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ILMO. SR. DR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 3º 

SUBDISTRITO DA SEDE DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome civil completo do requerente 

________________________________________________, nacionalidade 

____________________, naturalidade________________________, data e local do 

nascimento ____________________________________________________________, estado 

civil ____________________, profissão ______________________________, 

RG_________________________, CPF ______________________________, endereço 

completo_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

telefone _________________________, endereço eletrônico 

________________________________________________ venho, através da presença ilustre 

de Vossa Senhoria, requerer a ALTERAÇÃO DE MEU PRENOME E SEXO, conforme segue: 

 

    1) O(a) requerente teve seu assento de nascimento 

lavrado no Livro A-____, fls._____, termo nº______, e matrícula de nº _____________________, 

deste Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais., ali constando seu nome e indicação do 

sexo como sendo: NOME E SEXO 

_____________________________________________________________________. 

 

    2) Visto que o gênero que consta em meu registro de 

nascimento não coincide com minha identidade autopercebida e vivida, solicito que seja 

averbada a alteração do sexo para (masculino ou feminino) ___________________, bem como 

seja alterado o prenome para ______________________________. 

     

    3) Declaro estar ciente de que: 
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     I - não possuo passaporte, identificação civil nacional 
(ICN) ou registro geral de identidade (RG) emitido em outra unidade da Federação. 

 

II -Estou ciente de que não será admitida outra alteração 
de sexo e prenome por este procedimento diretamente no registro civil, resguardada a via 
administrativa perante o juiz corregedor permanente. 

III - Estou ciente de que deverei providenciar a alteração 
nos demais registros que digam respeito, direta ou indiretamente, a minha pessoa e nos 
documentos pessoais. 

IV - não sou parte em ação judicial em trâmite sobre 
identidade de gênero (ou Declaro que o pedido que estava em trâmite na via judicial foi 
arquivado, conforme certidão anexa.) 

    4) Declaro mais, estar ciente de que na hipótese de 

indeferimento do presente pedido poderá ser solicitada a suscitação de dúvida do Juiz 

Corregedor Permanente, que promoverá nova análise do requerimento.  

5) O presente requerimento está fundamentado no 
princípio da dignidade da pessoa humana, no art. 58 da Lei n. 6.015/1973, interpretado pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.275, e no Provimento CN-CNJ n. 73/2018. 

 

    6) Relação dos documentos que instruem o presente 

requerimento: 

(    ) certidão de nascimento atualizada; 

(    ) certidão de casamento atualizada, se for o caso; 

(    ) cópia do registro geral de identidade (RG); 

(    ) cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o 
caso; 

(    ) cópia do passaporte brasileiro, se for o caso; 

(    ) cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no 
Ministério da Fazenda; 

(    ) cópia do título de eleitor; 

(    ) cópia de carteira de identidade social, se for o caso; 

(    ) comprovante de endereço; 
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(    ) certidão do distribuidor cível do local de residência 
dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

(    ) certidão do distribuidor criminal do local de 
residência dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

(    ) certidão de execução criminal do local de residência 
dos últimos cinco anos (estadual/federal); 

(    ) certidão dos tabelionatos de protestos do local de 
residência dos últimos cinco anos; 

(    ) certidão da Justiça Eleitoral do local de residência 
dos últimos cinco anos; 

(    ) certidão da Justiça do Trabalho do local de 
residência dos últimos cinco anos; 

(    ) certidão da Justiça Militar, se for o caso 

 

    Por ser verdade, firmo o presente termo. 

 

    Pede Deferimento. 

 

São José do Rio Preto/SP, _____ de _________________ de __________. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

 

 

 

 

 

 

 


