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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3001439-69.2013.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante 
LUCAS RAFAEL ALVES DIAS DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA) 
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado JUÍZO DA COMARCA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), COSTA NETTO E JOSÉ APARÍCIO 
COELHO PRADO NETO.

São Paulo, 17 de maio de 2016. 

Alexandre Lazzarini
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 17221
Apelação   nº 3001439-69.2013.8.26.0218
Comarca:   Guararapes  (1ª Vara)
Juiz(a): Lucas Borges Dias
Apelante: Lucas Rafael Alves Dias de Barros (justiça gratuita) 
Apelado: Juízo da Comarca

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MENOR 
REPRESENTADO. NOME EXTENSO. SUPRESSÃO 
DE PATRONÍMICO, A FIM DE EVITAR 
CONSTRANGIMENTOS COM OS COLEGAS DE 
ESCOLA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1.Sentença indeferiu pedido de supressão de um dos 
patronímicos do autor (com 12 anos de idade à época da 
propositura da ação, em outubro/2013).
2.O autor alega que seu nome é extenso, e que, em razão 
disso, estaria sendo vítima de chacotas (“bullying”), em 
especial perante os colegas da escola.
3.Nome comum, e cuja extensão não extrapola a 
normalidade. Ausência de justificativa para a 
modificação, à luz do art. 57, caput, da Lei n. 
6.015/1973.
4.Tais situações de conflito são muito comuns na faixa 
etária do autor, podendo a família e a escola trabalhar 
para que isso seja superado ou minimizado.
5 Apelação do autor não provido.

A r. sentença (fls. 57/60), cujo relatório adota-se, que julgou 

improcedente o pedido de retificação de registro civil formulado pelo autor 

(menor impúbere, nascido em 07/03/2001  fls. 09).

Insurge-se o autor/apelante, sustentando, em síntese, que 

devido à extensão de seu nome (Lucas Rafael Alves Dias de Barros) vem sofrendo 

constantes “piadinhas”, “comentários diversos” e “risos”, em especial pelos 

colegas de classe, todas as vezes em que os professores fazem a “chamada” na 

sala de aula.

Alega que chega a ficar depressivo e isolados em seu quarto 
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em razão dessas brincadeiras dos colegas.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana para que 

seja suprimido o patronímico “Alves”, passando a ser chamado de Lucas Rafael 

Dias de Barros.

Recurso processado sob os efeitos devolutivo e suspensivo 

(fls. 68).

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não 

provimento do recurso (fls. 78/80).

É o relatório.

I) A presente demanda foi ajuizada em 25/10/2013, data em 

que o autor contava com 12 anos de idade, pois nasceu em 07/03/2001 (fls. 09).

O menor está representado pela genitora, e o pai concordou 

com o pedido (fls. 17).

Foi realizado laudo psicológico às fls. 50, com o seguinte 

teor:

“Lucas apresentou boa verbalização, relatando sua 
dificuldade relacionada ao seu nome extenso e o que já foi 
feito para tentar minimizar a situação escolar e a cada 
tentativa, sofria mais, sentindo-se frustrado, chegando a 
entrar em conflito com colegas perdendo provas por ter 
sido expulso.
Levantei junto à escola que os pais tentaram resolver a 
situação gerando mais conflito entre os pais e a escola 
por esse motivo, a família e o Lucas decidiram recorrer à 
justiça, para a mudança do nome.
Percebeu-se que durante as avaliações Lucas assinou as 
folhas dos testes com o nome já mudado, do jeito que quer 
e disse que já algum tempo assina com a mudança.
É um jovem consciente do que quer, determinado, 
inteligente, responsável, com alguns problemas 
emocionais que o torna intolerante podendo vir a ser 
agressivo, pois já vem sofrendo há algum tempo com essa 
problemática.
Sou favorável à mudança do nome de Lucas, assim como 
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haja um intervenção junto à escola com mediador 
profissional existente na escola, para que Lucas não sofra 
Booling ou Bullying, por outras questões que possam 
surgir.” (fls. 50)

II) Todavia, em que pese o inconformismo ora deduzido, a 

hipótese é de manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de 

retificação do registro civil.

Isso porque, não se justifica, ao menos no momento, a 

alteração pretendida, ante o que consta nos arts. 56, 57 e 58 da Lei n. 6.015/1973.

Conforme a regra do art. 56, da Lei de Registros Públicos, é 

possível a alteração do nome civil no primeiro ano após o alcance da maioridade, 

bastando que não haja prejuízo aos apelidos de família. Todavia, não é esse o caso 

do autor, pois ainda conta com 15 anos de idade.

