicos comentada . 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
p.110..
SCHREIBE R, Anderson. Direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 192.
AMORIM, 2003, p. 34.
PEREIRA, 2004, p. 34.
PEREIRA, 2004, p. 245.
AMORIM, 2003, p. 32.

O direito ao nome e as possibilidades de alteração do registro civil

15

por interesse público, retirá-lo de seu portador, porque este ato desfiguraria sua
própria personalidade 78.
Em decorrência de sua natureza de ordem pública, o direito ao nome é
irrenunciável, o que torna impossível ao seu portador, por vontade própria,
renunciar de qualquer forma, ao próprio nome 79.
A última característica do nome civil é o princípio da imutabilidade. Devido a
sua importância e pelos efeitos da sua aplicação na ordem pública e na vida pessoal
dos que são submetidos a ele, será estudado a seguir, com atenção especial.

2.3 PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE
Ao estudae a natureza do Direito ao Nome, é possível perceber que a
identificação do individuo dentro da sociedade apresenta um interesse tanto de
ordem privada como de caráter público. Do interesse decorrente de ordem privada
partem as regras que protegem a inviolabilidade do direito ao nome, assim como,
por parte do direito público parte o estabelecimento de normas especiais que visam
a garantia da fixidez e da regularidade dos meios de identificação de todos os
indivíduos.
O princípio da imutabilidade está previsto no caput do artigo 58 da Lei de
Registros Públicos que prevê que uma vez registrado, o nome não porá ser
modificado. Essa disposição existe para garantir a identificação social das pessoas.
Para Limongi França, o princípio da imutabilidade do nome é a mais
importante das regras que objetivam a regularidade da identificação das pessoas. A
consagração desse princípio em forma de lei é hoje reconhecida pela legislação da
maior parte dos países civilizados 80. O direito ao nome está intimamente ligado a
identidade da pessoa, permitindo sua identificação no meio social, capaz de
individualiza-lo e distingui-lo dos demais membros, de modo que eventuais
alterações ou mudanças poderiam acarretar problemas das mais variadas
naturezas, desde o reconhecimento pessoal até o social 81.
Schreiber critica fortemente a forma como o direito brasileiro aplica o princípio
da imutabilidade, alegando que a lei impõe a indicação de um nome para toda a
78
79
80
81
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pessoa natural no momento do seu nascimento, não sendo lícito que qualquer
pessoa deixe de ter um nome, tornando o nome antes um dever do que um direito 82.
Ele acredita que o direito deveria ser mais flexível, dada a importância exercida pelo
nome na vida das pessoas, pois a concepção rígida do nome, como sinal distintivo
imodificável, vem sendo aos poucos temperada pela legislação brasileira.
Para Pontes de Miranda, nada impediria que alguém mudasse de nome
varias vezes durante a vida, o problema se encontra na publicidade dessas
mudanças 83. O que ele está dizendo é que o princípio da imutabilidade não existe
para fazer cumprir a função de identificar os indivíduos na sociedade e sim para
evitar que uma pessoa mude de nome com objetivo de obter vantagens,
prejudicando outras pessoas, como por exemplo cometer fraudes ou se ver livre de
acusação por algum crime que tenha cometido, de forma que, se o nosso sistema de
registros fosse capaz de identificar as trocas de nome de maneira eficaz, o nome
não teria porque ser imutável, afinal, possíveis alterações de nome, não
comprometeriam a identificação personativa e nem ofereceriam riscos à sociedade.
Schreiber também pensa que não se pode permitir que uma pessoa altere
constantemente seu nome com o propósito de confundir ou fraudar a sociedade,
mas chama atenção para o fato de que a garantia social representada pelo nome
não possa todavia, “autorizar o fetichismo da imutabilidade ou impor uma presunção
de má fé sobre todo aquele que pretenda modificar o modo como é chamado” 84,
defendendo a ideia de que, “a proteção da dignidade humana impõe urgente
inversão na abordagem dos pedidos de modificação de nome”

