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CONSTITUCIONAL. CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. NOME.

ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO DE

FAMÍLIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CACOFONIA

JOCOSA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR SUPERIOR DO

ORDENAMENTO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O nome civil integra os direitos da personalidade nos termos

do artigo 16 e seguintes do Código Civil, e constitui um símbolo

designativo da pessoa, isto é, como ela é conhecida no meio

social e a indicação de sua ancestralidade. Em razão disso, o

nome, como atributo da personalidade, está intimamente ligado

à dignidade da pessoa humana, de maneira que é por meio

dele que ela se projeta, se relaciona e se vê e é vista no meio

social. Desse modo, ele deve exprimir uma realidade

designativa, ou seja, estar condizente com a realidade vivida

pela pessoa, sem artificialismo, e de forma a respeitar sua

integridade moral e psíquica.

2. A respeito do nome civil, a legislação brasileira adotou a

teoria da inalterabilidade relativa, de maneira que tanto o nome

como o sobrenome podem ser alterados nas situações

expressamente contidas em lei como em outras situações

excepcionais não previstas pelo legislador, mas que são

necessárias como forma de se afirmar os valores decorrentes
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da dignidade da pessoa humana. As hipóteses de alteração

elencadas em lei decorrem do casamento, do divórcio, da

adoção, da união estável, da substituição por apelidos públicos

e notórios dentre outras e estão previstas no Código Civil e nos

artigos 56 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Por outro

lado, em razão de o legislador não poder antever todas as

hipóteses passíveis de alteração do prenome como do

sobrenome de uma pessoa, a jurisprudência, calcada nos

princípios constitucionais e na ponderação de interesses, tem

caso a caso apreciado as situações fáticas e os argumentos

trazidos pelas partes, para, de maneira fundamentada e

racional, decidir pela alteração dos elementos designativos do

nome civil.

3. No caso, a situação particular da apelante merece ser

considerada para que seja excluído o patronímico de família

"PINTO" constante de seu nome, sem que fosse colocado outro

sugerido pelo Juízo.  A respeito do sobrenome "PINTO" a

apelante afirmou que desde seu primeiro casamento já não

mais o utilizava. Ademais, a conjugação dele com o outro

sobrenome "LOLLI" lhe apavora, vez que na infância foi vítima

de brincadeiras e apelidos que a traumatizavam, o que

impediria de retornar a utilização daquele patronímico de

família. É certo que a análise individual de cada um dos

sobrenomes da apelante não lhe causaria nenhum

constrangimento. Contudo, está evidente que a conjugação dos

dois pode causar uma cacofonia e revelar uma expressão

jocosa referente a órgão sexual masculino. Tal expressão

verbal inequivocadamente trouxe e trará transtornos à apelante

em razão da baixa elevação cultural de nossa sociedade, que

faz piada de tudo e de todos. Tanto isso é verdade que foi

editada a Lei 13.185/2015 que visa combater o bullying - que foi

a ação que vitimou a apelante em sua infância e adolescência -

sobretudo por meio da educação. Contudo, enquanto não

evoluirmos a ponto de se evitar o bullying, pessoas como a

apelante não podem ter sua dignidade violada, o que impõe a

supressão do sobrenome "PINTO" de seu nome.

4. Por outro lado, é certo que, conforme anotado na r.
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sentença, sempre que possível, o artigo 56 da Lei de Registros

Públicos prevê a essencialidade dos apelidos de família, de

maneira que eles, a rigor, devem integrar o nome da pessoa

como forma de se demonstrar sua ancestralidade. Nesse

diapasão, o juízo a quo sugeriu a substituição do sobrenome

"PINTO" pelo "SOUZA, como forma de preservar a referida

regra. Entretanto, a regra inscrita no artigo 56 da Lei de

Registros Públicos não é absoluta, devendo ser interpretada a

partir dos princípios constitucionais, notadamente o da

dignidade da pessoa humana que orienta a definição do nome

civil das pessoas. No caso, além da conjunção do sobrenome

PINTO com LOLLI causar uma cacofonia que perturbou e

traumatizou a apelante, também o sobrenome SOUZA, de sua

mãe enquanto solteira, não identificaria sua ancestralidade

materna, vez que sua mãe há muito já deixou de utilizá-lo. Além

disso, nota-se que para a apelante a utilização do sobrenome

SOUZA lhe traria uma falta de identidade, pois não se

reconheceria naquele sobrenome, o que, por certo, também de

traria angustia e sofrimento. Como se não bastasse isso, desde

o seu primeiro casamento, o que remonta há mais de 35 anos,

quando foi substituído sobrenome PINTO pelo dos seus

maridos, a referência à família de seu sobrenome sempre foi

LOLLI, de modo que não traria nenhum prejuízo social a

manutenção apenas deste patronímico de família.

