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ALTERAÇÃO DO NOME 

INTRODUÇÃO 

O nome se refere ao direito de personalidade do cada indivíduo, sendo sua principal identificação na 

sociedade. Diante de tal relevância, o nome vem sofrendo diversas alterações em face de inúmeras situações, 

o qual será devidamente mencionada no bojo do presente trabalho, facilitando a compreensão e 

enquadramento do tema em pauta.  

CONCLUSÃO 

O nome é um dos direitos mais essenciais da 

personalidade (DIAS, 2013, p. 134), além disso o 

sistema patriarca familiar, sempre teve como 

pressuposto o sobrenome levado de geração em 

geração, adotando o nome do pai e excluindo o 

nome da mãe. A Lei de Registros Públicos, garante 

primeiramente o registro do nome do recém nascido 

bem como para o nascimento sem vida, ainda 

assim é necessário o registro do natimorto (LPR 54) 

(DIAS, 2013, p. 134). Neste compasso, o Código 

Civil estipulada a faculdade de adoção do 

sobrenome de um dos nubente pelo outro buscando 

o princípio da isonomia (Art. 1565). Garante ainda, 

quando ocorrer o divórcio a adoção do nome 

anterior, excluindo o sobrenome que aderiu o 

companheiro. Ressaltando que quando tratar-se de 

adoção, os adotantes deverão instituído novo 

registro de nascimento a criança ou adolescente, 

constando as informações dos adotantes, de forma 

obrigatória, como o seu sobrenome, sendo 

facultado ao adolescente de 12 (doze) anos, a 

devida alteração (DIAS, 2013, p. 149). Malgrado 

não houver norma especifica, o transexual, fica 

impedido de alteração do nome, em vista da 

identificação de gênero, entretanto, a jurisprudência 

vem admitindo, em respeito ao princípio da 

dignidade humana a adequação do registro (DIAS, 

2013, p. 150), conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ (Resp. 737.993-MG).  
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Diante do exposto, observa-se que diante de um 

cenário sociológico mudando o pensamento das 

famílias tradicionais, a legislação brasileiro, vem 

garantindo o direito de proteção ao nome, bem como 

sua modificações em momento oportuno, conforme 

delineado retro. O Código Civil de 2002, é o marco 

inicial para tais mudanças, haja vista, direitos inerentes 

da pessoa em alterar sua nome diante de 

determinadas situações, que embora seja comum nos 

dias atuais, outrora era considerado proibido e um 

ultraje contra o patriarca da família. 

Portanto, vislumbra-se uma serie de mudanças, os 

quais, são necessárias para garantir a efetividade do 

direito da pessoa humana, em razão do nome, 

garantindo assim, sua aplicação isonômica. 
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