85

, não sendo seu

acolhimento, mas sim a sua rejeição, que depende de motivo suficiente.
Não se pode julgar da mesma maneira, o individuo que pleiteia a mudança do
registro civil por estar farto da carga negativa atribuída a sua pessoa em decorrência
do seu próprio nome, aplicar o princípio da imutabilidade neste caso, seria condenar
essa pessoa a passar o resto da vida sofrendo as consequências de ser obrigada a
carregar um nome que lhe faz mal.
Embora ainda hoje, a possibilidade de alteração do nome seja vista como
excepcional, restrita as hipóteses taxativamente previstas em lei, alguns julgadores
82
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tem interpretado de modo extensivo as condições legais que a autorizam , veremos
isso de forma detalhada a seguir.
3 HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO DE RESGITRO CIVIL
A legislação, a doutrina e a jurisprudência apresentam algumas exceções à
regra da imutabilidade, tornando possível a alteração do nome civil das pessoas
naturais que se sentirem prejudicados pelo nome com o qual foram registrados,
podendo recorrer ao judiciário para pleitear a retificação/alteração do seu registro
civil.
Será enfrentada cada uma das possibilidades de alteração do nome
apresentadas pela legislação e pela jurisprudência, mas para tanto algumas
observações devem ser feitas.

3.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O artigo 57 da Lei dos Registros Públicos determina que quando ocorrer a
alteração de um nome, essa alteração seja arquivada e publicada pela imprensa.
Arquivada através de averbação à margem do registro de nascimento, e publicada
através de imprensa oficial, indicando o nome anterior e o modificado 86. O Ministério
Público deve ser sempre intimado a se manifestar, já que qualquer pedido de
alteração só será deferido se não causar prejuízo à terceiros.
A autorização judicial para alteração de nome não adquire qualidade de coisa
julgada mesmo que esgotados os prazos de recurso. O caput do artigo 57 inicia com
“a alteração”, no singular, o que para Walter Ceneviva leva a intepretação de que a
lei se posiciona de forma contrária a mais de uma alteração 87, já Jander Brum pensa
que a lei não fixou de maneira expressa, quantas vezes se pode alterar o nome,
admitindo, por tanto, mais de uma retificação de nome pela mesma pessoa, desde
que com objetivo de promover a correta identificação do individuo 88.
O STJ, ao julgar o caso de Francisca de Fátima, que ajuizou ação de
retificação de registro civil pela terceira vez, entendeu que era legitima a pretensão
da autora, uma vez que no primeiro ajuizamento pleiteou a adjunção ao seu
patronímico do apelido 'Ortega', pertencente à sua falecida mãe, posteriormente,
86
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veio a juízo postulando a alteração do prenome, pois apesar de se chamar Francisca
Fátima, sempre foi conhecida somente por Fátima no meio em que vive, não
logrando êxito, já concluindo seu curso de Direito e experimentando, agora, na vida
profissional, o aumento das dificuldades e dos dissabores, reuniu novas provas e
retornou pela terceira vez. Segundo o STJ, é verdade que, conforme a lei, é imutável
o nome, mas, imutável deve ser o nome pelo qual é a pessoa socialmente
conhecida, não aquele com o qual fora ela registrada 89, autorizando a supressão do
prenome Francisca.
A Lei dos Registros Públicos, a princípio, proíbe a mudança ou alteração tanto
do prenome como do sobrenome, no entanto admite sua modificação nos casos
previstos em lei, ou quando sua permanência oferece lesão a direito ou prejuízo ao
próprio portador ou a terceiros90, no entanto, as alteração de prenome são tratadas
com mais flexibilidade, como será demonstrado a seguir.