5. Recurso conhecido e provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora,

ALVARO CIARLINI - 1º Vogal, SEBASTIÃO COELHO - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador SILVA LEMOS,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento

e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 15 de Junho de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

MARIA IVATÔNIA

Relatora
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 “OBJETO DA AÇÃO (fls. 2/3)

 WILSON LOLLI e MARIA PINTO LOLLI, após sentença prolatada nestes

autos em 17 de outubro de 2012 (fls. 58/59) requereram a retificação de

seus nomes e do genitor do primeiro requerentes nos registros civis de seus

descendentes, bem como a alteração dos nomes de KLEIST RIBEIRO

MONTEIRO FILHO e MÁRCIA PINTO LOLI para se chamarem KLEIST

LOLLI MONTEIRO e MÁRCIA LOLLI.

 SENTENÇA (fls. 205/209)

 No que pertine ao presente recurso, o Juízo da Vara de Registro Público do

DF julgou improcedente o pedido de alteração de nome de MÁRCIA PINTO

LOLI, a fim de excluir o sobrenome PINTO, ao fundamento que a Lei de

Registros Públicos autoriza a alteração de nomes, desde que não haja

prejuízo aos apelidos de família; que a simples exclusão do sobrenome

PINTO contraria o disposto na lei, razão pela qual em caos análogos este

Juízo vem permitindo a substituição de um sobrenome por outro da mesma

linhagem, o que foi facultado à requerente à fl. 199.

 Contudo, pontuou que MÁRCIA insiste na exclusão pura do sobrenome

PINTO às fls. 200/202, o que não é possível.

 Ademais, ressaltou que MÁRCIA voltou a assinar o nome de solteira por

ocasião da conversão de sua separação judicial em divórcio, conforme

AV.02, datada de 07 de março de 1988 (fl. 99v); ocorre que, em 03 de junho

de 1988, MÁRCIA contraiu casamento com REINALDO ABEN-ATHAR DE

SOUSA, utilizando-se, indevidamente, do nome MÁRCIA LOLI DOS

SANTOS, como se fosse o seu de solteira, passando a assinar MÁRCIA

LOLI DE SOUSA.

 Concluiu que o emprego do nome errado, MÁRCIA LOLI DOS SANTOS ao

invés de MÁRCIA PINTO LOLI acarretou outro erro, desde vez do Juízo da

1ª Vara de Família de Brasília-DF, ao determinar que a requerente voltasse

a assinar seu nome de solteira MÁRCIA LOLI DOS SANTOS quando, na

verdade, seu nome de solteira era MÁRCIA PINTO LOLI.
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R E L A T Ó R I O

 O relatório é, em parte, o parecer da Procuradoria de Justiça:
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 Ressaltou, por fim, que a regularidade dos registros públicos é de ordem

pública, razão pela qual tais erros devem ser corrigidos de ofício.

 DO RECURSO (fls. 2410/223).

 Márcia Loli dos Santos alega que possui ojeriza do sobrenome ‘Pinto’.

Assevera que a proibição de alteração de sobrenome não é absoluta,

havendo possibilidade inclusive de exclusão de sobrenomes oriundos da

linhagem paterna e materna. Pontua que nas ações visam a alteração de

nome tem-se priorizado a apresentação dos aspectos íntimos e psicológicos

invocados pelo portador do nome. Aduz que viveu dos 18 aos 56 anos sem

qualquer sobrenome oriundo de sua genitora, o que vem a corroborar a

alegação de que a exclusão de sobrenome não é vedada por lei em caráter

absoluto. Requer, assim, alteração do nome de solteira da requerente de

Márcia Pinto Loli para Márcia Lolli, determinando-se, em conseqüência, a

retificação de seu nome em seus assentos de nascimento (fls. 97/98) e de

casamento (fls. 99/100), e nos assentos de nascimento/casamento de seus

descendentes (fls. 110, 113, 116 e 117).

 Apelação recebida no efeito devolutivo (fls. 229).” (fls. 243-verso/244).