Também não é a hipótese de incidência da regra do art. 58, 

da Lei nº 6.015/1973, já que não é pretendida a substituição do nome por apelido 

público ou notório.

Resta, assim, a análise da pretensão à luz do disposto no art. 

57, caput, da LRP, segundo o qual: “A alteração posterior de nome, somente por 

exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida 

por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e 

publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta 

Lei” (sublinhei).

E, sob este aspecto, destaca-se que a norma legal impõe a 

excepcionalidade na alteração do nome, garantindo tal possibilidade apenas nos 

casos em haja motivo relevante para o deferimento do pedido.

No caso do autor, anota-se que o laudo psicológico 

confirma os dissabores que vem sofrendo em virtude de bullying ocorrido na 

escola pela extensão do nome.

Todavia, trata-se de um nome comum, e cuja extensão não 

foge à normalidade, de maneira que não há razão, por ora, e em face da pouca 

idade do autor à época da propositura da demanda, para que a alteração seja 
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deferida, até porque essas situações de conflito são muito comuns na faixa etária 

do autor, cabendo à família e à escola trabalhar para que isso seja superado ou 

minimizado.

A respeito, inclusive, vale transcrever as considerações 

feitas pela 13ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, em caso onde ocorreu 

situação semelhante:

“Aliás, na petição inicial, as narrativas envolvem, em sua 
maioria, situações vivenciadas durante a fase escolar, 
onde, diz, era 'alvo de chacota dos colegas de classe, os 
quais, na sua grande maioria, tratavam-na com apelidos 
grosseiros, tais como 'severa', 'severina chic-chic', dentre 
outros'.
Ora, sabe-se que é comum a ocorrência de brincadeiras 
entre crianças e jovens, muitas vezes envolvendo nomes e 
sobrenomes, não sendo razão suficiente a ensejar a 
pretendida alteração.
O nome 'Severina' não é incomum em nosso país, não 
sendo, por si só, motivo de piada.
Ademais, também não se mostra como um nome 
predominantemente masculino e, sendo assim, certo é que 
eventual confusão de gênero não é sua exclusividade, 
podendo ocorrer com todos aqueles que são utilizados 
para ambos os gêneros, como Julia/Juliom Renata/Renato 
etc.
Com efeito, por sua excepcionalidade, a providência 
almejada deve estar motivada em razões que vão além do 
apreço que a pessoa nutre pelo próprio nome.
Assim não fosse, qualquer um que não se sinta satisfeito 
com o nome escolhido pelos pais poderia recorrer ao 
Judiciário, alterando-o por outro, em qualquer momento 
de sua vida, entretanto, não parece ter sido essa a 
intenção do legislador.” (Apelação nº 
0000353-40.2012.8.26.0157, 13ª Câmara Extraordinária 
de Direito Privado, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 
17/08/2015  destaque no original)

No julgamento da Apelação nº 1093438-69.2014.8.26.0100, 

a 7ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Des. 

Luis Mario Galbetti, também faz relevante análise quanto à cautela do juiz acerca 

do pedido de cancelamento ou substituição do registro civil:
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“Embora a imutabilidade do prenome não seja absoluta, 
não pode ficar a mercê do arbítrio do seu portador o seu 
cancelamento ou a sua substituição.
Como leciona Walter Ceneviva: '...não se trata de questão 
de gosto ou de preferência do indivíduo, a quem enseja 
alteração. Deve ser claramente enunciada e, embora 
subjetiva, há de ser compreensível objetivamente. A 
cautela do juiz se impõe. Acima da subjetiva reação de 
cada pessoa ao desagrado pelo prenome, sobrepõe-se a lei 
geral da imutabilidade, afirmada na cabeça do artigo' (Lei 
dos Registros Públicos Comentada, Saraiva, 14ª edição, 
pág. 138).
(...)
O fato de o autor não ter se acostumado com o nome de 
registro não tem explicação objetiva. É um problema de 
ordem psicológica que terá de superar.” (j. em 
24/02/2016)

III) Diante de todos esses fundamentos, portanto, a hipótese 

é de manutenção da r. sentença em sua integralidade.

IV) No caso de apresentação de embargos de declaração 

contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio 

recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 

1º da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, 

entendendo-se o silêncio como concordância.  

Isso posto, nega-se provimento à apelação do autor.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator

(assinatura eletrônica)
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