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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0003144-47.2015.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JUSSIELLE 
OLIVEIRA LONGO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).

ACORDAM, em 10ª 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 JOÃO 
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E CESAR 
CIAMPOLINI.

São Paulo, 14 de março de 2017.

Araldo Telles
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0003144-47.2015.8.26.0360 - Voto 37.306 2

COMARCA DE MOCOCA

JUIZ DE DIREITO: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

APELANTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

APELADA:    JUSSIELLE OLIVEIRA LONGO (menor assistida) 

VOTO N.º 37.306

EMENTA: Ação de retificação de registro civil. Pretensão 
da retificação do prenome “JUSSIELLE” por “JULIA”, 
sob o argumento de que sofre com chacotas e “bullying” 
na escola. Demonstração a esse respeito. Possibilidade da 
alteração, a teor do que dispõe a Lei de Registros 
Públicos. Ausência de possibilidade de prejuízo a terceiros 
com a juntada das certidões negativas. Procedência da 
ação mantida.

Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença 

de fls. 84/86, que julgou procedente ação de retificação de registro civil 

ajuizada pela apelada, assistida pelo pai, autorizando a retificação do 

prenome “JUSSIELLE” para “JULIA”. 

Inconformado, recorre o Ministério Público do 

Estado de São Paulo a insistir com a improcedência da ação sob o 

argumento de que vigora o princípio da imutabilidade relativa ao nome, 

de maneira que só é possível a sua alteração em casos excepcionais, 

situação não retratada nos autos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo provimento do recurso. 

É o relatório, adotado o de fls. 84/86.
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A questão debatida cinge-se à possibilidade ou não 

de alteração do registro civil de Jussielle Oliveira Longo a fim de 

retificar o prenome Jussielle para Júlia, como seria conhecida no meio 

social, sob o argumento de que sofre com chacotas e “bullying” na 

escola.

O prenome e o sobrenome, identificadores da 

pessoa, apresentam interesse tanto para ordem privada, quanto para a 

pública e, por isso, recebem a proteção normativa da imutabilidade, no 

intuito de preservar a segurança das relações sociais1.

Conquanto a limitação à mudança não seja absoluta 

(art. 57 da Lei de Registros Públicos) ela é excepcional e exige 

motivação.

Na hipótese dos autos, como atentamente observou o 

i. magistrado, trata-se de pessoa que conta, atualmente, com quase 18 

anos, de sorte que tem maturidade razoável para se posicionar quanto 

ao tema. Sua opinião, pois, há de ser levada em conta 

prioritariamente.2

E é por isso que o legislador permitiu, no primeiro 

ano após a maioridade, que o interessado providencie a alteração do seu 

nome, nos termos do art. 56 da LRP. 

Previu, ainda, a lei especial, que os oficiais de 

registro civil estão proibidos de registrar prenomes suscetíveis de expor 

ao ridículo seus portadores (parágrafo único do art. 55).  

O art. 58 do mesmo diploma legal, de seu turno, 

1 Apelação n. 570.201-4/5-00, Rel. Des. Caetano Lagrasta, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado 

em 28/05/2008. 

2 Fls. 85.
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prevê que o prenome é definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios.

Embora não se enxergue, no caso concreto, caráter 

vexatório ou imoral do prenome “JUSSIELLE”, apenas dificuldade em 

sua pronúncia  o que, não se nega, é passível de chacotas -, há 

comprovação suficiente de que a requerente sofre com bullying na 

escola, tanto que, em quatro anos residindo em Mococa, passou por três 

estabelecimentos de ensino (fls. 16).

De outro lado, apesar da conclusão da psicóloga 

judiciária, o laudo técnico dá conta de que a autora não aceita o nome e 

já é conhecida pelas amigas como “JÚLIA”. 

Não fosse isso, seus pais não conseguem lidar com o 

problema, tanto que divergem a respeito da melhor solução.

Se é assim, havendo autorização para a modificação 

do prenome no primeiro ano após a maioridade (art. 56) e de adoção do 

apelido público (art. 58), não há como negar, à requerente, a retificação 

pretendida, impondo-lhe o ajuizamento de demanda idêntica quando 

completar dezoito anos.

Aliás, a fim de demonstrar a ausência de 

possibilidade de fraude ou prejuízo a terceiros, cuidou-se de juntar 

certidões negativas em nome dela (fls. 70/76).

Por tais fundamentos, correta a r. sentença de que se 

recorre, nego provimento ao recurso.

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR
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