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RESUMO: O nome participa de uma ala de elementos identificadores, componentes da 

personalidade do sujeito. O direito ao nome vai além da individualização da pessoa natural 

perante a sociedade, sendo uma das características mais importantes e inerentes ao indivíduo, 

como também, um atributo que produz reflexos jurídicos constantemente. Teoricamente, este 

símbolo tão particular, que acompanha o ser desde os primeiros instantes de vida, é regido pelo 

princípio da imutabilidade do nome, cujo escopo é limitar alterações, principalmente, quanto 

ao nome de família, por se tratar de um traço de ancestralidade. Todavia, a pesquisa apresenta 

peculiaridades quanto a este princípio, quando analisado pela figura do magistrado. O abandono 

afetivo é utilizado como fundamento, por aquele que esteve desamparado pelas figuras 

familiares, para pleitear a supressão do sobrenome por abandono afetivo, pelos mais diversos 

motivos, como a ausência de laços com o sobrenome; constrangimento por lembranças 

relacionadas ao vazio afetivo e até mesmo o sentimento de rejeição. Através desta possibilidade, 

estão envoltos diversos aspectos do direito, mas principalmente, a satisfação do portador, em 

carregar consigo um nome que lhe identifique de fato. O presente trabalho não só demonstra a 

relevância deste assunto pouco explorado e bastante controvertido, como também o 

esclarecimento do tema e o alcance dos objetivos de pesquisa.  
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ABSTRACT: The name participates in a wing of identifying elements, which are components 

of the subject's personality. The right to have a name goes beyond the individualization of the 

natural person in front of society, being one of the most important characteristics and that it is 

inherent to the individual, as well as an attribute that produces legal reflexes in a constant way. 

Theoretically, this very particular symbol – that accompanies the person from the first moments 

of your life – is governed by the principle of immutability of the name, whose scope it is to 

limit changes, especially to protect the family name, since it is a trace of ancestry. However, 

the research presents peculiarities regarding this principle, especially when it is analyzed by the 

figure of the magistrate. The affective abandonment is used as a fundament by the one who was 

helpless by family figures, to plead for the suppression of the surname by affective 

abandonment, by the most diverse reasons, such as: the absence of ties with the surname; 

embarrassment by memories related to the emotional void and even the feeling of rejection. 

Through this possibility, several aspects of the law are involved, but mainly, the satisfaction of 

the bearer in carrying with him a name that identifies him in fact. The present work not only 

demonstrates the relevance of this subject - little explored and very controversial - as well as it 

explores the clarification of the theme and the achievement of the research objectives. 

 

Keywords: Law. Personality Rights. Right to Name. Affective Abandonment. Suppression of 

Patronymic. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos da personalidade são os principais garantidores de proteção à dignidade da 

pessoa humana, estando entre os parâmetros constitucionais, que embasam o ordenamento 

jurídico brasileiro. O direito ao nome, localiza-se no rol dos direitos da personalidade, 

pertencendo ao gênero do direito à integridade moral, sendo que, além da função identificadora, 

o nome tem o escopo de apresentar a origem familiar, consistindo em uma característica que 

tem a função de expressar, simbolizar o sujeito, em regra, sendo imutável, sendo mais adiante 

possível identificar suas exceções.  
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Ocorre que, é indagador analisar como opera a justiça brasileira, nos casos de abandono 

afetivo, quando o sujeito já não se sente, por alguma justificativa, confortável, ou até mesmo, 

demonstra danos, em sua maioria psicológicos, por ser portador de um sobrenome que não lhe 

seja sinônimo de afeto, do qual deseja se desvencilhar.  

Destarte, delimita-se o tema desta pesquisa com relação à compreensão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo acerca da (im)possibilidade da extinção do sobrenome por abandono 

afetivo, no período de 2015 a 2020, sendo significativamente considerável, estender esta análise 

ao Superior Tribunal de Justiça, observando os fundamentos jurisprudenciais, além das 

semelhanças e diferenças relacionadas ao assunto.  

Define-se deste modo, que o problema de pesquisa pendente de análise, refere-se ao 

posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da possibilidade de extinção do 

sobrenome por abandono afetivo no período de 2015 a 2020, complementando-se a resposta do 

problema de pesquisa, com considerações acerca do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. 

A determinação da amostragem a ser analisada direcionou-se a este Tribunal, 

fundamentada no extenso volume de decisões acerca do assunto, visto que, trata-se de um 

Tribunal de referência para o país, não se comparando, deste modo, aos Tribunais de Justiça do 

Sul, pois, ao realizar-se a pesquisa livre no referido site de ambos, com exatamente a mesma 

chave de pesquisa, no acervo jurisprudencial, encontrou-se referente ao Tribunal de Justiça de 

São Paulo o total de quarenta e três registros, em detrimento do total de quatro registros 

resultantes ao Tribunal de Justiça do Paraná, três registros ao Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina e seis registros ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, deste modo, refutando-

se os Tribunais do Sul, sendo preferível para esta pesquisa, a análise do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, determinada em sede de orientação, a amostragem de uma decisão jurisprudencial 

por ano de referência, definidas de modo aleatório, em razão da extensão desta pesquisa. 

Além disso, deliberou-se ser de grande valia, realizar uma análise comparativa ao 

Superior Tribunal de Justiça, sendo as decisões estabelecidas de modo aleatório, porém, não 

sendo possível a seleção semelhante ao Tribunal de Justiça de São Paulo, quando da escolha de 

uma decisão de referência ao ano, visto que, o volume de decisões que tratam da supressão do 

patronímico por abandono afetivo é menor, sendo inevitável que as decisões se repitam com 

relação ao ano, optando-se pela exposição do mesmo número de decisões de ambos os 

Tribunais, para o enriquecimento acadêmico, em razão da extensão da pesquisa.  
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Tem-se como objetivo geral desta pesquisa uma análise acerca da compreensão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo com relação a (im)possibilidade da extinção do sobrenome 

por abandono afetivo no período de 2015 a 2020, averiguando comparativamente, se o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento análogo ou distinto ao do Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Compreende-se inclusive, se positiva a possibilidade, quais são as hipóteses plausíveis 

de procedência do pleito.  

Ademais, com relação aos objetivos específicos, analisar-se-á inicialmente, o nome 

como um direito de personalidade, seguido do direito ao nome da pessoa natural, serão 

empreendidas considerações acerca do princípio da imutabilidade do nome, como também a 

contextualização do princípio da afetividade, tópicos indispensáveis para que esta pesquisa se 

conclua com êxito, sendo estes, os denominados objetivos específicos desta missão acadêmica. 

Quanto as hipóteses, estas definem-se como: a) O Tribunal de Justiça de São Paulo teve 

um posicionamento majoritariamente favorável acerca da possibilidade da extinção do 

sobrenome por abandono afetivo em suas decisões proferidas de 2015 a 2020, sendo que, o 

Superior Tribunal de Justiça dispôs do mesmo entendimento; b) O Tribunal de Justiça de São 

Paulo teve um posicionamento majoritariamente desfavorável acerca da possibilidade da 

extinção do sobrenome por abandono afetivo em suas decisões proferidas de 2015 a 2020, sendo 

que, o Superior Tribunal de Justiça dispôs do mesmo entendimento; c) O Tribunal de Justiça 

de São Paulo teve um posicionamento majoritariamente favorável acerca da possibilidade da 

extinção do sobrenome por abandono afetivo em suas decisões proferidas de 2015 a 2020, sendo 

que, o Superior Tribunal de Justiça dispôs de entendimento diverso. d) O Tribunal de Justiça 

de São Paulo teve um posicionamento majoritariamente desfavorável acerca da possibilidade 

da extinção do sobrenome por abandono afetivo em suas decisões proferidas de 2015 a 2020, 

sendo que, o Superior Tribunal de Justiça dispôs de entendimento diverso. 

Em virtude da grande incidência de adversidades sociais acerca do abandono afetuoso, 

vislumbrou-se realizar esta análise dentro de um aspecto jurisprudencial e literário, visto que se 

refere a uma temática de especial relevância. Além, conta com diversas implicações jurídicas, 

dignas de um estudo minucioso, visto que os encadeamentos desta problemática percorrem 

múltiplas áreas, desde os direitos de personalidade, direito de família, chegando até mesmo ao 

direito das obrigações.  

Apartados, direito ao nome e abandono afetivo são consideravelmente longevos, unidos, 

tratam de um assunto pertencente ao direito contemporâneo, pois há pouco, passou-se a 
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considerar a ideia de hipóteses jurídicas acerca da ausência de afetividade, diferente da 

responsabilidade material neste aspecto. Ademais, por sua jovialidade, este conteúdo é pouco 

explorado, guardando consigo calorosos debates e opiniões, com fundamentos divergentes por 

parte dos magistrados.  

Convém considerar, que o direito ao nome se refere a uma das características pessoais 

de maior relevância dentro dos direitos de personalidade, em contrapartida, por não ser algo 

passível de escolha por seu detentor e sim terceiros, eleva-se o número de reclamações em 

decorrência de sua outorga, possuindo atrito direto ao princípio da imutabilidade do nome, o 

qual também não é absoluto, objeto de diversas argumentações.   

 O primeiro título, parte de considerações acerca do direito ao nome como um direito da 

personalidade, se fazendo necessário esclarecer que, o direito ao nome se trata de uma 

ramificação destes que são um triunfo histórico. Ademais, é essencial analisar em que momento 

o indivíduo adquire personalidade, para só então, ser possível compreender o direito ao nome 

como um direito de personalidade.  

O segundo título define-se como, o direito ao nome da pessoa natural, sendo uma análise 

acerca do nome propriamente dito, nome civil, que, em regra, atenderá ao princípio da 

imutabilidade do nome, desta forma, excepcionais os casos em que este poderá sofrer 

alterações.  

O terceiro título, denominado de princípio da imutabilidade do nome, tem o condão de 

dissertar sobre este princípio, como também, sobre a evolução natural da sociedade desde então, 

além dos indícios doutrinários, a respeito do objetivo de tornar este princípio mais flexível. 

Ademais, observar-se-á, que alguns autores optam por considerar o rol de artigos de alterações 

do nome meramente exemplificativo.  

Com relação ao quarto título, tratar-se-á da ligação da outorga do nome com a 

afetividade familiar, abordando-se inclusive a definição de família. Ademais, observar-se-á o 

acolhimento implícito do princípio da afetividade na Constituição Federal, desta forma, não 

havendo dúvidas acerca da interdisciplinaridade e relevância deste tema, bem como da 

recognição da responsabilidade da família, em prestar assistência afetiva.   

Por fim, o quinto título discorrerá sobre a análise jurisprudencial realizada ao longo 

desta pesquisa, sobre a possibilidade ou não da supressão do patronímico por abandono afetivo 

referente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, no período de 2015 a 2020, como também, 

considerações com relação à posição do Superior Tribunal de Justiça sobre este tema.  
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Nesta pesquisa, adotar-se-á a metodologia hipotético-dedutiva, com procedimentos 

instrumentais de materiais bibliográficos e jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

abrangendo o período de 2015 a 2020, como também, do Superior Tribunal de Justiça, desta 

forma, sendo possível sua realização.  

 

1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO AO NOME COMO UM DIREITO DA 

PERSONALIDADE 

 

 Neste tópico, adentrar-se-á na compreensão do direito ao nome com viés aos direitos da 

personalidade, visto que, analisar-se-á inclusive, em que momento o indivíduo adquire a 

personalidade.  