3.2 HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO DE PRENOME
A maioria dos casos de alteração de prenome estão previstas em lei, porém,
existem casos que não encontram amparo legal, mas são admitidos pela doutrina e
pela jurisprudência, como a mudança de prenome por transexuais por exemplo.
O artigo 55 da Lei dos Registros Públicos fala da omissão dos apelidos de
família por parte do declarante e o parágrafo único, estabelece o dever do oficial em
não registrar prenomes suscetíveis de exporem ao ridículo seus portadores. Como
visto anteriormente, o conceito de ridículo é interpretável, podendo ocorrer o registro
de algum nome que venha, posteriormente, a ser considerado constrangedor pelo
seu portador, neste caso, o princípio da imutabilidade é relativizado, permitindo ao
interessado que busque judicialmente a alteração deste nome. Amorim diz que seria
inaceitável, em nome do rigorismo legal, fazer com que determinada pessoa
carregue o indesejável nome a vida toda, submetendo-se a constantes vexames
risadas e zombarias91. Walter Ceneviva concorda dizendo que uma vez constatado
ser o prenome capaz de expor o seu titular a situações de vexame, a alteração deve
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ser deferida92, porém, em requerimento que alegue exposição ao ridículo, o
interessado deve explicar e constituir prova do porque, subjetivamente, sente-se
ridículo 93.
A capacidade de provar a exposição ao ridículo foi fundamental para que
Maria Raimunda conseguisse alteração de seu prenome 94. Em sede de recurso
especial, O STJ entendeu que na situação em análise, a recorrente alegava dois
motivos distintos para pleitear a alteração de seu prenome, ser alvo de constantes
deboches e humilhações, em razão da utilização do prenome Raimunda e há muito
tempo ser conhecida no seio familiar, social e profissional como Maria Isabela,
apelido adotado em razão dos constrangimentos sofridos. Por tais alegações terem
sido devidamente comprovadas nos autos, e por não existir contra ela nenhum tipo
de processo ou certidão de dívida, o STJ entendeu que o caso encontra amparo no
artigo 57, caput da Lei dos Registros Públicos, e deu provimento ao recurso
especial, determinando a alteração do seu nome civil.
O caput do artigo 58 da Lei de Registros Públicos prevê a hipótese de
substituição do prenome por apelido público notório. Venosa acredita que essa
possibilidade atende á tendência social brasileira, abrindo importante brecha na
regra que impunha a imutabilidade do prenome, que agora passa a ser relativo, no
entanto, caberá ao juiz avaliar no caso concreto a notoriedade do apelido
mencionado na lei 95, mediante a verificação de três requisitos; a) que o apelido
exista e o interessado atenda de fato quando chamado por ele; b) que o apelido seja
conhecido no grupo social em que o apelidado convive, posto que público; c) a
notoriedade do apelido96. Venosa acrescenta que além disso o julgador não deverá
aceitar a substituição de prenome por apelido público notório que possa expor ao
ridículo o seu portador.
Com a grande interação mundial promovida pelos meios de comunicação, é
comum encontrar brasileiros registrados com prenomes estrangeiros. O brasileiro
92
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que tenha recebido nome estrangeiro, poderá pleitear sua tradução assim que atingir
a maioridade, ou, a qualquer momento que sentir-se prejudicado por ele, através de
ação judicial onde o interessado indica a tradução equivalente 97. Já o estrangeiro
que desejar naturalizar-se brasileiro, pode requerê-lo ao Ministério da Justiça e no
pleito deverá mencionar se deseja ou não adaptar ou traduzir seu nome para língua
nacional. Na naturalização não há retificação do registro, mas permissão para que o
interessado traduza ou adapte seu nome para líng ua portuguesa. Omitida
providência no processo de naturalização o naturalizado poderá obter a retificação
por sentença judicial 98.
Outra hipótese que a cada dia ganha mais atualidade é a possibilidade de
alteração de sexo mediante intervenções cirúrgicas 99. No caso do transexualismo
não há norma vigente que regule os comportamentos humanos, a legalidade dos
atos cirúrgicos, a mudança de sexo e o nome nos documentos pessoais 100. Uma vez
comprovada judicialmente, a condição de transexual, embora não haja legislação a
respeito, somente a jurisprudência o admite, deve o pleito ser acolhido autorizandose a modificação de sexo e o prenome no registro civil 101.
A jurisprudência vem modificando o entendimento ao longo dos anos. Em
2007 o STJ julgou um recurso especial 102 em que o Ministério Público recorreu de
decisão que autorizava um transexual a ter seu nome e sexo alterados no registro
civil sem que se desse publicidade. Argumentando que não se poderia esconder
no registro, sob pena de validarmos agressão à verdade que ele deve preservar,
que a mudança decorreu de ato judicial, nascida da vontade do autor , a 3° turma
deu provimento ao recurso especial para determinar que ficasse averbado no
registro civil, que a modificação do nome e do sexo do recorrido, partiu de
decisão judicial.
Já em situação idêntica em 2009, a 3º turma do STJ foi além, não só
autorizou o transexual a alterar o nome o sexo em registro civil, mas ainda,
determinou que as certidões do registro público competente não constassem que a
97

AMORIM, 2003, p. 72.
CENEVIVA, 2003, p. 139.
99
VENOSA, 2010, p. 192.
100
AMORIM, 2003, p. 62.
101
AMORIM, 2003, p. 63.
102
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 678.933 da 3ª Turma.
Mudança de sexo. A verbação no registro civil. [...] 2. Recurso especial conhecido e provido.
Relat or Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Bras ília, 22 mar. 2007
98

O direito ao nome e as possibilidades de alteração do registro civil

21

referida alteração é oriunda de decisão judicial. Tal decisão foi amparada na
dignidade da pessoa humana, de forma que o redesignado pudesse exercer seus
direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de intolerância, alçando sua
autonomia privada em patamar de igualdade com os demais integrantes da vida
civil103.
Pelo exposto até aqui, se pode perceber que o princípio da imutabilidade em
relação ao prenome é relativo, existindo várias hipóteses legais e algumas na
jurisprudência que admitem a sua alteração desde que comprovados alguns
requisitos.

