
O papel da Defensoria Pública no 
direito à retificação de nome e 

gênero para pessoas trans
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Garantia de direito!

No dia 1º março de 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) 
reconheceu o direito das pessoas trans, independentemente 
de cirurgia de transgenitalização ou da realização de 
tratamentos hormonais, à substituição de nome e sexo 
diretamente no registro civil. A partir da decisão, toda pessoa 
trans interessada em alterar seu nome e gênero tem o direito 
de fazê-lo diretamente no cartório.

O que pode ser modificado? 

Podem ser alterados o gênero e o nome no registro de 
nascimento e de casamento, inclusive os agnomes 
indicativos de gênero ou descendência (filho, neto, júnior e 
etc). 

Quem pode solicitar?

Maiores de 18 anos de idade. Além disso, crianças e 
adolescentes também podem solicitar a retificação por meio 
de ação judicial que tramitará nas varas de infância.  

Onde devo fazer a solicitação? 

O primeiro passo é procurar o cartório onde foi registrado(a) 
ou outro cartório de registro civil na cidade que mora. 

Infelizmente, alguns oficiais se negam a receber pedidos de 
outros cartórios, mas cabe destacar que isso não é uma 
opção do cartório. Caso aconteça, exija a recusa por escrito e 
procure a Defensoria Pública. 



02

O cartório pode exigir comprovação de 
cirurgia?
 
Não. A decisão do Supremo Tribunal Federal e o provimento 
do Conselho Nacional de Justiça vêm para permitir que a 
retificação possa ser feita sem que haja a necessidade de 
autorização judicial, laudo médico ou comprovação de 
cirurgia de redesignação sexual. 
 
 
Quando a Defensoria Pública pode ajudar? 

A instituição pode ser procurada para uma orientação do 
pedido ou caso a pessoa interessada tiver qualquer tipo de 
dificuldade para realizar a retificação diretamente no 
cartório, principalmente, para: 

- A retificação de nome e gênero de pessoa com menos de 18 
anos; 

- A garantia do direito à gratuidade para os interessados que 
não possuam condições de arcas com os custos da 
retificação, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 
Federal; 
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- A expedição gratuita da certidão de nascimento ou 
casamento atualizada (principalmente quando a pessoa 
interessada não puder comparecer diretamente ao cartório 
onde foi registrado o nascimento ou o casamento, devido à 
distância, por exemplo) e a solicitação gratuita das certidões 
aos cartórios de protestos do local de residência;

- A extração das certidões negativas na internet quando a 
pessoa interessada não possuir acesso à internet.

- Negativa imotivada da efetivação da retificação.

A retificação de nome e gênero é gratuita? 

As pessoas que não possuem condições de arcar com os 
custos têm direito à retificação e expedição de certidões 
gratuitas. A Defensoria Pública pode ser procurada para a 
garantia do direito à gratuidade.

Documentos para solicitação 

Assim, se você tem mais de 18 anos e deseja retificar o nome 
e gênero de sua certidão de nascimento, basta dirigir-se ao 
cartório onde foi registrado (a) ou aquele mais próximo de 
sua residência, com os seguintes documentos (cópia e 
original):
• Certidão de nascimento atualizada (expedida nos últimos 6 
meses).

• Certidão de casamento atualizada, se a pessoa for ou tiver 
sido casada (expedida nos últimos 6 meses).
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Atenção: Os registradores têm exigido que as certidões 
sejam atualizadas mesmo que o pedido seja realizado no 
próprio cartório de registro civil de pessoas naturais onde foi 
registrado(a).
 
• Cópia do registro geral de identidade (RG).

• Cópia do passaporte brasileiro, se tiver.

• Cópia do cadastro de pessoa física (CPF).

Caso não tenha o documento físico, no site do Ministério da 
Fazenda pode ser retirado:

https://bit.ly/3zZVAC6 

• Cópia do título de eleitor.

• Comprovante de endereço (atualizado – últimos 3 meses).

• Certidão dos tabelionatos de protestos do local de 
residência dos últimos cinco anos.

Atenção: A pessoa interessada deve retirar as certidões 
diretamente em todos os cartórios de protestos do local de 
residência. Atentar-se para o fato de que alguns municípios 
possuem mais de um cartório de protestos, como Serra e Vila 
Velha.
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Certidões necessárias e que podem ser emitidas na 
internet:

• Certidão do distribuidor cível do local de residência dos 
últimos cinco anos (estadual/federal); 

Que pode ser retirada no seguinte link: 

https://bit.ly/2DGQMTh

• Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos 
últimos cinco anos (estadual/federal);

Que pode ser retirada no seguinte link:  

https://bit.ly/2DGQMTh

• Certidão de execução criminal do local de residência dos 
últimos cinco anos (estadual/federal)

Que pode ser retirada no seguinte link: 

https://bit.ly/3OD4Qjk 

• Certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos 
últimos cinco anos

Que pode ser retirada no seguinte link: 

https://bit.ly/3Ogb2hu
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• Certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos 
últimos cinco anos

Atenção: Alguns cartórios têm exigido tanto a certidão de 
ações trabalhistas, quanto a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. 

Que pode ser retirada no seguinte link:

https://bit.ly/3QGf1FL

• Certidão da Justiça Militar, se for o caso.

Que pode ser retirada no seguinte link:

https://bit.ly/3bpUmp9 



Saiba como solicitar 
atendimento e localizar a 
unidade de atendimento 
da Defensoria Pública do 
seu município.