Os primeiros vestígios dos direitos da personalidade, datam do século XIX, 

representando direitos específicos, que já se faziam presentes. A manifestação em busca do 

reconhecimento foi marcada pela objeção, visto que, se tratava de um período onde o conceito 

do liberalismo imperava, pairando divergências até mesmo com relação a quais seriam os 

direitos da personalidade, sendo elencados, reiteradamente o direito ao próprio corpo, honra e 

direito à vida, sendo o direito ao nome considerado, neste momento, somente por uma minoria 

seletiva. (SCHREIBER, 2014, p.05). 

Assim, independentemente do local de recognição, e das abundantes nomenclaturas 

utilizadas, estes representam uma vitória histórica, referindo-se a características pessoais dos 

indivíduos, demandantes de um cuidado exclusivo, sendo de grande valia considerar, que essa 

expressão é comumente utilizada para tratar do direito privado, opostamente, quanto ao ramo 

de direito público, a terminologia predileta trata-se de direitos fundamentais. (SCHREIBER, 

2014, p.13).  

É oportuno analisar-se neste momento, em que instante da vida humana adquire-se a 

personalidade, para que deste modo, se torne mais clara a compreensão acerca do exposto. 

Conforme o Código Civil de 2002, tem-se início a personalidade da pessoa humana a partir do 

nascimento com vida, porém, conforme dispõe a legislação, os direitos do nascituro estão a 

salvo desde o ato da concepção. Apesar disso, até hoje, não se encontrou uma pacificação sobre 

este assunto, visto que, alguns autores consideram a não abrangência do embrião pelo Código 

Civil, pelo fato de que, o embrião possui vida intrauterina, diferente do citado nascituro, que 

possui vida extrauterina. (TARTUCE, 2020, p.63).  



         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

 Conceituando desta mesma forma, entende-se referir esta definição à personalidade em 

sentido subjetivo, sendo que, dito isso, o ordenamento jurídico brasileiro adota a corrente 

natalista para conceituar o marco inicial da personalidade jurídica, refutando a corrente 

concepcionalista, adotada por estrangeiros, segundo a qual a personalidade do indivíduo se 

inicia desde a concepção, não do nascimento com vida. (SCHREIBER, 2020, p.98).  

 Diante destas informações, dá-se continuidade ao exposto, vez que, os direitos da 

personalidade encontram previsão no Código Civil de 2002, porquanto, a tutela de direitos desta 

natureza não é algo absolutamente novo, pois a Constituição Federal já tratou deste assunto em 

seu conteúdo. Compreende-se que, estes direitos buscam resguardar características singulares 

da personalidade. (TARTUCE, 2020, p.82) 

Associa-se direitos da personalidade com cinco grandes ícones, sendo eles: 

 

a) Vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo conceito inserido no 

primeiro, por uma questão lógica.  

b) Nome da pessoa natural ou jurídica, com proteção específica constante entre 

os arts. 16 a 19 do CC, bem como na Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973). 

c) Imagem, classificada em imagem-retrato – reprodução corpórea da imagem, 
representada pela fisionomia de alguém; e imagem-atributo – soma de qualificações 

de alguém ou repercussão social da imagem.  

d) Honra, com repercussões físico-psíquicas, subclassificada em honra 

subjetiva (autoestima) e honra objetiva (repercussão social da honra). Tal divisão 

segue a doutrina, entre outros, de Adriano De Cupis, para quem “a honra significa 

tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros, ou a consideração 

social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o sentimento, ou consciência, da 

própria dignidade pessoal”.  

e) Intimidade, sendo certo que a vida privada da pessoa natural é inviolável, conforme 

previsão expressa do art. 5.º, inc. X, da CF/1988: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”. (TARTUCE, 2020, p.82) (grifo meu).  

 

Ante o exposto, elencando os principais títulos resguardados por essa categoria de 

direitos, cabe salientar que, por observar-se uma ligação direta entre os direitos da 

personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, estes possuem características 

únicas, nominadas de extrapatrimonialidade; generalidade; caráter absoluto; não taxatividade; 

imprescritibilidade; inalienabilidade; indisponibilidade e intransmissibilidade, garantindo deste 

modo, a abrangência necessária para que cumpram suas finalidades. (SCHREIBER, 2020, 

p.129-130).  

Extrai-se deste tópico, uma abordagem de contextualização geral, acerca dos direitos da 

personalidade, além de que, examinou-se, o momento em que o indivíduo dispõe de 
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personalidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, observou-se também que, 

o direito ao nome é uma ramificação dos direitos da personalidade. Em sequência, abordar-se-

á o direito ao nome da pessoa natural.  

 

2. DIREITO AO NOME DA PESSOA NATURAL  

 

Neste tópico, tem-se início a compreensão acerca do nome propriamente dito, dispondo 

de um breve resgate histórico, analisando-se a finalidade social desta característica, abordando-

se também, sua previsão no ordenamento jurídico, além das demais considerações pertinentes, 

acerca de entendimentos doutrinários.  

O direito ao nome e a sua tutela, estão previstos no artigo 16 e seguintes do Código Civil 

de 2002, sendo relevante considerar que, este direito tem caráter absoluto, produz efeito erga-

omnes e trata-se de uma espécie dos direitos da personalidade, incluso no gênero do direito à 

integridade moral, ademais, salienta-se que, todos tem o direito de reconhecimento em 

sociedade que vivem, por um nome próprio. (GONÇALVES, 2018, p.175). 

Com o progresso da social, iniciou-se a observação da indispensabilidade de 

comunicação linguística neste meio, sendo que, após a criação de palavras e frases, integrou-se 

ao fato, a necessidade de criar um meio de distinção pessoal, surgindo o nome, que inicialmente, 

era composto de uma única palavra, que tinha por objetivo a identificação interna do indivíduo 

no seu seio familiar. (CAMARGO, 2013, p.214).  

Para o momento, um único nome supria momentaneamente a necessidade de distinção. 

Porém, após a expansão populacional, este sistema passou a encontrar dificuldades, pois cada 

vez, se tornava mais difícil driblar a similaridade, assim, alguns grupos adotaram suplemento, 

para que a finalidade do nome fosse realmente cumprida. Inicialmente, povos gregos 

utilizavam-se de uma única denominação, diferente dos hebreus, que já tinham por hábito a 

utilização de um complemento ao nome, mesmo que até o momento, sem a devida necessidade. 

Após a ascensão social, os gregos chegaram a utilizar até mesmo um terceiro nome, para que 

fosse possível sua identificação. (VENOSA, 2020, p.197). 

Após verificação da necessidade, os hebreus passaram a utilizar o nome do progenitor, 

indicado pela partícula Bar, que tem como significado filho de, e também, a identificação 

baseada na posição geográfica do indivíduo. Igualmente, os gregos passaram a utilizar o nome 

do genitor. Posteriormente, durante a Idade Média, com a difusão do cristianismo, os prenomes 
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passaram a se originar de nomes de santos, sendo que, o catolicismo foi um dos principais 

criadores da usualidade da nomenclatura da forma em que é utilizada cotidianamente, que trata-

se do nome seguido do sobrenome, sendo que, também se deu neste momento o costume de 

utilizar-se o nome definido pela profissão do indivíduo. (CAMARGO, 2013, p.215). 

Seguindo pela Idade Moderna e Contemporânea, foi a partir do Século XV que iniciou-

se a adoção de nomes simples e compostos, seguidos do patronímico familiar, preservando este 

costume até os dias atuais, mesmo que, durante este período, o nome ainda não se encontrava 

regulamentado no ordenamento jurídico da época. A partir deste período, que iniciou-se a busca 

pela positivação do direito ao nome, em que o Estado passou a considerar relevante questões 

envolvidas ao tema, regulando o instituto do nome, sendo objeto de várias mudanças até chegar-

se ao que é atualmente. (CAMARGO, 2013, p.216-217). 

O nome trata-se de uma das características pessoais de extrema pertinência, visto que, é 

um instrumento utilizado para o reconhecimento e individualidade, tendo sua ascensão com a 

Lei de Registros Públicos, que previu a imprescindibilidade do registro de nascimento já com 

a determinação do prenome e sobrenome, considerando, inicialmente a imutabilidade, sendo 

possível o ajuste no caso de erro gráfico. (SCHREIBER, 2014, p.189-190). 

Quanto à terminologia do nome, é válido classificar que, o nome civil a que se refere o 

artigo 16 do Código Civil, compreende o prenome com o patronímico, sendo o prenome o 

sentido literal da palavra, podendo ser simples ou composto e o patronímico, popularmente 

conhecido como sobrenome, sendo previstos além, no Código Civil, o apelido, que trata-se da 

designação dada a outrem por uma característica pessoal, o agnome, que embora não encontre 

previsão legal até o momento, é comumente usado para distinguir pessoas da mesma família, 

como Junior, Sobrinho e etc. Conseguinte, fala-se do pseudônimo ou codinome, que define-se 

por ser aquele nome escolhido pelo seu portador, para o exercício de alguma função, na maioria 

das vezes, artísticas. (GAGLIANO; FILHO, 2020, p.160-161). 

A natureza jurídica do nome, era definida por alguns autores como direito de 

propriedade, que se acomoda quando se fala em nome empresarial, visto que, não há ligação 

entre relação patrimonialista e direito ao nome, pois este não possui características necessárias 

para tal, sendo um direito extrapatrimonial. Prospera a teoria adotada pelo Código Civil, que 

afirma que, o nome se trata de um direito de personalidade, regido distintamente, possuindo 

amparo total. (GAGLIANO; FILHO, 2020, p.159).  
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Pode-se afirmar que, hoje, estas garantias estão estruturadas no sistema normativo, 

porém, com o decurso do tempo, verifica-se a necessidade de sucessiva atualização de acordo 

com a evolução social, vez que, constantemente, há manifestação de novos afrontes a estes 

atributos, dispondo de cuidado para que seu âmago não se perca nos desafios hodiernos, 

entendendo que, do mesmo modo que estes direitos se transformaram, ainda há muito a ser feito 

para que se complete este ciclo. (MALUF, et al, 2019, p.03). 

Baseando-se no exposto, nota-se que a significância do nome vai muito além do que lhe 

é definido etimologicamente, deste modo, observou-se que o direito ao nome inicialmente, não 

era considerado majoritariamente como um direito de personalidade, tratando-se de um 

caminhar histórico para este reconhecimento. Ademais, para dar continuidade a esta pesquisa, 

é necessário compreender, o principal princípio que rege o direito ao nome, abordado no tópico 

a seguir.  

 

3. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME 

 

  Este tópico possui o escopo de apresentar o princípio da imutabilidade do nome, 

divagando acerca de suas exceções. Ademais, será analisado este princípio doutrinariamente, 

encontrando sua posição no ordenamento jurídico atual, verificando principalmente, sua 

flexibilidade para com a sociedade contemporânea.  

Inaugura-se este tópico, contextualizando o princípio da imutabilidade do nome, pois o 

ordenamento jurídico, trata o nome como um objeto de relevância coletiva, entendendo ser uma 

matéria garantidora de proteção. Historicamente, o nome enfrentou um período de rigidez, 

administrado pelo princípio da imutabilidade do nome, porém, tempo a tempo, este princípio 

sofre um reposicionamento, para adequar-se as alterações, salientando que, por conta da nova 

legislação a respeito desta matéria, este princípio está sendo vencido aos poucos. (CAMARGO, 

2013, p.226) 

Suavemente, esta ideia engessada da imutabilidade vem se moldando, sendo equilibrada 

de acordo com as necessidades reais, visto que, no momento, há a permissão para alteração do 

nome em diversas situações previstas em lei. Mesmo guardando consigo a característica da 

atipicidade, já existem relatos da retirada do patronímico por abandono afetivo/material, porém, 

são casos excepcionais, em que se verifica a real necessidade e os danos que a negativa pode 

causar. (SCHREIBER, 2014, p.190).  
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 É de especial destaque neste momento, elencar brevemente, quais as possibilidades de 

modificação do nome previstas no ordenamento jurídico atualmente, visto que, tem como 

escopo auxiliar na compreensão ao longo da pesquisa, demonstrando que, mesmo com a rigidez 

deste princípio, existem exceções.  