3.3 HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO DE SOBRENOME
Diferentemente do prenome, o princípio da imutabilidade em relação
sobrenome é tratado com maior rigidez pela legislação e pela doutrina. Como foi
visto anteriormente, todos os dispositivos que permitem algum tipo de alteração ao
nome, o fazem desde que sejam preservados os apelidos de família. No entanto, a
legislação e a jurisprudência trazem algumas hipóteses de alteração e até mesmo
de supressão do patronímico.
Segundo Venosa, o sobrenome ou patronímico deve ser preservado em
princípio. No caso concreto será examinada a oportunidade de conveniência de sua
alteração ou substituição que só deve ocorrer em forma de exceção plenamente
justificada104.
Alterar o sobrenome no casamento é uma prática tradicional, prevista em lei.
Normalmente era a mulher quem recebia o nome do marido, adicionando-o ao seu
nome de solteira, ou até mesmo, renunciando seu antigo patronímico, passando a
ter somente o sobrenome do marido 105, isso porque o Código Civil de 1916
estabelecia que a mulher deveria assumir, pelo casamento, os apelidos do marido.
Já o Código Civil de 2002, em respeito ao princípio constitucional da igualdade entre
as pessoas casadas, estabelecido no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição
Federal de 1988, alterou essa disposição, prevendo em seu artigo 1565, parágrafo
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primeiro, que qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o
sobrenome do outro 106.
Suprimir o próprio apelido de família para acrescentar os do marido, parece ir
contra tudo o que foi estudado até aqui, afinal, “o nome não pertence só a mulher,
mas sim a todo o grupo familiar como entidade, transcendendo, portanto, à mera
individualidade", por tanto renunciar ao próprio sobrenome seria como renunciar à
própria origem, menosprezar os pais, apagar o passado, sua procedência, a sua
filiação, a sua estirpe, e desonrar e ofender a incolumidade do nome de sua própria
família. 107.
O divórcio e a separação possuem regras próprias, em que, dependendo do
caso, as partes poderão manter os nomes de casados ou não.
Existem casos em que o registro de nascimento não obedece as regras
estabelecidas. Se no ato do registro de um recém-nascido, o declarante omite algum
dos apelidos de família, considerados obrigatórios por lei, faz nascer uma causa
justificativa de alteração de patronímico. Foi visto anteriormente que apesar de a Lei
dos Registros Públicos autorizar o registro do recém-nascido com o apelido de
família apena do pai, essa disposição vai contra os princípios constitucionais e
contra a opinião majoritária doutrina. Desta forma, havendo supressão do
sobrenome materno, pode o interessado pleitear em juízo a inclusão do patronímico
da mãe ao seu sobrenome108.
A jurisprudência vem se flexibilizando neste sentido, o STJ julgou procedente
recurso especial de uma menor que pretendia alterar seu sobrenome de forma a
acrescentar mais um sobrenome materno ao seu sob o fundamento de que há
liberdade na formação dos nomes, desde o individuo tenha um prenome e um
sobrenome que identifique sua família, devendo a alteração do nome preservar os
apelidos de família, situação que no caso em tela ocorreu. A menor, requereu o
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acréscimo de mais um sobrenome materno, sem suprimir o paterno nem o materno
que já possuía, respeitando, dessa forma, a sua estirpe familiar 109.
Pode acontecer de o pai ser desconhecido ou não assumir o filho no
momento do registo, neste caso será necessária ação de reconhecimento de
paternidade, que, uma vez confirmada, dará ao filho, direito ao sobrenome do pai,
como consequência do vínculo de parentesco estabelecido entre eles 110.
Não é admitida a inclusão de patronímicos de terceiros ao nome, porém a lei