  

 

 Acrescento que Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e

improvimento do recurso em parecer assim ementado:

  

 

 “DIREITO REGISTRAL. ALTERAÇÃO. REGISTRO CIVIL. PATRONÍMICO

MATERNO. DECRÉSCIMO. RESPEITO A ESTIRPE FAMILIAR.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

 1. ‘O sistema jurídico exige que a pessoa tenha os patronímicos que

identifiquem sua condição de membro de sua família e o prenome que a

individualize entre seus familiares. (...) Portanto, a alteração de nome deve

preservar os apelidos de família, respeitando, dessa forma, a sua estirpe,

nos exatos termos do artigo 56 da Lei n. 6.015/73. Identificação, na

espécie.’ (REsp 1256074/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira

Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 28/08/2012).

 2. No caso em análise, o Juízo da Vara de Registros Públicos do DF julgou
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improcedente pedido de alteração de nome de Márcia Pinto Loli, a fim de

excluir o sobrenome PINTO, ao fundamento de que a simples exclusão

deste sobrenome contraria o disposto na lei, uma vez que não se respeita e

preserva os apelidos de família materna. Não por outra razão, o Juízo

facultou a substituição de um sobrenome por outro da mesma linhagem;

contudo, a apelante insiste na exclusão pura do sobrenome ‘Pinto’, o que

não é cabível dentro de uma interpretação que preserve minimamente as

prescrições do artigo 56 da Lei de Registros Públicos.

 CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso.” (fl. 243).

 

  

 É o relatório.
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Apesar do douto parecer da Procuradoria de Justiça, razão assiste à

apelante. Senão vejamos.

O nome civil integra os direitos da personalidade nos termos do

artigo 16 e seguintes do Código Civil, e constitui um símbolo designativo da pessoa,

isto é, como ela é conhecida no meio social e a indicação de sua ancestralidade.

Em razão disso, o nome, como atributo da personalidade, está

intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, de maneira que é por meio dele

que ela se projeta, se relaciona e se vê e é vista no meio social.

Desse modo, ele deve exprimir uma realidade designativa, ou seja,

estar condizente com a realidade vivida pela pessoa, sem artificialismo, e de forma a

respeitar sua integridade moral e psíquica.

A propósito, lecionam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

 

"Surge, assim, a partir dessa induvidosa necessidade de individualização da

pessoa no seu grupo social respectivo, o nome civil, como um verdadeiro

atributo da personalidade, consistente no direito à identificação (espécie dos

direitos da personalidade). 

Dúvida inexiste da importância do nome para uma pessoa humana.

Identificação, referência, respeito, origens familiares e ancestrais...

Certamente, o nome confere sentimentos diversos a um ser humano,

projetando-se como manifestação de sua própria dignidade.

Nesse contexto, o nome civil é o sinal exterior pelo qual são reconhecidas e

designadas as pessoas, no seio familiar e social. Na imagem simbólica de

Josserand, 'é a etiqueta colocada sobre cada um'. Enfim, é o elemento

designativo da pessoa.

Nessa linha de intelecção, Adriano de Cupis, com visão avançada,

compreende o nome como elemento individualizador da pessoa, seja física

ou jurídica, designando e distinguindo 'todo o sujeito na sociedade civil.

Indubitavelmente, o nome é um direito da personalidade (e não direito de

propriedade, como já se quis afirmar doutrinariamente), pois toda e qualquer
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V O T O S

A Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de

admissibilidade.
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pessoa - natural ou jurídica - tem direito à identificação. Esclarece,

corretamente, Pedro Henrique Miranda Rosa que 'o nome é um direito

essencial da pessoa, pois é através dele que é conhecido na sociedade'".[1]

 

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do Superior

Tribunal de Justiça:

 

"4. O nome é um dos atributos da personalidade, mediante o qual é

reconhecido o seu portador, tanto no campo de sua esfera íntima quanto

nos desdobramentos de suas relações sociais. Ou seja, é através do nome

que se personifica, individua e identifica exteriormente uma pessoa, de

forma a impor-lhe direitos e obrigações." (REsp 1020936/ES, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe

22/02/2011).

"II - É inerente à dignidade da pessoa humana a necessidade de que os

documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da

vida, de modo que, havendo lei que autoriza a averbação, no assento de

nascimento do filho, do novo patronímico materno em virtude de casamento,

não é razoável admitir-se óbice, consubstanciado na falta de autorização

legal, para viabilizar providência idêntica, mas em situação oposta e

correlata (separação e divórcio)." (REsp 1041751/DF, Rel. Ministro SIDNEI

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 03/09/2009).