Ademais, a imutabilidade do nome se dá pelo fato de que, este é um identificador pessoal 

perante a sociedade, desta forma, não é possível alterá-lo por mero capricho, devendo sua 

fundamentação ter embasamento suficiente para tal mudança. As possibilidades de modificação 

do nome previstas em lei, se dividem em voluntárias e necessárias. (GAGLIANO; FILHO, 

2020, p.162). 

 O casamento é a única possibilidade voluntária de mudança do nome, que dispensa 

autorização judicial, sendo as demais, dependentes desta para que a mudança ocorra de fato, 

como a alteração imotivada do nome, sendo acompanhada de um prazo decadencial, 

interpretada de modo moderado e limitado, em vista do princípio da imutabilidade do nome. As 

demais hipóteses desta modalidade, além da autorização, necessitam obediência aos requisitos 

legais. (GAGLIANO; FILHO, 2020, p.162-163). 

Opostamente, as causas de modificação necessária, tratam de uma alteração relacionada 

ao estado de filiação, como por exemplo, no caso da adoção, ou também, na alteração do nome 

dos genitores, se preservando de todo modo o patronímico, como exemplo, casuisticamente, o 

genitor que reconhece a paternidade de seu filho biológico, alterando, deste modo, o seu 

sobrenome. (GAGLIANO; FILHO, 2020, p.162). 

Alguns autores consideram, que a interpretação do rol de artigos que dispõe sobre a 

alteração do nome, trata-se tão somente de um rol exemplificativo, visto que, o princípio da 

imutabilidade do nome está em ritmo de inovação, conforme demonstrada necessidade, sendo 

totalmente plausível alterações e situações excepcionais, dignas de uma adequação casual, não 

sendo algo possível de definir-se objetivamente. (CAMARGO, 2013, p.240). 

Diante destas informações, tem-se a percepção de que no ordenamento jurídico, ainda 

há que se falar em um princípio mais rígido, visto que, as hipóteses excepcionais estão previstas, 

e até a presente data não houve ampliação do rol. Já doutrinariamente, observa-se cada vez mais 

presente a palavra flexibilização, como também, o desejo de adequação da legislação no caso 

concreto.  
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4. PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

  Neste tópico, versar-se-á sobre o princípio da afetividade propriamente dito, de que 

forma se dá a sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, e a responsabilidade familiar 

acerca da afetividade.  

Antes de adentrar na ala da afetividade, deve-se conceituar a representação dela, a 

família. A família significa um grupo de indivíduos que se origina de um tronco antecessor 

comum, acrescentando-se os familiares por afinidade, sendo que, há algum tempo, se identifica 

uma nova disposição de família, denominada de socioafetiva. (PEREIRA, 2019, p.24-25).  

É de grande valia considerar que: 

 

As rupturas e as desagregações não são incomuns na sociedade familiar. O respeito e a 

consideração (art. 1566, V CC) que deve predominar no ambiente familiar apontam 

para uma linha de conduta valiosa nesse núcleo social. As próprias relações que 

qualificam e justificam essa união – affectio maritalis – na família são fundadas em 

elementos de valor. Nesse caso, as relações de afeto, amor, consideração e respeito são 
componentes axiológicos que cimentam a união entre as pessoas que compõem o grupo 

familiar. (REIS, et al, 2012, p.505).  

 

Ao analisar a existência e efetividade de previsão legal, relacionada à afetividade, nota-

se que “a Constituição Federal reconhece o papel conferido à afetividade no trato das relações 

familiares, dando-lhe, assim, guarida constitucional. Em consequência, há acolhimento 

implícito do princípio da afetividade na Constituição de 1988.” (CALDERÓN, 2017, p.264). 

Desta forma, não restando dúvidas acerca do reconhecimento jurídico da afetividade, e sua 

relevância no ordenamento jurídico brasileiro.  

Considerando as modificações do núcleo familiar, providenciadas pela modernidade, 

acabam por ocorrer pleitos por vezes desconhecidos, visto que, tratam de possibilidades 

relativamente novas, que a legislação não tem, até então, disciplinado de forma específica, 

restando aos magistrados a ponderação com as ferramentas disponíveis, como é o caso da 

extinção do patronímico por abandono afetivo. (CALDERÓN, 2017, p.392).  

O nome civil da pessoa natural, traduz fielmente suas ligações familiares, tendo o seu 

possuidor identificação com seus antecessores, caso ausente esta identificação, sua 

nomenclatura deixa de atingir um de seus propósitos. Não deve ser motivo de espanto, o desejo 

do indivíduo de ter somente os elementos que lhe simbolizam algo em seu nome, desta forma, 
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a análise deve ser flexível, pois se pleiteada sua modificação, não há dúvidas da extrema 

relevância para quem pleiteia. (SOUZA, 2013, p.09-10). 

Nota-se que, conforme a legislação pátria, o entendimento expansivo determina aos 

familiares, a responsabilidade de prestação de assistência afetiva, sendo uma atualização ao fato 

de que, acreditava-se somente ser necessária assistência material, sendo responsabilidade de 

todos, baseando-se não mais no conceito de família patriarcal, onde a mãe por vezes era o único 

significado de afeto, sendo equitativamente conveniente, de acordo com a necessidade 

verificada. (SOUZA, 2013, p.24-25). 

Resultou-se deste tópico, a percepção de que é dever da família prestar assistência 

afetiva ao indivíduo, como também, que o abandono é mais comum do que se imagina, sendo 

natural o desejo de remoção do sobrenome do familiar que não prestou apoio. 

 

5. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

 Neste tópico analisar-se-á a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo 

no período de 2015 a 2020, como também, serão empreendidas considerações jurisprudenciais 

do Superior Tribunal de Justiça, acerca da supressão do patronímico por abandono afetivo. 

Considerando a extensão desta pesquisa, favorecendo a fluidez da leitura, optou-se por 

colacionar as ementas do Tribunal de Justiça de São Paulo na íntegra, ao longo do texto. Ocorre 

que, não fez-se possível definir-se este mesmo método, com relação as ementas do Superior 

Tribunal de Justiça, em razão da dimensão textual, sendo desta forma, inseridos ao longo do 

texto, fragmentos imprescindíveis das ementas, e ao final, colacionadas na íntegra, no tópico 

referente aos anexos.  

Têm-se a sentença de primeiro grau, que decidiu pelo não acolhimento da demanda de 

supressão do patronímico paterno, visto que, conforme fundamentou-se, não é coerente a 

exclusão do sobrenome paterno neste caso, pois, ausentaria o traço identificador biológico. 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015). 

Porém, contrária a esta sentença, acentuou-se que, a jurisprudência, em casos 

excepcionais, tem admitido a supressão do patronímico, visto que, tem-se inovado de acordo 

com as necessidades observadas. Apesar da falta de prova do abandono, não há que se falar na 

hipótese de não afastamento do genitor, pois, por conta deste fato, a recorrente opta pelo 
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sobrenome do padrasto em detrimento ao do pai biológico, aquele que, assumiu afetivamente a 

paternidade. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015). 

Dito isso, considera-se incompatível carregar consigo uma característica que não lhe 

define, como é o caso do patronímico. Deste modo, dando provimento ao recurso, para a 

exclusão do sobrenome do pai biológico. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015). 

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. NOME. Elemento da personalidade, identificador 

e individualizador no meio social e familiar. Supressão da expressão "DE PAULA", 

que não se sabe se constitui acréscimo ao prenome Michelle ou sobrenome, lembrando 

que nenhum parente próximo da linha ascendente carrega tal patronímico. Situação 

especial em que foi admitida a inclusão do nome do padrasto, o que constitui motivo 

para suprimir o sobrenome do pai, que a autora repudia. Hipótese semelhante ao do 

abandono e que serviu para o STJ deferir (Resp. 1304718). Necessidade de 

compatibilizar o valor segurança na identificação com os predicados da 

personalidade humana. Modificação que não traz prejuízo. Provimento. 

(TJSP; Apelação Cível 4007551-09.2013.8.26.0001; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão 

Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; 
Data do Julgamento: 16/07/2015; Data de Registro: 22/07/2015) (grifo meu) 

 

 A seguinte decisão, refere-se à apelação, contra sentença que não autorizou a exclusão 

do patronímico dos recorrentes, dado que, sintetizam que foram criados exclusivamente pela 

genitora, sendo desamparados pelo pai. Ademais, afirmam que, jamais receberam quaisquer 

alimentos do genitor, sendo negligenciados tanto afetivamente quanto materialmente. Apurou-

se nos autos, que o genitor foi privado de sua liberdade, causando constrangimento aos 

recorrentes, pois estes residem em cidade de pequeno porte, sendo motivo de exposição e 

vexame. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2016).  

Assim, tiveram por indeferido o pedido da inicial, julgando-se extinta a ação. 

Prosseguindo, a maioria da turma entendeu de forma diversa do relator e do juízo “a quo”, ao 

desprover o recurso, visto que, afirmam que o pai descumpriu seus deveres como membro 

familiar, de educação, carinho e quaisquer outros auxílios necessários à manutenção dos filhos, 

como também, o fato de que a imutabilidade dos apelidos de família é relativa, verificando-se 

não constar qualquer prejuízo à terceiros. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2016). 

Durante o voto, fundamentou-se o fato de que, carregar o patronímico fere a honra dos 

recorrentes, porquanto, comprovou-se a privação de liberdade do genitor nos autos, conforme 

citado. Deste modo, positivou-se o direito à exclusão do patronímico, dando provimento ao 

recurso, sendo que, conforme narrado, caso diferente fosse, estes seriam obrigados a manter um 
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sobrenome que lhe traz sentimentos desagradáveis, e até mesmo, repassá-lo a seus 

descendentes. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2016). 

 

Assentada de nascimento. Exclusão do patronímico "campeão". Pai que abandonou 

os filhos com a mãe sem que lhes propiciasse qualquer ajuda á sua criação e educação 

e não obstante isso ainda passou a trilhar o caminho do crime. Sendo condenado à 
pena de prisão por sentença. Fatos amplamente demonstrados no autos. A regra da 

inalaterabilidade do patronímico não pode ser mantida quando este acarretar ao 

titular do nome desgosto, humilhação, dor e constrangimentos, tal qual se vê 

aqui, especialmente se ademais residem em uma pequena cidade, onde todos se 

conhecem. (TJSP; Apelação Cível 0001777-11.2008.8.26.0464; Relator (a): Mauro 

Conti Machado; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia 

- Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 15/04/2016) (grifo 

meu) 

 

 Neste evento, observa-se que, o apelante pleiteia, não somente a exclusão do 

patronímico paterno por abandono afetivo, como também, a inclusão do sobrenome do 

padrasto, visto em sede de primeiro grau, ter tido seus pedidos indeferidos. Esclarece não 

possuir contato algum com o genitor, desde os quatro meses de idade, alegando que, portar o 

sobrenome de seu pai biológico, lhe remete lembranças infelizes, principalmente, relacionadas 

à ausência. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2017). 