nº 11.924/09 111 incluiu o parágrafo 8° ao artigo 57 da Lei dos Registros Públicos,
permitindo que o enteado ou a enteada, na existência de motivo ponderável, possam
requerer judicialmente, a averbação no seu registro do nome de família do seu
padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes e não
prejudique os seus apelidos de família.
Antes da alteração da lei em 2009, a jurisprudência já admitia a inclusão de
sobrenome do padrasto ou madrasta. Em 2000 O STJ autorizou que Carla
Guimarães acrescentasse ao seu nome o patronímico de seu padrasto, por quem foi
criada desde pequena112.
Uma vez retificado o sobrenome de alguém que tenha filhos já registrados,
nasce para estes filhos o direito de retificação para adequarem seus nomes ao nome
dos pais.
O STJ sempre leva em consideração as consequências que uma retificação
de registro civil tem sob terceiros, especialmente se o interessado na retificação tiver
filhos. Em 2010, diante do pedido de supressão de sobrenome, que, segundo os
recorrentes não os identifica, e nem aos seus 3 filhos menores, perante a
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comunidade judaica, o STJ não permitiu tal alteração levando em consideração o
fato de que por mais compreensíveis que fossem os fundamentos de ordem
religiosa, é preciso considerar que o fato de a família ter adotado a religião judaica
não necessariamente significa que os filhos menores seguirão tais preceitos durante
toda a sua vida e não é razão suficiente para suprimir o sobrenome paterno,
rompendo o vínculo com o ramo familiar de seu pai 113.
Outra hipótese de retificação de sobrenome do filho em razão de retificação
de sobrenome dos pais, é quando a mãe que a época do casamento renunciou seu
próprio sobrenome para adotar integralme nte o do marido e em razão de divórcio ou
separação, volta a usar o nome de solteira. Walter Ceneviva 114 e Jander Brum
defendem ser pertinente a retificação do nome do filho neste caso, para adicionar o
sobrenome de solteira da mãe, desde que não prejudique os apelidos de família
paternos 115.
Sempre que alguma alteração de sobrenome é deferida, se faz a ressalva da
preservação dos apelidos de família já existentes. A supressão do patronímico em
parte ou no todo é vedada pela Lei dos Registros Públicos que protege a
imutabilidade do sobrenome em diversos artigos, porém, a jurisprudência tem
admitido a supressão do apelido de família, em alguns casos. Venosa acredita que
há situações em que efetivamente aconselha-se a supressão de sobrenome e o
abandono é um delas 116. Jander Brum pensa diferente, alegando que a exclusão de
sobrenome por abandono viola a lei que zela pela preservação dos apelidos de
família117.
O STJ tem autorizado a supressão do patronímico em casos de abandono.
Recentemente autorizou a supressão do sobrenome paterno de um homem que
alegou se sentir exposto ao ridículo e ressentido por saber que em seu sobrenome
assenta patronímico do pai, pessoa que não conhecia nem nunca tinha visto 118.
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O sobrenome indica a procedência familiar, por isso é tratado com tanta
relevância pela legislação, de forma que a sua alteração é permitida desde que
preserve a indicação da procedência familiar. No casamento, duas famílias se unem,
consequentemente os sobrenomes também. Quando há supressão ou alteração do
sobrenome de algum dos pais, é justo que seus filhos possam adequar seus
patronímicos aos deles, para que a própria função do sobrenome não se perca. Já
no caso do abandono, o sobrenome paterno que consta no registro, não passa de
mera formalidade, afinal, seu papel de pai foi desempenhado pelo padrasto ou por
um terceiro. Assim, deve-se ter em mente que o apelido de família só pode ser
alterado quando para adequar-se à realidade familiar do interessado.