 

Diante dos valores em discussão a respeito do nome civil, a

legislação brasileira adotou a teoria da inalterabilidade relativa, de maneira que tanto

o nome como o sobrenome podem ser alterados nas situações expressamente

contidas em lei como em outras situações excepcionais não previstas pelo

legislador, mas que são necessárias como forma de se afirmar os valores

decorrentes da dignidade da pessoa humana.

As hipóteses de alteração elencadas em lei decorrem do casamento,

do divórcio, da adoção, da união estável, da substituição por apelidos públicos e

notórios dentre outras e estão previstas no Código Civil e nos artigos 56 e seguintes

da Lei de Registros Públicos.
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Por outro lado, em razão de o legislador não poder de antever todas

as hipóteses passíveis de alteração tanto do prenome como do sobrenome de uma

pessoa, a jurisprudência, calcada nos princípios constitucionais e na ponderação de

interesses, tem caso a caso apreciado as situações fáticas e os argumentos trazidos

pelas partes, para, de maneira fundamentada e racional, decidir pela alteração dos

elementos designativos do nome civil.

Nesse sentido lecionam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

 

"Demais de tudo isso, relembrando a compreensão do nome civil como um

aspecto integrante da personalidade humana, projetando sua dignidade no

seio social e familiar, é preciso repisar a admissibilidade de modificação do

nome em situações não previstas expressamente em lei.

Assim, reclama-se uma interpretação não exaustiva das hipóteses

modificativas do nome, permitindo a sua alteração justificadamente para

salvaguardar a dignidade da pessoa humana, de acordo como caso

concreto, por deliberação do juiz - através de procedimento de jurisdição

voluntária, de competência da vara de registros públicos. 

Frise-se, nessa linha de ideais, que razões de ordem psicológica (intima) e

de ordem social devem confluir para averiguar, na situação concreta, se a

alteração é necessária para assegurar a dignidade humana."[2]

 

Como exemplo, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça a situação dos transexuais e um caso de um filho que requereu a retirada do

sobrenome do seu genitor que o havia abandonado:

 

"CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. PRENOME. RETIFICAÇÃO.

POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PERMISSÃO LEGAL. LEI

6.015/1973, ART. 57. HERMENEUTICA. EVOLUÇÃO DA DOUTRINA E DA

JURISPRUDENCIA. RECURSO PROVIDO.

I  - O NOME PODE SER MODIFICADO DESDE QUE MOTIVADAMENTE

JUSTIFICADO. NO CASO, ALEM DO ABANDONO PELO PAI, O AUTOR

SEMPRE FOI CONHECIDO POR OUTRO PATRONIMICO.

II - A JURISPRUDENCIA, COMO REGISTROU BENEDITO SILVERIO
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RIBEIRO, AO BUSCAR A CORRETA INTELIGENCIA DA LEI, AFINADA

COM A "LOGICA DO RAZOAVEL", TEM SIDO SENSIVEL AO

ENTENDIMENTO DE QUE O QUE SE PRETENDE COM O NOME CIVIL E

A REAL INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA PERANTE A FAMILIA E A

SOCIEDADE." (REsp 66.643/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO

TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/1997, DJ 09/12/1997, p.

64707).

"Direito civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de

redesignação sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio

da dignidade da pessoa humana.

- Sob a perspectiva dos princípios da Bioética de beneficência, autonomia e

justiça, a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um

âmbito de tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser

o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem

supremo e foco principal do Direito: o ser humano em sua integridade física,

psicológica, socioambiental e ético-espiritual.

- A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana,

encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de

expressar todos os atributos e características do gênero imanente a cada

pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a

sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por

ele vivenciada e que se reflete na sociedade.

- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a

invocação dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do

ordenamento jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana

cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da pessoa, na solução

das questões de interesse existencial humano.

- Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um

manifestar sua verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real

identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor absoluto.

- Somos todos filhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva a

transformação estrutural por que passa a família, que hoje apresenta molde

eudemonista, cujo alvo é a promoção de cada um de seus componentes,

em especial da prole, com o insigne propósito instrumental de torná-los

aptos de realizar os atributos de sua personalidade e afirmar a sua

dignidade como pessoa humana.

- A situação fática experimentada pelo recorrente tem origem em idêntica
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problemática pela qual passam os transexuais em sua maioria: um ser

humano aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial

feminino, que, após ser submetido à cirurgia de redesignação sexual, com a

adequação dos genitais à imagem que tem de si e perante a sociedade,

encontra obstáculos na vida civil, porque sua aparência morfológica não

condiz com o registro de nascimento, quanto ao nome e designativo de

sexo.