 A inicial improcedência do pedido, foi fundamentada sob o argumento de que, a 

imutabilidade do nome é regra, sendo possível a exceção apenas em caso motivado e 

excepcional, porém, que não prejudique o sobrenome de família. Cita-se o entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que embora não unânime, é considerável, 

quando admite a verdade socioafetiva em detrimento da biológica. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE SÃO PAULO, 2017). 

 Miguel Brandi cita durante seu voto, o fato de que se admite a possibilidade de exclusão 

do patronímico paterno do nome da pessoa natural, mas sem a exclusão da paternidade 

biológica. Além, nem se oportunizou ao recorrente a demonstração do abandono, que é medida 

de rigor, sendo necessária a instrução probatória, para apurar este fato. Deste modo, teve-se 

provimento o recurso, para anular a sentença, determinando que o genitor integre a lide, e se 

prossiga com a instrução probatória necessária. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 

2017).  

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - Pedido de exclusão do patronímico paterno 

do nome do interessado, sob alegação de abandono afetivo pelo genitor, e posterior 

inclusão do patronímico do padrasto, havendo concordância expressa deste - 
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Improcedência - Insurgência do autor - Flexibilização da regra da imutabilidade do 

nome, especialmente em casos de abandono afetivo e material- Posição do STJ - 

Necessidade de se viabilizar a produção de provas do abandono relatado pelo 

autor, devendo haver, inclusive, a citação do genitor - Sentença anulada - 

RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1027401-

89.2016.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

24/02/2017; Data de Registro: 24/02/2017) (grifo meu) 

    

Esporadicamente, observou-se o não provimento do recurso deste Tribunal, como 

exposto na decisão a seguir, porém, ao analisar-se comparativamente, de forma numérica as 

decisões positivas e negativas, escassas foram as decisões negativas pelo mérito em si, livre de 

vícios processuais. É crucial esclarecer que, os principais embasamentos dos pleitos 

improcedentes, ocorreram, em sua maioria, pela ausência de justo motivo e da comprovação do 

real abandono afetivo, além da excepcionalidade, requisitos indispensáveis, observados ao 

longo das decisões positivas.  

Contextualizando, busca-se nesta lide, a supressão do patronímico paterno, visto que, o 

apelante, inconformado com a sentença de improcedência, sustenta que a pretensão tem sua 

justificativa, em razão do abandono afetivo desde criança. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO, 2018). 

Conforme cita o relator, Giffoni Ferreira, a sentença deu exata a solução da lide, pois a 

falta de vínculo afetivo, por si só, não se demonstra suficiente para a alteração do sobrenome 

do recorrente, vez que, o nome de família é, em regra, imutável, não estando presente a 

excepcionalidade neste caso. Dito isso, preserva-se a decisão inicial, respeitando o princípio da 

imutabilidade do nome, negando provimento ao recurso. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO, 2018). 

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO – 

INVIABILIDADE – PRESERVAÇÃO PARA SEGURANÇA DA SOCIEDADE – 

DECISÃO CONFIRMADA – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

1082350-29.2017.8.26.0100; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara 

de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do 
Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018) 
 

Considerando a decisão anterior, constata-se que, é notória a escassez de decisões 

negativas, oriundas do juízo “ad quem” relacionadas ao mérito, vez que, quase que 

majoritariamente, as negativas se dão por uma perspectiva processual, como neste caso, em que 

verificou-se a procedência para a anulação da sentença de primeiro grau, porque não houve 
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intimação do Ministério Público, para que este acompanhasse a demanda, verificada a 

necessidade. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2019). Além disso, nota-se com 

certa frequência, decisões negativas justificadas pela ausência de intimação ao genitor.  

 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA CUMULADO COM RETIFICAÇÃO DE ASSENTO PARA A 

SUPRESSÃO DE APELIDO DO PAI BIOLÓGICO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA APENAS PARA A INCLUSÃO DOS DADOS DO PAI 

SOCIOAFETIVO NO REGISTRO DE NASCIMENTO DA AUTORA – 

INSURGÊNCIA DOS AUTORES – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA 
ANULADA - Necessidade da intimação do órgão do Ministério Público para 

participar do feito, tendo em vista o pedido de retificação de Registro Civil para 

a supressão de patronímico paterno do nome da autora - Aplicação do art. 57 da 

Lei 6.015/73 e do artigo 279 do Código de Processo Civil - DERAM 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para ANULAR a sentença, com 

determinação. (TJSP; Apelação Cível 1043155-30.2018.8.26.0576; Relator 

(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José do Rio Preto - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/10/2019; 

Data de Registro: 11/10/2019) (grifo meu) 

 

Adiante, o recurso de apelação teve sua interposição contra sentença de primeiro grau, 

que julgou improcedente a demanda de solicitação de retirada do patronímico paterno, pela 

alegação de abandono afetivo, fundamentando-se na ausência de elementos probatórios. 

Ademais, houve a revelia do apelado, tendo informações de que, o apelante foi criado 

exclusivamente pela genitora e seus progenitores maternos, ressaltando-se ainda, o fato de que 

o genitor teria admitido nunca ter ido em busca do filho. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO, 2020). 

Dito isso, com fulcro no artigo 57 da Lei n° 6.015/73, o caso foi considerado 

excepcional, observado o justo motivo da pretensão do recorrente. Restou comprovado que, o 

sobrenome paterno traz danos psicológicos a este, assim, dando provimento ao recurso, com a 

medida de exclusão do sobrenome paterno do registro de nascimento do descendente, porém, 

mantendo-se a ascendência paterna e direitos sucessórios. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO, 2020).  

 

APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Propositura pelo 

filho maior de idade. Pretensão de supressão do patronímico paterno. Alegação de 

abandono afetivo e material. Sentença de improcedência, entendendo ausentes 

elementos suficientes a configurar o direito invocado. Inconformismo do autor. 

Peculiaridades do caso em debate. Existência de relevante motivo social para a 

alteração do nome. Evidências suficientes de abandono material e afetivo, 

consoante documentação acostada aos autos, confirmando as alegações do autor. 

Circunstância corroborada, ainda, pela revelia do genitor (citado pessoalmente), 
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demonstrando o respectivo desinteresse em relação ao filho. Existência de 

diversas ações de execução de alimentos aptas a demonstrar que o requerido não 

cooperou, ao longo dos anos, para o sustento ou desenvolvimento do filho, criado 

exclusivamente pela genitora e pelos avós maternos. Efetivo peso emocional e 

psicológico suportado pelo filho em razão do sobrenome paterno. Ausência de 

evidência de dolo, má-fé ou fraude. Aplicação do princípio da dignidade da pessoa 
humana a flexibilizar o princípio da imutabilidade do nome, conforme precedente do 

Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

incluindo precedente desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado. Ascendência 

paterna e direitos sucessórios continuam inalterados, restando preservados. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001848-

51.2018.8.26.0009; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão 

Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020) (grifo meu) 
 

Dessarte, verificou-se que, as decisões proferidas nos juízos “a quo”, em sua maioria, 

negaram a demanda, afirmando o caráter excepcional da mutação da nomenclatura e a ausência 

do justo motivo, deste modo, sendo estas sentenças objetos de recurso, pleiteando-se a reforma 

da decisão pelos interessados. Constata-se que, com relação ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo, mais especificamente nos acórdãos proferidos na amostra selecionada, do período de 

2015 a 2020, houve a escassez de decisões negativas à reforma de sentença do juízo “a quo”, 

que julgavam suprimir o patronímico, em sua maioria, paterno, por razões de abandono afetivo.  

Assim, observa-se concordância com a pesquisa bibliográfica realizada, visto que, 

quanto mais recentes as decisões, maiores as possibilidades, de acordo com o observado na 

pesquisa jurisprudencial, de resultarem em decisões positivas, quando presentes os requisitos 

analisados. Embora a expectativa estivesse voltada para o enfrentamento do judiciário sobre o 

tema, não se fez possível de certa forma, este embate, pois o número de decisões negativas, 

porém, direcionadas ao viés processual foi considerável, não havendo enfrentamento do mérito 

em si, nestes casos. Ademais, verificou-se em diversos momentos a afirmação de que, cada vez 

mais, flexibiliza-se o princípio da imutabilidade do nome, de acordo com as necessidades 

sociais, identificando-se de fato este exercício na análise jurisprudencial.  

 Averiguou-se, a extrema importância da comprovação do justo motivo, para que se 

atinja o objetivo da demanda, pois, aparenta tratar do mais relevante critério analisado, visto 

que, tem-se a necessidade de que o interessado comprove não só o abandono afetivo, como 

também, os prejuízos advindos deste, que por fim, irão embasar positiva ou negativamente a 

decisão, de acordo com o que demonstrou-se na instrução probatória. Além disso, faz-se 

indispensável a verificação da não prejudicialidade à terceiros, no caso de o pleito ser favorável, 

para que estes tenham seus direitos resguardados.  
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 É de grande pertinência, tecer considerações acerca do acervo jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, visto que, é um espelho para os Tribunais de Justiça do Brasil, 

além de que, explorar-se-á, se os vereditos homologam o desfecho do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, ou se, permeiam em caminhos distintos. 

O desígnio desta etapa seria estudar, de forma semelhante à análise do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, decisões de 2015 a 2020 definidas de forma aleatória, porém, não fez-se 

possível arrematar uma sentença/ano, pois o Superior Tribunal de Justiça conta com um acervo 

correlacionado ao tema, de amplitude numérica inferior ao Tribunal de Justiça de São Paulo, 

portanto, as decisões analisadas serão determinadas de forma aleatória, conforme o resultado 

da pesquisa.  

 Conforme Buzzi relata, no caso em tela, o recurso especial visa reformar o acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, visto que, a recorrente teve a improcedência de seu 

pedido, prevalecendo o princípio da imutabilidade do nome. Nas razões do recurso, a recorrente 

aponta divergência jurisprudencial, visto que, observou decisões positivas à retirada do 

patronímico por abandono afetivo. Buzzi segue fundamentando que a recorrente sequer 

comprovou o abandono afetivo de fato, se limitando a colacionar ementas nos autos, não 

demonstrando similitude fática, sendo assim, tem-se negado o provimento ao recurso especial. 

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2017). 

 

[...] Da leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente limitou-se à colação 

das ementas dos acórdãos paradigmas, sem realizar o cotejo analítico e 

demonstrar a similitude fática, requisitos essenciais para comprovação da 

divergência. É entendimento pacífico do STJ que a parte deve proceder ao cotejo 

analítico entre os julgados confrontados e transcrever trechos dos acórdãos que 

configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera transcrição de 

ementas. [...] (íntegra da ementa no anexo A) (grifo meu).  

 

Após, têm-se o recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina, onde a recorrente solicitou a supressão do sobrenome paterno, visto 

não possuir laços afetivos com o genitor, além de que, é constrangida no meio social pelo 

significado de seu sobrenome de origem alemã, quando traduzido. Nas razões do recurso 

especial, a recorrente aponta dissídio jurisprudencial. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

2020). 

Considerou-se inicialmente, desnecessária a supressão, pois, é compreensível que o 

abandono afetivo possa causar desconforto com relação ao sobrenome do responsável, porém, 
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somente isso não é suficiente para a flexibilização da imutabilidade do nome. Alega-se que, a 

supressão causaria interferência na identificação. A jurisprudência da referida corte, definiu 

entendimento contrário, dando provimento ao recurso, fundamentando-se com o fato de que, o 

princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, como também, o fato de que o caso concreto 

demonstrou justo motivo para a supressão, existindo precedentes tanto do Superior Tribunal de 

Justiça, quanto da Corte Especial. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020). 