3.4 HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO DO NOME COMPLETO
Existem algumas hipóteses de alteração que são comuns ao prenome e ao
sobrenome, como no caso do erro gráfico, quando uma letra ou termo é mal
reproduzido no lançamento do registro civil ou encontra-se em dissonância com a
forma gráfica anterior 119.
O artigo 110 da Lei dos Registros Públicos permite a correção de evidente
erro da grafia de qualquer registro, inclusive do nome civil, processando no próprio
cartório onde se encontrar o assentamento. A lei nº12.100/09 120 alterou a redação
deste dispositivo, permitindo maior abrangência, não se limitando a correção a mero
erro de grafia como na redação original, dispensando-se a participação judicial se
houver parecer favorável do Ministério Público 121. O erro de grafia pode tomar feição
contenciosa também se o juiz entender que o caso é de maior indagação 122.
O artigo 56 da Lei dos Registros Públicos autoriza ao interessado, no primeiro
ano após ter atingido a maioridade civil, pessoalmente, ou por procurador bastante,
através de processo judicial, alterar o seu próprio nome, desde que não prejudique
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os apelidos de família. Após esse prazo qualquer alteração de nome só poderá ser
efetuada judicialmente, nos termos do artigo 57, quais sejam, por exceção e
motivadamente123.
Outra hipótese de alteração de nome prevista em lei é em consequência da
adoção. O do artigo 57, parágrafo 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente 124
estabelece a alteração do registro de nascimento do menor adotado, a qual poderá
incluir alteração do prenome. Com a adoção, o menor passa a ter a condição de filho
legítimo do adotante, esse vínculo não pode ser dissolvido e gera rompimento
integral com os registros passados da criança 125. Assim, a modificação do
sobrenome do adotado é obrigatória, enquanto a modificação do prenome do
adotado menor de idade é facultativa 126.
A Lei n° 9.807 de 13 de julho de 1999 127 estabelece normas para proteção de
vítimas e testemunhas ameaçadas por colaborarem com investigações e processos
criminais e acrescentou o parágrafo 7° ao artigo 57 da Lei dos Registros Públicos,
possibilitando que em casos excepcionais, consideradas as características e
gravidade da coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar
requerimento da pessoa protegida ao juiz competente, objetivando a alteração de
nome completo. Essa mudança acontece em segredo de justiça, pois objetiva a
proteção da verdadeira identidade do interessado. A pessoa poderá voltar a usar o
seu nome originário uma vez cessado o perigo ou ameaça e sua participação no
programa128. Essa possibilidade de mudança de nome completo é estendida às
pessoas ligadas à vítimas ou à testemunhas inseridas no programa de proteção 129.
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Nos dias de hoje é comum encontrar homônimos, indivíduos com o mesmo
prenome e sobrenome, o que dificulta a correta identificação das pessoas podendo
gerar desde um enorme desconforto até danos irreparáveis 130.
A homonímia pode ser resolvida, a qualquer tempo, por ação judicial, onde o
interessado demonstrará as dificuldades e prejuízos decorrentes do fato de possuir
nome igual ao de outras pessoas. A solução de homônimos acontece geralmente
com a alteração ou modificação de prenome, ou inserção de nomes de família não
utilizados no registro original 131, altera-se no limite do que for suficiente para
desfazer a homonímia132.
O entendimento do STJ é de que a homonímia em si não basta para seja
autorizada a mudança de nome, além de existirem outras pessoas com nome igual,
deve-se provar prejuízo concreto em consequência disso 133.
A jurisprudência, como demonstrado nos julgados ao longo do artigo, vem
permitindo a alteração de nome daquele que provar ser conhecido por nome distinto
daquele como qual foi registrado. Amorim entende que se deve respeitar a vontade
do individuo e sua integração social quando comprovada a posse prolongada de
determinado prenome, autorizando que o assento de nascimento seja alterado para
que conste o prenome pelo qual a pessoa é efetivamente conhecida, entendendo
que a alteração neste caso, ajudaria a evitar confusões e prejuízos à terceiros que
conhecem a pessoa por nome distinto do que consta no registro. O que não se
permite é qualquer alteração ou mudança por simples capricho ou malícia, de modo
a ocultar interesses ou dificultar a identificação 134.
De qualquer modo, a jurisprudência abre maiores válvulas a imutabilidade do
prenome determinada pela lei. Por mais de uma vez já se decidiu que o prenome
que deve constar no registro é aquele pelo qual a pessoa é conhecida e não aquele
que consta do registro 135, posição que foi confirmada em quase todos os julgados
analisados neste artigo.
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Diante do exposto até aqui, pode-se concluir que, a legislação e a jurisprudência
permitem algumas exceções ao princípio da imutabilidade, sempre levando em