- Conservar o sexo masculino no assento de nascimento do recorrente, em

favor da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e

social, bem como morfológica, pois a aparência do transexual redesignado,

em tudo se assemelha ao sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente

em estado de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de viver

dignamente.

- Assim, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual,

nos termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar

a alteração para a mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os

assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de

dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se

mostra a admissibilidade da pretensão do recorrente, devendo ser alterado

seu assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo

qual é socialmente reconhecido.

- Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a

mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos,

que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana assegurada pela

Constituição Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna para o

recorrente depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor

vem utilizando o prenome feminino constante da inicial, para se identificar,

razoável a sua adoção no assento de nascimento, seguido do sobrenome

familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei n.º 6.015/73.

- Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já

enfrentou tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a barreira do

preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a

realidade social estabelecida, notadamente no que concerne à identidade

sexual, cuja realização afeta o mais íntimo aspecto da vida privada da

pessoa. E a alteração do designativo de sexo, no registro civil, bem como do

prenome do operado, é tão importante quanto a adequação cirúrgica,

porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica que o Direito
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deve assegurar.

- Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade

sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da

pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser

humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado

tampouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o

redesignado exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de

cunho discriminatório ou de intolerância, alçando sua autonomia privada em

patamar de igualdade para com os demais integrantes da vida civil. A

liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do recorrente,

que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e

dissabores, enfim, uma vida plena e digna.

- De posicionamentos herméticos, no sentido de não se tolerar imperfeições

como a esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com

os referenciais científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do

transexual de ter alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de

estímulo a uma nova prática de eugenia social, objeto de combate da

Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo Direito, não se olvidando

os horrores provocados pelo holocausto no século passado.

Recurso especial provido." (REsp 1008398/SP, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 18/11/2009).

 

No caso, a situação particular da apelante merece ser considerada

para que seja excluído o patronímico de família "PINTO" constante de seu nome,

sem que seja colocado o outro sugerido pelo Juízo.

A respeito do sobrenome "PINTO" a apelante afirmou que desde seu

primeiro casamento já não mais o utilizava. Ademais, a conjugação dele com o outro

sobrenome "LOLLI" a apavora, vez que na infância foi vítima de brincadeiras e

apelidos que a traumatizavam, o que impediria de retornar a utilização daquele

patronímico de família:

 

"Com relação aos erros corrigidos de ofício, a recorrente salienta que não

tinha conhecimento da utilização indevida do nome de casada por ocasião

do segundo casamento. A recorrente acredita que a via da certidão do
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primeiro casamento apresentada por ocasião do segundo casamento

continha a anotação de que permanecera com o nome de casada, tendo se

originado daí os erros que foram corrigidos de ofício. De todo modo, ainda

que oriundo de um erro, o fato é que desde o primeiro casamento, ocorrido

em 1977, deixou na prática de utilizar o sobrenome 'PINTO'.

 A correção de ofício dos erros constatados na sentença, aliado ao

indeferimento do pedido de exclusão do sobrenome 'PINTO', fez piorar

ainda mais a situação da recorrente, pois se tivesse ocorrido apenas o

indeferimento do seu pedido de alteração de nome para exclusão do

sobrenome 'PINTO', ela manteria o seu nome grafado como MÁRCIA LOLLI

DOS SANTOS. Porém, diante da correção dos erros de ofício, o seu nome

passará a ser grafado como MÁRCIA PINTO LOLLI, ou seja, a requerente

terá forçosamente de voltar a utilizar o sobrenome que lhe apavora.

A r. sentença impugnada não aplicou corretamente o direito à espécie

quanto ao pedido de alteração de nome de MÁRCIA LOLI DOS SANTOS,

data venia, e por isso merece ser reformada, conforme passamos a

demonstrar.

Inicialmente, é importante registrar a compreensível ojeriza que a recorrente

mantém pelo sobrenome 'PINTO'. A recorrente sofreu muito em sua infância

e adolescência com os inúmeros apelidos e brincadeiras de mau gosto

propiciadas por seu sobrenome, assim como notoriamente sofrem/sofreram

os portadores de tal sobrenome. No caso da recorrente a situação foi

agravada em razão da sonoridade decorrente da conjugação de seus

sobrenomes, pois, com se chamava MÁRCIA PINTO LOLI, era comumente

chamada de MÁRCIA PINTO MOLE." (fls. 215/216).

 

É certo que a análise individual de cada um dos sobrenomes da

apelante não lhe causaria nenhum constrangimento. Contudo, está evidente que a

conjugação dos dois pode causar uma cacofonia e revelar uma expressão jocosa

referente a órgão sexual masculino.