 

[...] E, embora se trate de direito da personalidade e, via de regra, imutável 

(princípio da imutabilidade do nome), é admissível a alteração quando existente 

erro gráfico, quando o prenome for suscetível de exposição ao ridículo ao seu 

portador ou, ainda, quando houver relevante. A jurisprudência desta Corte, porém, 

tem entendimento diverso. [...] (íntegra da ementa no anexo B) (grifo meu) 

 

A recorrente ingressou com recurso especial em face do acórdão, que foi fundamentando 

com o fato de que o nome é indicativo de ancestralidade, sendo imutável, alegando que não se 

justifica pela rejeição paterna a exclusão do sobrenome do pai, tendo recurso desprovido. Nas 

razões do recurso especial, a recorrente alegou dissídio jurisprudencial, além de violação dos 

artigos 57 e 109 da Lei de Registros Públicos. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020). 

Ao contrário da decisão originária, Gallotti destaca o fato de que, é sim possível, a 

supressão do sobrenome por abandono afetivo, desde que, não cause prejuízos a terceiros e 

demonstre-se o justo motivo. Aliás, tem-se como incontroverso o discurso de que a parte autora 

não possui contato com o genitor, pois este até mesmo anuiu com o pedido de retificação. Deste 

modo, a recorrente foi reconhecida como filha socioafetiva de seu padrasto, tendo até mesmo 

adicionado seu patronímico. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020). 

Ademais, reputou-se presente a justa causa para a finalidade de exclusão do patronímico 

paterno biológico, visto ter sido negada inicialmente, apenas fundamentando-se no princípio da 

imutabilidade. Neste sentido, o recurso especial foi provido, observando como fundamentação, 

o fato de que a imutabilidade não é absoluta, como também, que o nome civil pode ser alterado, 

conforme os artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, além de que, foi identificado o justo 

motivo e existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, 2020).  

 

[...] 1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico 

brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros 

Públicos, pode ser alterado no primeiro ano após atingida a maioridade, desde 

que não prejudique os apelidos de família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo 
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motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso 

concreto no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente de supressão 

do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado pelo pai [...] (íntegra da 

ementa no anexo C) (grifo meu) 
 

 Inicialmente, o recorrente teve seu pedido negado, com justificativa de que somente em 

casos excepcionais, permitia-se a alteração do nome, sendo que, a ausência de afeto para com 

o genitor não seria suficiente para a supressão, visto não dar causa a nenhum prejuízo ou 

exposição negativa ao indivíduo. A parte alega que, se trata de dura divergência jurisprudencial, 

além de afronte ao artigo 57 da Lei de Registros Públicos. Ocorre que, ainda que o recorrente 

sustente que o princípio da imutabilidade não é absoluto, têm-se como fato, que este não 

demonstrou nenhuma hipótese excepcional ou justificável à supressão, deste modo, não há que 

se falar em reforma da sentença. Conforme narrado, torna-se inviável a revisão da sentença, 

negando provimento ao recurso. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020).  

 

[...] Somente em casos excepcionais e obedecidos determinados requisitos, a 

legislação e a jurisprudência têm permitido a alteração do nome. A ausência de 

ligação e/ou afeto com o genitor não configura justo motivo e/ou 

excepcionalidade exigida pelo art. 57 da Lei dos Registros Públicos [...] (íntegra 

da ementa no anexo D) (grifo meu) 

 

 Conforme a inicial, cita o recorrente, o fato de que, ao ter sua paternidade reconhecida, 

teve o sobrenome de seu genitor incorporado ao nome, porém, portar o patronímico lhe causa 

desconforto psíquico. Após ter seu pedido negado pelo juízo de primeiro grau, interpôs recurso 

que foi negado provimento. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019). 

Nas razões recursais, o recorrente afirmou divergência jurisprudencial, além de, 

violação do artigo 57 da Lei de Registros Públicos, pois constou não existir qualquer vínculo 

entre estes. Negou-se provimento a este recurso, sob os fundamentos de que, inicialmente, o 

ordenamento jurídico mantém a regra geral de imutabilidade do nome, comportando as 

exceções de que, pode ser modificado o prenome, após um ano da maioridade civil, desde que, 

não seja prejudicial aos apelidos de família, como também, a alteração do nome, excepcional e 

motivadamente, mediante análise judicial. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2019). 

Não comprovaram-se, em nenhum momento situações vexatórias em que o portador do 

patronímico foi exposto, deste modo, não existindo o abalo psíquico necessário para a 

supressão. Assim, determinou-se que, não existem razões para a alteração, pois a situação não 
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enquadrou-se em nenhuma das exceções previstas. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

2019). 

 

[...] apenas um desconforto por parte do apelante em conter em sua certidão de 

nascimento o patronímico paterno, o que não serve para determinar a alteração 

desejada, devendo privilegiar o sobrenome familiar. Conclui-se, portanto, que não 

há razão alguma para que seja alterado o sobrenome do apelante [...] (íntegra da 

ementa no anexo E) (grifo meu) 

 

Ao se examinar esta decisão, observou-se que, os genitores e o filho buscavam a 

supressão do patronímico do pai/sogro/avô, afirmando como justificativa, o fato da ocorrência 

de maus tratos, além da ausência de afinidade. Lhes foi negado o pleito inicialmente, pois isso 

inviabilizaria a identificação ancestral. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018). 

Nas razões de recurso, alegou-se o dissídio jurisprudencial, além de, violação dos artigos 

56 e 57 da Lei de Registros Públicos, do mesmo modo que, a afirmativa de que houveram 

provas suficientes para o justo motivo. Continuadamente, os genitores acabaram por ignorar a 

demanda, visto que, o pai/sogro faleceu, causando tristeza à família, o desejo de retirada do 

sobrenome, prosseguindo com a demanda apenas o neto. (SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, 2018). 

Como fundamento, observou-se que, a Lei de Registros Públicos é clara ao afirmar que, 

a alteração do nome não deve prejudicar o nome de família. Afirmou-se ainda, existirem 

decisões deferindo este tipo de demanda, porém, isso só é admitido motivadamente, visto que, 

no caso concreto, a motivação não é suficiente, visto que os maus tratos foram efetivados contra 

o filho, e não ao neto, não tendo relação, nem prejuízo nenhum com o recorrente, assim, o 

recurso foi desprovido. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018). 

 

[...] adianto-lhes minha compreensão de que a sentença vergastada não comporta 

reparos. [...] A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) é expressa ao 

determinar que a alteração do nome não deve prejudicar os apelidos de família 
(art. 56) e que a alteração posterior do nome só poderá ocorrer por exceção e 

motivadamente (art. 57, caput). (íntegra da ementa no anexo F) (grifo meu) 

 

Exposto isso, com relação ao Superior Tribunal de Justiça, observou-se que, pairam 

divergências acerca do tema, visto que, a fundamentação para o recurso, observada na maioria 

dos autos, cita o dissídio/divergência jurisprudencial. Embora bastante controversas, as 

decisões pendem majoritariamente para o não provimento, conforme se observou ao longo desta 
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pesquisa, refutando quase que totalmente, a análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, onde a maioria das decisões foram positivas à supressão.  

O respaldo mais empregado, trata-se da ausência de similitude fática, visto que, a 

maioria dos recorrentes limitou-se a colacionar as ementas nos autos, não demonstrando qual a 

relação com o caso concreto, além de que, utilizou-se abundantemente a fundamentação para a 

negativa, relacionada ao inexistente justo motivo, como também a falta de demonstração da 

excepcionalidade na situação narrada, ou motivação insuficiente, não justificável á supressão.  

Quanto as decisões positivas, utilizou-se o fundamento de que, o princípio da 

imutabilidade do nome não é absoluto, como também, a existência de justo motivo, além da 

possibilidade de alteração do nome, prevista nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, 

sendo consideravelmente semelhante, com as decisões positivas do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, ora analisadas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa científica, possibilitou-se uma análise jurisprudencial 

comparativa, do Tribunal de Justiça de São Paulo no período de 2015 a 2020 com o Superior 

Tribunal de Justiça, com relação a (im)possibilidade de extinção do sobrenome, por abandono 

afetivo, além de que, analisou-se o nome como um direito de personalidade, e também o direito 

ao nome da pessoa natural. Discutiu-se acerca do princípio da imutabilidade do nome, o 

responsável por embasar diversas decisões jurisprudenciais, verificadas ao longo desta 

pesquisa, como também, de que maneira o princípio da afetividade é observado no atual 

ordenamento jurídico.  

Este exame realizou-se dentro de um aspecto jurisprudencial e literário, visto que o 

nome não se trata só de uma das características mais importantes do indivíduo, como também, 

de um objeto de discussão e divergência. Dito isso, constatou-se que, são expressas as situações 

em que se permite sua alteração, guardando a legislação, rigidez acerca do assunto. Porém, com 

o passar do tempo, diversas são as transformações sociais, concebendo situações não tão 

rotineiras, que por vezes, inicialmente, não encontram regra compatível, especialmente com 

aquela situação expressa, em que cobra-se uma posição acerca das novas lides.  

O abandono afetivo não é uma temática contemporânea, mas pouco tempo faz, que 

instigou-se a audácia de tocar nesta ferida, considerando que, mesmo com a sociedade cada vez 
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mais avançada e aberta a mudanças, ainda pairam pensamentos sólidos acerca do assunto. 

Ocorre que, conforme previsão, constatou-se ser dever de ambos os genitores, prestar 

assistência aos filhos, tanto material quanto afetiva, deste modo, caso um dos genitores não 

cumpra com o disposto, pode ser demandado em uma ação de retificação de registro de 

nascimento, em que apurar-se-á o desejo por parte deste, da retirada do sobrenome do genitor, 

embasado no abandono afetivo.  

Quanto à resposta ao problema de pesquisa, a análise jurisprudencial possibilitou a 

compreensão de que esta temática, guarda consigo muitas divergências, pois, conforme a 

análise do juízo de primeiro grau, na maioria das decisões sentenciou-se negativamente, já a 

Turma Recursal deste mesmo Tribunal, na maioria das decisões, entendeu por positiva a 

supressão, sendo possível a verificação de informações comuns, oriundas das decisões do juízo 

“ad quem”, responsável por grande parte das decisões positivas emanadas.  

Confirmou-se a hipótese de que, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve um 

posicionamento majoritariamente favorável acerca da supressão do patronímico por abandono 

afetivo, em suas decisões proferidas de 2015 a 2020, analisando-se sob um viés recursal, visto 

que, em sede de primeiro grau, verificou-se o contrário. Tanto o objetivo geral quanto os 

objetivos específicos, foram desempenhados com sucesso, visto que, quanto ao objetivo geral, 

analisou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2015 a 2020 identificando 

se há possibilidade, por motivo de abandono afetivo, da remoção do sobrenome familiar. 

Ademais, desta mesma forma, cumpriram-se os objetivos específicos, pois estudou-se o direito 

ao nome como um direito de personalidade, conheceu-se o princípio da imutabilidade do nome, 

compreendeu-se o princípio da afetividade e avaliou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de São Paulo.   