consideração os interesses do Estado na correta identificação dos indivíduos e os
interesses da pessoa, a partir da perspectiva de que o direito ao nome faz parte da sua
personalidade, devendo de fato, representá-la no seu meio social.
A jurisprudência vem evoluindo ao longo dos anos, a fim de acompanhar o
desenvolvimento da sociedade e de se adaptar aos novos desafios impostos por ela.
Percebe-se hoje, uma maior flexibilidade ao princípio da imutabilidade, talvez porque
se tenha melhor compreensão do que o nome representa na esfera pessoal de cada
individuo, no entanto, as decisões a respeito deste tema tem sido proferidas com
cautela, a fim de evitar que a justiça contrarie o espírito da lei, não permitindo a
alteração em casos onde se perceba intuito fraudulento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o estudo do presente artigo foi visto que os direitos da personalidade
sempre existiram, mas só foram devidamente reconhecidos pelo direito diante dos
muitos fatos históricos que revelaram, ao longo da história, a importância do ser
humano e justificaram a sua proteção pelo direito privado, a partir da perspectiva da
dignidade da pessoa humana consagrada na Constituição Federal de 1988. A partir
daí, ganharam tutela do Estado, por serem compreendidos como direitos inerentes
ao ser humano, já que direitos da personalidade são aqueles que resguardam a
dignidade humana.
Pode-se dizer que o direito ao nome é direito da personalidade, pois tem
como objetivo a identificação e individualização da pessoa na sociedade em que
vive, e essa função é tão relevante que ele acaba se fundindo com a própria
personalidade do ser humano que o carrega, integrando a sua personalidade e
fazendo parte do seu “ser” para o resto da vida e mesmo após a morte.
Além de o nome ser compreendido historicamente como instrumento de
individualização do homem na sociedade em que vive, é também um importante
meio para garantir a segurança coletiva através da identificação de cada ser humano
no meio social, por isso, entende-se que o nome possui interesse público e privado,
além de direito é também um dever, de forma que o Estado lhe conferiu caráter
compulsório, e passou a regular todos os aspectos relativos a ele.
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A Lei dos Registros Públicos disciplina em minucia as regras a respeito da
composição e do registro do nome. Segundo seus dispositivos, os elementos
fundamentais que devem constar no registro do nome são o prenome e o
sobrenome. O prenome é escolhido livremente pelo registrante, desde que não
exponha ao ridículo o seu portador, já o sobrenome, por ser indicativo de
procedência familiar, deve, obrigatoriamente, ser composto pelos apelidos de família
dos pais. A doutrina apresenta ainda os elementos secundários que podem ou não
estar incluídos.
O direito ao nome possui uma série de características trazidas pela lei e pela
doutrina, como a obrigatoriedade e a indisponibilidade, mas a principal delas é a
regra da imutabilidade criada para garantir a fixidez e a regularidade dos meios de
identificação de todos os indivíduos, onde o nome é considerado imutável.
Existem poucas exceções a essa regra, segundo a legislação o interessado
pode alterar seu nome no primeiro ano após a maioridade civil, desde que não
prejudique os apelidos de família. Qualquer alteração posterior poderá ser efetuada
somente por exceção e motivadamente nos casos de substituição do prenome por
apelido publico notório, evidente erro gráfico e exposição ao ridículo bem como em
razão de adoção e casamento, separação ou divórcio.
A alteração de nome acontece sempre judicialmente e só é deferida quando
comprovado que tal alteração não possui intuito fraudulento nem trará prejuízo a
terceiros, por fim, uma vez deferida deverá ser dada publicidade afim de dar ciência
a terceiros.
Com tudo, o que se pode perceber deste trabalho é que apesar de ainda hoje,
a possibilidade de alteração do nome seja vista como excepcional, restrita as
hipóteses taxativamente previstas em lei, a jurisprudência tem interpretado de modo
extensivo as condições legais que a autorizam, afinal, na prática são inúmeros os
casos em que há erros, omissões e até excessos nos registros, além da casos que
não foram previstos pelo legislador, como a mudança de nome por transexuais por
exemplo.
Por esse motivo, a legislação, a doutrina e a jurisprudência apresentam
algumas exceções a regra da imutabilidade, tornando possível a alteração do nome
civil das pessoas naturais, que puderem provar em juízo que se sentem
prejudicadas pelo nome que carregam, em razão se sentirem expostas ao ridículo,
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ou por serem conhecidas por outro nome, ou ainda por querem adicionar algum
apelido de família suprimido no registro de nascimento. A alteração só será
autorizada se não causar dano a terceiros.
O presente artigo envolveu um tema com diversos posicionamentos, de modo
que a intenção principal do trabalho residiu na reflexão acerca do assunto, e não o
esgotamento do mesmo.
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