Tal expressão verbal inequivocadamente trouxe e trará transtornos à

apelante em razão da baixa elevação cultural de nossa sociedade, que faz piada de

tudo e de todos.

Tanto isso é verdade que foi editada a Lei 13.185/2015 que visa

combater o bullying - que foi a ação que vitimou a apelante em sua infância e
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adolescência - sobretudo por meio da educação.

Contudo, enquanto não evoluirmos a ponto de se evitar o bullying,

pessoas como a apelante não podem ter sua dignidade violada, o que impõe a

supressão do sobrenome "PINTO" de seu nome.

Por outro lado, é certo que, conforme anotado na r. sentença, o

artigo 56 da Lei de Registros Públicos prevê a essencialidade dos apelidos de

família, de maneira que eles, a rigor, devem integrar o nome da pessoa como forma

de se demonstrar sua ancestralidade.

Nesse diapasão, o juízo a quo sugeriu a substituição do sobrenome

"PINTO" pelo "SOUZA, como forma de preservar a referida regra:

 

"Quanto à alteração de nome de Márcia Pinto Lolli com a exclusão do

sobrenome Pinto, cumpre ressaltar que a lei registrária permite a alteração

de nomes, desde que não importe em prejuízo aos apelidos de família. No

caso, a pretensão da requerente importa em prejuízo ao matronímico

PINTO. Como forma de mitigar o rigorismo da lei, este Juízo vem admitindo

a substituição de um sobrenome por outro da mesma linhagem. Esclareça,

pios, se a substituição do sobrenome PINTO por SOUZA, atende a sua

pretensão." (fl. 199).

 

Em resposta ao juízo, a apelante afirmou que não teria interesse no

sobrenome SOUZA, pois não se identificava com ele, inclusive sequer lembrava  de

sua existência, de modo que requereu que seu nome ficasse Márcia Lolli (fls.

200/202).

No recurso de apelação, a apelante apresentou outro argumento no

sentido de que o sobrenome SOUZA de sua mãe foi substituído pelo "PINTO" por

ocasião de seu casamento em 1955, de maneira que o referido sobrenome nunca

fez parte de sua familiaridade, haja vista que depois de seu nascimento sua mãe já

não utilizava há anos.

Entretanto, a regra inscrita no artigo 56 da Lei de Registros Públicos

não é absoluta, devendo ser interpretada a partir dos princípios constitucionais,

notadamente o da dignidade da pessoa humana que orienta a definição do nome

civil das pessoas.

No caso, além da conjunção do sobrenome PINTO com LOLLI
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causar uma cacofonia que perturbou e traumatizou a apelante, também o

sobrenome SOUZA, de sua mãe enquanto solteira, não identificaria sua

ancestralidade materna, vez que sua mãe há muito já deixou de utilizá-lo.

Além disso, nota-se que para a apelante a utilização do sobrenome

SOUZA lhe traria uma falta de identidade, pois não se reconheceria naquele

sobrenome, o que, por certo, também lhe traria angustia e sofrimento.

Como se não bastasse isso, desde o seu primeiro casamento, o que

remonta há mais de 35 anos, quando foi substituído sobrenome PINTO pelo dos

seus maridos, a referência à família de seu sobrenome sempre foi LOLLI, de modo

que não traria nenhum prejuízo social a manutenção apenas deste patronímico de

família.

Assim, diante da situação concreta analisada nestes autos, entendo

que a regra da manutenção dos apelidos de família prevista no artigo 56 da Lei de

Registros Públicos deve ser relevada em razão de um valor maior inscrito na Carta

da República, que é a dignidade da pessoa humana, por meio do qual o nome civil é

a expressão da identidade da pessoa, devendo representar a realidade e não ser um

instrumento de dor ou de sofrimento.

Por isso, tanto conjugação jocosa dos sobrenomes como a utilização

de outro que na realidade traria uma falta de identidade ou despersonalização

devem ser evitados, razão pela qual se deve atender à postulação da recorrente.

Forte nesses argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento

para autorizar a alteração do nome da apelante de MÁRCIA PINTO LOLLI para

MÁRCIA LOLLI, com a consequente retificação de seus assentos de nascimento,

casamento e de seus descedentes na forma requerida à fl. 223.

É como voto.

 

[1] FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil.

14ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, v. 1, p. 286/287.

[2] [2] FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. Curso

de Direito Civil. 14ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, v. 1, p. 295.
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