O juízo recursal guarda consigo o entendimento, não pacífico, mas bem posicionado, de 

que o princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, sendo objeto de entendimentos 

positivos à sua flexibilização. Ademais, também restou verificado, que se busca a preservação 

da autonomia da vontade do recorrente, bem como a preservação de sua integridade psicológica, 

não sendo razoável que o portador continue com seu sobrenome se este lhe causa danos.  

No tocante as decisões, tem-se comprovado que o embasamento do abandono afetivo, 

não está vinculado tão somente à declaração, sendo indispensável a produção de provas que 

embasem esta afirmativa, como também, não é suficiente, a declaração de comprometimento 

psicológico, mas sim, da ligação entre os danos sofridos verificados em laudos apresentados, 
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com o abandono afetivo em si. A dilação probatória neste caso é decisiva. Ademais, o 

contraditório e a ampla defesa do genitor devem estar sempre resguardados.  

É importante ressaltar o fato de que, a supressão do patronímico no registro de 

nascimento não afeta filiação, bem como, os direitos hereditários, desta forma, o genitor 

continua responsável pelo filho. Assim, verifica-se que, apesar de ainda não constar autorização 

expressa da supressão do patronímico na Lei de Registros Públicos, a jurisprudência já possui 

um entendimento reconhecedor deste pleito, em diversos casos, atendendo-se a uma das 

hipóteses, em que se afirmava um posicionamento majoritário pela possibilidade de supressão 

do sobrenome por abandono afetivo.  

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, apurou-se que, houve contraposição com 

relação as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, visto que, a maioria de suas decisões 

se deu pelo não provimento do recurso, sendo assim, refutou-se a análise anterior. Os 

fundamentos expostos nas decisões negativas, classificados como semelhantes ao Tribunal de 

Justiça de São Paulo, nas suas escassas negativas, são a ausência de justo motivo, ou hipótese 

excepcional e o princípio da imutabilidade do nome.  

Porém, observou-se uma peculiaridade por parte dos recorrentes, pois, a maioria destes, 

alegou o dissídio jurisprudencial em suas razões recursais. Algo quase não observado, ou 

observado de maneira acanhada no Tribunal de Justiça de São Paulo, que apareceu de forma 

abundante no Superior Tribunal de Justiça, foi a ausência de similitude fática entre as ementas 

coladas nas razões recursais, com o caso em si.  

Referenciando as decisões positivas, estas carregam consigo bastante semelhança com 

as deliberações pertencentes ao Tribunal de Justiça de São Paulo, visto ambas estarem 

fundamentadas, pelo argumento de que, o princípio da imutabilidade não é absoluto, como 

também, o reconhecimento de justa motivação para tal supressão.  

Nesta pesquisa adotou-se o método hipotético-dedutivo, com procedimentos 

instrumentais de materiais bibliográficos e jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

analisando-se o período de 2015 a 2020, como também, de jurisprudências do Superior Tribunal 

de Justiça. Em face do exposto, busca-se cada vez mais dar ênfase a este assunto, para que desta 

forma uniformize-se o entendimento acerca deste tema, para que se relacione de forma 

harmônica com a realidade social, visto que, trata-se de um assunto de extrema relevância.  
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ANEXO A – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1.521.719-RS 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.521.719 - RS (2015/0062515-7) DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por Bruna Kern Cabral com fundamento na alínea "c" do permissivo 

constitucional, visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul assim ementado (fl. 66, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO SOBRENOME PATERNO. IMPOSSIBILIDADE. 

Mostra-se descabida a pretensão de suprimir o sobrenome paterno sob fundamento de ausência 

de laços afetivos. Somente é admitida a supressão de sobrenome em casos excepcionais e de 

forma justificada. Inexistência de respaldo legal. Prevalência do princípio da imutabilidade do 

nome. Apelação desprovida. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram 

rejeitados pelo acórdão de fls. 84/88, e-STJ. Nas razões do recurso especial (fls. 94/104, e-STJ), 

a insurgente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação do art. 57 da Lei 

6.015/1973, porquanto possível a supressão do patronímico paterno, quando comprovado o 

abandono afetivo do genitor. Sem contrarrazões ao recurso especial. É o relatório. Decido. O 

inconformismo não merece prosperar.1. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de 

dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do art. 57 da Lei 6.015/1973, porquanto possível 

a supressão do patronímico paterno, quando comprovado o abandono afetivo do genitor. Da 

leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente limitou-se à colação das ementas dos 

acórdãos paradigmas, sem realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática, requisitos 

essenciais para comprovação da divergência. É entendimento pacífico do STJ que a parte deve 

proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados e transcrever trechos dos acórdãos 

que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INCIDENTE DE 

REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO REJEITADO. APELO NOBRE. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITO 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO QUE DIRIMIU A 

CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. 

SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...] 4. Não 

se mostra configurado o dissídio interpretativo, pois o recorrente limitou-se a transcrever 

trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo 

analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar a divergência apontada. 

Descumprimento do disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ. 5. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 610.788/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) 2. Do exposto, com amparo 

no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-

se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2017. MINISTRO MARCO BUZZI Relator 

(Ministro MARCO BUZZI, 01/03/2017) 
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ANEXO B – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1870510 - SC 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1870510 - SC (2020/0085268-1) DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por M. C. D. G., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 66):APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA 

SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. 

FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. MÉRITO. SUPRESSÃO DO 

SOBRENOME PATERNO. ALEGADA AUSÊNCIA DE LAÇOS DECORRENTE DO 

ABANDONO AFETIVO PELO GENITOR E CONSTRANGIMENTO NO MEIO SOCIAL 

CAUSADO PELO SIGNIFICADO DO SOBRENOME DE ORIGEM ALEMÃ AO SER 

TRADUZIDO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. 

EXCEPCIONALIDADES ESTABELECIDAS PELA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS 

(NOME VEXATÓRIO, ERRO DE GRAFIA OU ORDEM PÚBLICA) NÃO VERIFICADAS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de 

declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 99-108). Nas razões do recurso especial (e-STJ, 

fls. 113-123), a recorrente aponta dissídio jurisprudencial em relação à interpretação dos arts.56, 

57 e 109 da Lei n. 6.015/1973. Sustenta, em síntese, que sofre importunações pela tradução do 

sobrenome paterno do alemão para o português, que significa cabeça grande. Aduz que vive 

em área rural com predominância de indivíduos de descendência alemã. Afirma que não possui 

laços de convivência com o pai. Alega abandono afetivo paterno. Por fim, requer a exclusão do 

sobrenome paterno do seu registro. Após serem apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fl. 127), 

o Tribunal de origem admitiu o processamento do apelo especial (e-STJ, fls. 129-130). 

Brevemente relatado, decido. O Tribunal estadual, ao julgar o recurso, consignou o seguinte (e-

STJ, fls. 70-71): Dispõe o art. 16 do Código Civil que "toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome". E, embora se trate de direito da personalidade e, via 

de regra, imutável (princípio da imutabilidade do nome), é admissível a alteração quando 

existente erro gráfico, quando o prenome for suscetível de exposição ao ridículo ao seu portador 

ou, ainda, quando houver relevante razão de ordem pública (art. 56 c/c art. 58, parágrafo único, 

da Lei n. 6.015/73). (...) No caso dos autos, tem-se que desnecessária a supressão do sobrenome 

da apelante. Veja-se: Não se desconhece que abandono afetivo por parte do seu genitor possa 

causar desconforto ao ostentar o sobrenome dele, porém tal situação não se revela suficiente 

para flexibilizar a imutabilidade prevista em lei. Ademais, se, de fato, suporta situações 

constrangedoras decorrentes de gozações e zombarias praticadas por moradores da sua cidade 

em virtude do significado do seu nome quando traduzido para a língua nacional (as palavras 

separadas "Gross Kopf', na língua alemã, traduzidas significam "cabeça grande"), deve a 

apelante buscar os meios legais para a cessação das ofensas. Por fim, dessome-se que a 

supressão do patronímico causaria interferência substancial na identificação civil da apelante, 

perdendo autenticidade a cadeia registrai familiar (fl. 15). O Tribunal de origem, soberano no 

exame dos fatos e provas, confirmou a conclusão do Juízo singular no sentido de que não há 

prova robusta que autorize a supressão do patronímico Grosskopf do nome do autora, afirmando 

que não desconhece que abandono afetivo por parte do seu genitor possa causar desconforto ao 

ostentar o sobrenome dele, porém tal situação não se revela suficiente para flexibilizar a 

imutabilidade prevista em lei. A jurisprudência desta Corte, porém, tem entendimento 

diverso.Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. 

ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. ABANDONO PELO PAI 
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NA INFÂNCIA. JUSTO MOTIVO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. 

INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES.1. O 

princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome 

civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado no 

primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, 

ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o 

Ministério Público.3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente 

de supressão do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado pelo pai desde tenra idade, 

foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna. 4. Precedentes específicos do STJ, 

inclusive da Corte Especial.5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1304718/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/12/2014, DJe 05/02/2015) Dessa forma, o acórdão recorrido julgou em desconformidade 

com o entendimento desta Corte, devendo, portanto, ser modificado. Diante do exposto, 

conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de determinar o retorno dos autos ao 

Juízo de origem para análise do pedido sob essa nova perspectiva. Publique-se. Brasília, 04 de 

maio de 2020. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, 01/06/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

ANEXO C – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1.856.049 - RS 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.856.049 - RS (2020/0001628-0) DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto em face de acórdão assim ementado:"REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DO 

APELIDO DE FAMÍLIA DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. 1. O nome patronímico é indicativo 

do tronco familiar e também da prole, revelando a continuidade da família. 2. No sistema 

registral pátrio, admite-se que o prenome seja mudado, mas o nome de família é imutável. 

Inteligência do art. 56 da Lei de Registros Públicos. 3. A pretensa rejeição paterna não justifica 

a exclusão do sobrenome do genitor, pois, apesar de ser compreensível, não constitui 

justificativa ponderável para promover a alteração do registro civil e menos ainda para excluir 

o apelido de família paterno. Recurso desprovido. Nas razões do especial, a parte recorrente 

alegou violação aos artigos 57 e 109 da Lei de Registros Públicos, bem como a existência de 

dissídio jurisprudencial, visto que o abandono material e afetivo constitui justa causa para 

supressão do patronímico paterno. Presentes os pressupostos de admissibilidade e ultrapassado 

o limite do conhecimento do presente recurso, verifico que esse merece provimento. A Súmula 

n° 568, desta Corte, dispõe que "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, 

poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do 

tema." Para a devida compreensão da controvérsia, transcrevo abaixo a íntegra do acórdão 

recorrido (fls. 95/96 e-STJ):"Com efeito, convém lembrar que o nome de uma pessoa consiste 

num conjunto de elementos que definem a individualidade de alguém no plano social, isto é, 

serve para identificar a pessoa, permitindo que uma seja distinguida da outra, bem como indica 

a sua vinculação a um determinado grupo familiar. Essa identificação da pessoa é dada pelo 

nome individual - prenome - e pelo apelido de família - nome ou nome patronímico - que é 

indicativo do tronco ancestral de onde provém a pessoa. Assim, o nome patronímico é 

indicativo do tronco familiar e, dentro da estrutura do nosso sistema registral, admite-se que o 

prenome seja mudado, mas o nome de família é imutável, consoante estabelece com absoluta 

clareza o art. 56 da Lei de Registros Públicos. In casu, a autora pretende a alteração de registro 

civil de nascimento, buscando a alteração do apelido de família, excluindo "ILHAS", 

sobrenome paterno, pelo fato de não ter nenhum vínculo afetivo com o pai biológico, nem saber 

de seu paradeiro, motivo pelo qual esse pleito foi corretamente indeferido. Apesar de ser 

compreensível o pedido da autora, diante do fato de ter sido reconhecida como filha socioafetiva 

de seu padrasto e de não haver nenhum vínculo além do biológico com a família paterna, esse 

motivo não justifica a exclusão do patronímico, pois somente é possível quando em situações 

excepcionais, não sendo este o caso dos autos. Finalmente, observo que a inexistência de 

vínculo afetivo entre pai e filha não constitui justificativa ponderável para que seja procedida a 

alteração do registro público de nascimento." Com efeito, ao contrário do consignado pelo 

