
PROJETO MEU NOME 
MEU ORGULHO

ORIENTAÇÕES PARA RETIFICAÇÃO DE NOME E DE GÊNERO
PROVIMENTO Nº 73/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

NOME CIVIL – O QUE PODE MUDAR?

• A pessoa transgênero que tenha interesse em promover a mudança do seu nome civil, 
pode solicitar, nos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, a alteração de seu 
gênero e de seu prenome, incluindo os agnomes indicativos de gênero ou descen-
dência (filho, neto, júnior e etc). Os sobrenomes não podem ser alterados. 

QUAL O FUNDAMENTO LEGAL?
• O Provimento nº 73 de 2018, do CNJ, normatizou  a decisão do STF, possibilitando aos 

cartórios realizar o procedimento desde junho de 2018;
• O Provimento Conjunto nº 01 de 2018 da Corregedoria e Vice-Corregedoria do TJ/PI;
• O Provimento nº 06, de 30 de outubro de 2019, que altera o Provimento Conjunto nº 

01/2018 da Corregedoria e Vice-Corregedoria do TJ/PI.

ONDE SOLICITAR?
• No Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de qualquer lugar do Brasil;
• Através da Defensoria Pública, pelo Primeiro Atendimento Cível ou pelo Núcleo de 

Direitos Humanos.

QUEM PODE SOLICITAR?
Administrativamente, só para maiores de 18 (dezoito) anos de idade. 
Crianças e adolescentes só tem direito, por meio de ação judicial.

Documentos necessários para levar ao Cartório:

De acordo com o art. 4º, §6º do Provimento nº 73/2018 do CNJ - (Devem ser apresenta-
dos os originais e as cópias): 

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;
VI - cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no Ministério da Fazenda;
VII - cópia do título de eleitor;
VIII - cópia de carteira de identidade social, se for o caso;
IX - comprovante de endereço;
X - certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (es-
tadual/federal);
XI - certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos 
(estadual/federal);
XII - certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos 
(estadual/federal);
XIII - certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cin-
co anos;
XIV - certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos;
XV - certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos;
XVI - certidão da Justiça Militar, se for o caso.

Documentos Facultativos (Não obrigatórios)
De acordo com o art. 4º, §7º do Provimento nº 73/2018 do CNJ:

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.”

Observação - Deve ser preenchido o requerimento (anexo). Atentar-se para, no campo III, 
declarar que não possui documento de outro estado da federação, se for o caso, ou indicar 
o número.

COMO TIRAR AS CERTIDÕES? 

• CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, do local (ou locais) de residência dos últimos cinco 
anos.  Link: https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao;

• CERTIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO LOCAL (ou locais) de residência dos últimos 
cinco anos. Link: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;

• CERTIDÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DO LOCAL (ou locais) de residência dos últimos 
cinco anos. Link: httphttp://www.trt22.jus.br/portal/noticias/trt-pi-implanta-sistema-
-online-de-certidao-de-acoes-trabalhistas;

• DISTRIBUIDOR CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO LOCAL.( http://www.
tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao);

• CERTIDÃO DOS TABELIONATOS DE PROTESTOS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS ÚLTI-
MOS CINCO ANOS. Link de endereços http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/vice-corregedo-
ria/serventias-extrajudiciais/.



GRATUIDADE 
• Defensoria Pública do Estado do Piauí: A Defensoria Pública orienta e resguarda a 

garantia do direito à gratuidade na obtenção desses documentos para o procedimen-
to de alteração do nome às pessoas hipossuficientes que auferem renda familiar de 
até 03 salários mínimos (Resolução nº 22/2016) - http://www.defensoria.pi.def.br/
wp-content/uploads/2017/12/26.2012.pdf

GRATUIDADE DAS CUSTAS
• O Provimento determina que o cartório registrador deverá observar as normas legais 

referentes à gratuidade de atos. 
• Portanto, aquelas (es) que não dispõem de condições financeiras de arcar com os custos 

possuem direito à retificação e expedição de certidões gratuitas. 
• 

QUANDO PROCURAR A 
DEFENSORIA PÚBLICA? 

A DEFENSORIA PÚBLICA FAZ:
• A orientação jurídica de como fazer o pedido administrativo e fazê-lo quando a parte 

precisar;
• Tutela a garantia do direito à gratuidade, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Cons-

tituição Federal; 
• Solicita 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 tiver 
acesso à internet; 

• Propositura de ação judicial, quando não se conseguir o registro diretamente no Car-
tório. 

LOCAIS DE ATENDIMENTO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

ASSISTÊNCIA JURÍDICA PARA AÇÕES CÍVEIS: AÇÕES DE FAMÍLIA, AÇÕES CÍVEIS, 
AÇÕES CONTRA O ESTADO OU MUNICÍPIO - DIRIGIR-SE AO PRIMEIRO ATENDIMENTO, 
SITUADO NA AVENIDA JOÃO XXIII, 853, JOCKEY CLUBE, TERESINA/PI.

NÚCLEO ESPECIALIZADO DE DIREITOS HUMANOS 
E TUTELAS COLETIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 
LOCAL: AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
CASA DE NÚCLEOS, 1342- TERESINA/PI. 