Tribunal de origem, destaco que é assente perante esta Corte que, excepcionalmente e desde 

que preservados os interesses de terceiro e demonstrado justo motivo, é possível a supressão do 

patronímico. No caso em análise, observo que é incontroverso que a parte autora não possui 

vínculo afetivo com seu genitor, o qual não prestou assistência material ou moral à recorrente 

e inclusive anuiu com o pedido de retificação, conforme exposto em sentença (fl. 61 e-STJ), 

corroborado com parecer favorável do Ministério Público atuante perante o juízo de primeiro 

grau. Ademais, foi reconhecida como filha socioafetiva de seu padrasto, tendo, ainda, 

adicionado o seu patronímico, de modo que reputo presente a justa causa para fins de exclusão 

do referido nome familiar, mormente tendo sido negada a retificação apenas sob o argumento 

de imutabilidade do nome. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

FAMÍLIA. CASAMENTO. NOME CIVIL. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO. 
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POSSIBILIDADE. JUSTO MOTIVO. DIREITO DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE 

PSICOLÓGICA. LAÇOS FAMILIARES ROMPIDOS. AUTONOMIA DE VONTADE. 1. 

Excepcionalmente, desde que preservados os interesses de terceiro e demonstrado justo motivo, 

é possível a supressão do patronímico materno por ocasião do casamento. 2. A supressão 

devidamente justificada de um patronímico em virtude do casamento realiza importante direito 

da personalidade, desde que não prejudique a plena ancestralidade nem a sociedade. 3. 

Preservação da autonomia de vontade e da integridade psicológica perante a unidade familiar 

no caso concreto. 4. Recurso especial não provido.(REsp 1433187/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 

2/6/2015) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. 

ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. ABANDONO PELO PAI 

NA INFÂNCIA. JUSTO MOTIVO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. 

INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES. 1. O 

princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome 

civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado no 

primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, 

ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após ouvido o 

Ministério Público. 3. Caso concreto no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente 

de supressão do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado pelo pai desde tenra idade, 

foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna. 4. Precedentes específicos do STJ, 

inclusive da Corte Especial. 

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1304718/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 5/2/2015) Em face do 

exposto, dou provimento ao recurso especial para autorizar a retificação do registro civil da 

autora, com supressão do patronímico do genitor. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de abril de 

2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, 13/04/2020) 
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ANEXO D – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1.690.722 - MS 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.690.722 - MS (2017/0195228-2) DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por LAURO KENJI OSHIRO BRASILIO DE ARAUJO com fundamento 

nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, visando reformar acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 65, e-STJ): 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO C/C SUPRESSÃO DO 

PATRONÍMICO PATERNO - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO SENTE NENHUM 

VÍNCULO AFETIVO COM O PAI - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - 

EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Somente em 

casos excepcionais e obedecidos determinados requisitos, a legislação e a jurisprudência têm 

permitido a alteração do nome. A ausência de ligação e/ou afeto com o genitor não configura 

justo motivo e/ou excepcionalidade exigida pelo art. 57 da Lei dos Registros Públicos, 

mormente se o sobrenome não causa prejuízo nem expõe a pessoa ao ridículo. Não foram 

opostos embargos de declaração. Nas razões do recurso especial (fls. 76-86, e-STJ), o 

insurgente alega, além de divergência jurisprudencial, afronta quanto à interpretação do art. 57 

da Lei 6.015/1973. Sustenta, em síntese, a possibilidade da supressão do patronímico paterno, 

diante do abandono afetivo do genitor. Sem contrarrazões, o apelo extremo foi admitido na 

origem. O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 126-131, e-STJ, opinou pelo 

provimento do recurso especial. É o relatório. Decido. O inconformismo não merece prosperar. 

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da supressão do patronímico paterno, em 

razão de inexistir vínculo afetivo com o seu genitor. O Tribunal local, mantendo a sentença de 

improcedência, decidiu que: [...] O nome civil é o principal elemento de identificação da pessoa 

natural, o qual comporta os seguintes elementos fundamentais: o prenome e o apelido de 

família, este denominado patronímico ou sobrenome, o qual serve para indicar a família a que 

a pessoa pertence. Consoante ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

"Considerando que o nome é direito da personalidade, o sistema jurídico brasileiro abraça a 

regra da sua inalterabilidade relativa (LRP, art. 58), com a visível intenção de proteger a pessoa 

humana" (in Direito Civil - Teoria Geral, 8ª ed. Ed. Lumen Juris, ano 2009, pág. 218) Assim, 

pelo princípio da inalterabilidade relativa, permite-se a alteração do nome (prenome e o 

sobrenome), em situações excepcionais, consoante estabelece o art. 57 da Lei de Registros 

Públicos (nº 6.015/1973): [...] No caso vertente, o apelante ingressou com a presente demanda 

pretendendo a exclusão do patronímico paterno, sob alegação de que não sente nenhuma ligação 

com o sobrenome do pai. Contudo, somente em casos excepcionais e obedecidos determinados 

requisitos, a legislação e a jurisprudência têm permitido a alteração do nome. Além disso, a 

ausência de ligação e/ou afeto com o genitor não configura a excepcionalidade exigida pelo art. 

57 da Lei dos Registros Públicos, mormente se o sobrenome não causa prejuízo nem expõe a 

pessoa ao ridículo. [...] Noutro giro, ainda que o apelante sustente que o princípio da 

imutabilidade do nome civil não é absoluto ou que deve ser observado o princípio da dignidade 

da pessoa humana, o fato é que não demonstrou nenhuma hipótese excepcional e justificável à 

supressão do patronímico paterno, razão pela qual, não há falar em reforma da sentença. (fls. 

67-69, e-STJ) [grifou-se] O acórdão não merece reforma. Como já assinalou a iminente 

Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do RESP nº 1.189.158/SP: [...] O sobrenome "é o sinal 

revelador da procedência da pessoa e para indicar sua filiação, sua estirpe. Como o prenome, o 

apelido de família é inalterável (Lei n. 6.015, de 31.12.1973, artigo 56)" (Monteiro, Washington 

de Barros. Curso de Direito Civil - parte geral. São Paulo: Saraiva, 21ª ed., 1982, p. 89). A 

imutabilidade do patronímico encontra fundamento "por conveniência de ordem pública e 
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política social" (Serpa Lopes, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos, Vol. 1. 

Brasília: Brasília Jurídica, 5ª Ed., 1995, p. 177), ou seja, as normas que regulam o registro civil 

são cogentes e atendem a interesses de ordem pública, na medida em que os assentos de 

nascimento fornecem informações seguras sobre o estado civil e a situação jurídica das pessoas. 

Por esse motivo, o art. 56 da Lei 6.015/73 estabelece que "o interessado, no primeiro ano após 

ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o 

nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será 

publicada pela imprensa" (sem destaques no original). Esse dispositivo é manifesto quanto à 

impossibilidade de exclusão do sobrenome, que constitui sinal identificador da procedência e 

filiação do indivíduo. [grifou-se] Com efeito, a regra da imutabilidade do sobrenome, prevista 

pelo art. 56 da Lei 6.015/73, tem por fundamento a garantia da segurança jurídica, porque o 

apelido da família é componente fundamental para a identificação social dos indivíduos. O 

patronímico supera a mera individualidade: o sobrenome pertence, em última análise, a todo o 

grupo familiar, de modo que não podem os descendentes dispor livremente do elemento 

distintivo de sua ancestralidade. É certo também que, diante de situações excepcionais, o art. 

57 da referida Lei, autoriza a alteração do prenome ou do sobrenome. É o que se extrai do 

seguinte aresto: Civil. Recurso especial. Retificação de registro civil. Alteração do prenome. 

Presença de motivos bastantes. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto. - Admite-se a 

alteração do nome civil após o decurso do prazo de um ano, contado da maioridade civil, 

somente por exceção e motivadamente, nos termos do art. 57, caput, da Lei 6.015/73. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 538.187/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 21/02/2005, p. 170) [grifou-se] Tal norma, 

porém, deve ser sempre interpretada restritivamente, conforme as regras de hermenêutica 

jurídica. Assim, a alteração do nome civil após o decurso de um ano, a contar da data da 

maioridade civil, só pode ocorrer a título de exceção e motivadamente, o que, pelas instâncias 

ordinárias - soberanas na análise das provas - não restou comprovado nos autos. Dessa forma, 

inviável a revisão de tal conclusão por esta Corte Superior de Justiça. Nesse sentido: Civil. 

Recurso especial. Retificação de registro civil. Homonímia. Peculiaridades do caso concreto. 

Inclusão de prenome. Substituição. Apelido público e notório. - O art. 57 da Lei n.º 6.015/73 

admite a alteração de nome civil, desde que se faça por meio de exceção e motivadamente, com 

a devida apreciação Judicial, sem descurar das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 

- Por não se tratar de hipótese de substituição de prenome, e sim de adição deste, além de não 

ter sido demonstrado em momento oportuno ser o recorrente conhecido no meio social pelo 

prenome que pretende acrescentar, obsta o seu pedido o art. 58 da LRP. - Conquanto possa a 

homonímia vir a prejudicar a identificação do sujeito, se o Tribunal de origem, com base no 

delineamento fático-probatório do processo, entende que não há exposição a circunstâncias 

vexatórias e de constrangimento decorrentes dos homônimos existentes, tal reexame é vedado 

em recurso especial. Recurso especial não conhecido. (REsp 647.296/MT, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 16/05/2005, p. 348) 

[grifou-se] Registre-se, por oportuno, que o art. 1.565, § 1º, do CC/02 não possibilita a 

supressão ou substituição do sobrenome dos nubentes, mas o acréscimo do sobrenome do outro 

cônjuge aos seus próprios patronímicos, que não podem ser suprimidos. A esse respeito, o 

seguinte aresto: REGISTRO CIVIL. NOME DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO POR MOTIVOS 

RELIGIOSOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] 2. As 

regras que relativizam o princípio da imutabilidade dos registros públicos não contemplam a 

possibilidade de exclusão do patronímico paterno por razões de ordem religiosa - especialmente 

se a supressão pretendida prejudica o apelido familiar, tornando impossível a identificação do 

indivíduo com seus ascendentes paternos. Art. 56 da Lei 6.015/73. 3. O art. 1.565, §1º, do CC/02 
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em nenhum momento autoriza a supressão ou substituição do sobrenome dos nubentes. Apenas 

faculta a qualquer das partes o acréscimo do sobrenome do outro cônjuge aos seus próprios 

patronímicos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.189.158/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 11/02/2011) 2. Do 

exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, nego provimento ao 

recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. MINISTRO MARCO 

BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020) 
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ANEXO E – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1.665.379 - MG 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.379 - MG (2017/0076509-6) DECISÃO Vistos etc. Trata-se 

de recurso especial interposto por FERNANDO PALMA DE MORAES com fundamento no 

art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais (fl. 93): APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. 

EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ART. 57, DA LEI DE REGISTROS 

PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do art. 57, da Lei de Registros Públicos, 

o interessado poderá alterar o seu nome excepcionalmente desde que for de forma motivada. II. 

O simples descontentamento por parte do interessado em conter em sua certidão de nascimento 

o patronímico paterno não é motivo relevante para determinar a supressão em seu assentamento 

civil. Consta dos autos que FERNANDO PALMA DE MORAES ajuizou pedido de retificação 

de assentamento no registro civil, sob a alegação de que o acréscimo do sobrenome paterno, 

após o reconhecimento judicial da paternidade, lhe trouxe desconforto psíquico. O juízo de 

primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de retificação de assentamento no 

registro civil formulando na petição inicial para determinar tão somente a exclusão da 

preposição "de" do nome do autor. Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação. No 

entanto, o Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao reclamo conforme a ementa 

acima transcrita. Em suas razões de recurso especial, o recorrente alegou violação ao art. 57, da 

Lei n.º 6.015/73, bem como a ocorrência de divergência jurisprudencial no que concerne à 

possibilidade de supressão do patronímico paterno do seu registro civil, em razão da total 

inexistência de vínculo afetivo entre as partes. Requereu, por fim, o provimento do presente 

recurso especial. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 133/141. O Ministério Público 

Federal ofereceu parecer às fls. 154/157. É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, ao julgar o recurso de apelação, afastou o pedido de retificação do 

assento civil, sob os seguintes fundamentos (fls. ): (...) De uma análise dos autos, verifica-se 

que o apelante, pautando-se na ausência de vínculo afetivo com o seu pai, nem mesmo com os 

seus familiares paternos, já que o reconhecimento da paternidade ocorreu post mortem, assegura 

que o intuito da investigação na via judicial foi apenas para constar de seu registro civil a 

filiação. Afirma, ainda, que mesmo após 07 (sete) anos do trânsito em julgado da sentença que 

reconheceu a paternidade, não alterou seus documentos pessoais, sendo inclusive conhecido no 

meio social como "Fernando Palma Morais". As alegações revelam que, conquanto o apelante 

não tenha pretendido a inclusão do patronimico paterno em seu registro civil nos autos da ação 

de investigação de paternidade, constata-se do documento de f.20, que ele próprio recebeu o 

original do mandado de averbação da paternidade no Cartório competente. Nota-se mais. Do 

mencionado mandado de averbaçào, constou que o apelante passaria a chamar-se "Fernando 

Palma de Morais da Silva", por ser o nome decorrente da filiação. Por outro lado, sequer há 

noticias nos autos de que o apelante tenha recorrido do ato sentenciai proferido nos autos da 

investigação de paternidade. Diante de tais circunstâncias, o que se verifica é apenas um 

desconforto por parte do apelante em conter em sua certidão de nascimento o patronímico 

paterno, o que não serve para determinar a alteração desejada, devendo privilegiar o sobrenome 

familiar. (...) Conclui-se, portanto, que não há razão alguma para que seja alterado o sobrenome 

do apelante, por não se enquadrar em nenhuma das exceções legalmente previstas, razão pela 

qual mantenho a douta sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nesse contexto, 

verifica-se que a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal 
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de Justiça. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL.RETIFICAÇÃO DO PRENOME. ART. 57 DA LEI N. 6.015/73. 

REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O direito brasileiro impera a regra geral da imutabilidade ou 

definitividade do nome civil. A Lei de Registros Públicos prevê, entretanto, duas exceções, (i) 

no art. 56, a alteração do prenome, pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a 

maioridade civil, desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a alteração 

do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação judicial, e após oitiva do MP. 2. 

O Tribunal local ao apreciar as provas produzidas nos autos entendeu não ter estar caracterizada 

situação que justifique a retificação do registro civil da ora recorrente, na medida em que não 

restou comprovado que seu prenome lhe expôs a qualquer situação vexatória. Nestas 

circunstâncias, afigura-se inviável rever o substrato fático-probatório diante do óbice da Súmula 

7/STJ.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 253.087/MT, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) Ademais, o exame 

do dissídio jurisprudencial não se mostra viável, posto que a incidência do Enunciado n.º 7/STJ, 

sobre o tema objeto da suposta divergência, impede o conhecimento do recurso lastreado no 

art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República, ante a inexistência de similitude 

fática A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I e II, DO CPC/1973. OMISSÃO. SÚMULA N. 284/STF. 

CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GRAVAME DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

BAIXA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 

DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, 

concluiu que não há, nos presentes autos, prova cabal do abalo moral decorrente da demora na 

baixa do gravame. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, vedado em recurso especial. 6. A incidência da Súmula n. 7/STJ também 

impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 959.267/RS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) Ante o 

exposto, com base no art. 932, inciso IV, do CPC/15 c.c. o Enunciado n.º 568/STJ, conheço e 

nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 21 de março de 2019. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 25/03/2019) 
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ANEXO F – EMENTA DO RECURSO ESPECIAL N° 1.291.624 - RS 

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.291.624 - RS (2018/0110283-5) DECISÃO Trata-

se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por F W 

P, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, desafiando acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (fl. 100, e-STJ): 

APELAÇÃO CÍVEL REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. 

PREJUÍZO À ANCESTRALIDADE. ART. 56 DA LEI 6.015/73. IMPOSSIBILIDADE. Caso 

em que é descabida a supressão do patronímico da linha paterna, porque, além de inviabilizar a 

identificação de seu tronco familiar (ancestralidade), esbarrando na vedação contida no art. 56 

da Lei 6.015/73, a ausência de laços afetivos entre o autor e seu falecido avô paterno é 

insuficiente à procedência do pedido. APELAÇÃO DESPROVIDA. Nas razões do recurso 

especial, o recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 56 e 57 da Lei n. 

6.015/1973, sustentando, em síntese, que "houve prova suficiente para caracterizar a justa 

motivação para a supressão do patronímico paterno". O Tribunal local não admitiu o 

processamento do recurso especial pela incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 159-165), o 

que levou o insurgente a interpor o presente agravo. Brevemente relatado, decido. De início, 

destaca-se a aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo 

n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". No caso dos 

autos, o Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e provas, confirmou, em acórdão 

devidamente fundamentado, a conclusão do juízo singular no sentido de que "não há prova 

robusta que autorize a supressão do patronímico Pereira" do nome do autor (e-STJ, fls. 99-106): 

Na espécie, o apelante, FWP, e seus pais, MTWP e PSDP, ingressaram com pedido de 

retificação de registro civil objetivando a supressão do patronímico "P", invocando, para tanto, 

a ocorrência de maus-tratos sofridos por PS na infância e total ausência de afinidade entre eles 

e EBP (pai registrai de PS, avó de F e sogro de MT), fls. 2/10. Posteriormente, esclarecendo 

que "recentemente houve o falecimento do Sr. EBP e que o fato deixou a Sra. RDP muito 

abalada, fazendo com que a mesma ficasse muito triste ao tomar conhecimento de que o autor 

PS, seu filho, pretendia a exclusão do sobrenome do padrasto, sendo o fato motivo de 

desentendimento e intrigas na família", pugnaram pelo prosseguimento do feito apenas em 

relação ao autor FWP, desistindo, portanto, PS e MT da ação (fls. 43/45). Instruído o feito, 

sobreveio a sentença de improcedência (fls. 162/163) ora questionada. No entanto, com o 

devido respeito pelas ponderações recursais, adianto-lhes minha compreensão de que a sentença 

vergastada não comporta reparos. Disciplina o artigo 56 da Lei n9 6.015/73 que "o interessado, 

no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador 

bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a 

alteração que será publicada pela imprensa". Nesse viés, ainda que F tenha ajuizado a presente 

demanda dentro do ânuo legal (maioridade atingida em março do corrente ano, fl. 14), sua 

pretensão mostra-se inviável porquanto a supressão do patronímico paterno inviabiliza a 

identificação de seu tronco familiar (ancestralidade) e, por conseguinte, esbarra na vedação 

contida no dispositivo legal supracitado, com o que deve ser mantida a sentença guerreada, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, peço licença para reproduzir e ratificar os 

fundamentos alinhados no parecer de lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. ANTONIO 

CEZAR LIMA DA FONSECA, que esgotou com absoluta propriedade o exame do 

questionamento sub judice {fls. 82/84): Recurso apto ao conhecimento. A ação foi ajuizada por 
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F., M. e P. (os últimos pais do primeiro), com a intenção de suprimir o patronímico P. dos seus 

nomes. Ocorre que, segundo a inicial. P. foi registrado pelo seu padrasto E. P. quando sua mãe 

casou-se com ele (fls. 18/19), não sendo o pai biológico. Os relatos são de que E. sempre 

maltratou P., o que inclusive fez com que ele passasse a residir com os avós ainda menor de 

idade. Tanto P., quanto F. e M., portanto, postularam a exclusão do P., para cessar o desconforto 

causado pela lembrança de E. No curso do processo, P. e M. desistiram do pedido, em virtude 

do falecimento de E. e da tristeza gerada na mãe de P. com o pedido ora veiculado. Todavia, F. 

persistiu na pretensão, aduzindo que nunca manteve laço afetivo com E. e que mantém 

sentimento negativo em relação a este, em decorrência do sofrimento causado ao seu genitor 

(fls. 43/45). No entanto, se o requerente chama-se F. W. P., a exclusão do P. o faria perder a 

designação do tronco paterno, haja vista que P., pai do apelante, continua ostentando o 

sobrenome P. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) é expressa ao determinar que a 

alteração do nome não deve prejudicar os apelidos de família (art. 56) e que a alteração posterior 

do nome só poderá ocorrer por exceção e motivadamente (art. 57, caput). No caso, a supressão 

do patronímico oriundo do pai (ainda que não biológico, mas registral), por si só, já prejudica 

os apelidos de família, desvinculando o recorrente da sua origem paterna. Não se olvida que há 

precedentes admitindo a possibilidade de alteração do nome com exclusão de um dos 

patronímicos. No entanto, isso só é admitido motivadamente. Na espécie, a motivação não 

parece suficiente ao intento pretendido. Isso porque a humilhação e os maus-tratos foram 

perpetrados por E. em relação a P., pai do recorrente. Logo, sem olvidar do ressentimento do 

apelante quanto à figura do avô, não há em relação a ele efetivo prejuízo. Da oitiva do 

adolescente, em juízo, ficou evidente que ele age tão somente por solidariedade ao sofrimento 

do genitor. Todavia, se o próprio P., vítima das agressões do padrasto, desistiu do pedido, não 

parece que F. possa imiscuir-se na motivação pessoal do seu pai e sequer invocar direitos 

personalíssimos. Acerca da relação entre avô e neto, foi exposto apenas que não mantinham 

contato e que não nutriam afetividade, um com o outro, o que, s.m.j., é insuficiente à 

procedência do pedido. [...] Assim, o pedido de supressão do P. não se sustenta, devendo ser 

mantido o apelido, que identifica o apelante com a linhagem paterna, ante a ausência de 

excepcionalidade no caso e atento ao princípio da imutabilidade do nome e à segurança jurídica. 

ANTE O EXPOSTO, voto pelo desprovimento do recurso. Nesse contexto, reverter a conclusão 

da Corte estadual para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-

probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, 

consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe registrar, por fim, 

que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, 

pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. Diante 

do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Brasília 

(DF), 22 de maio de 2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 05/06/2018) 

 


