
Estado do Maranhão
Poder Judiciário

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO

SR(A).  OFICIAL(A)  DE  REGISTRO  CIVIL  DAS  PESSOA  NATURAIS  DO

________________________________________  DA  COMARCA  DE

___________________________ DO ESTADO DO MARANHÃO. 

(NOME  DO  REQUERENTE),  (nacionalidade),  (estado  civil),  (profissão),  filho(a)  de

_______________________  e  de  __________________,  portador(a)  da  cédula  de

identidade RG nº ____________________expedida pela (órgão emissor), inscrito(a) no

CPF/MF  sob  nº  ___________________,  residente  domiciliado(a)  na

________________(endereço completo),  telefone celular (______)_________, endereço

eletrônico  (e-mail),  requeiro  a  ALTERAÇÃO  DE  MEU  (PRENOME),  (SEXO),  ou

(PRENOME E SEXO), nos termos que se seguem: 

01)  O(A)  requerente  teve  seu  assento  de  nascimento  (____)  lavrado  no  Livro  A-  e

casamento  (___)  no  Livro  B  _________,  fls._________,  termo  nº.  ___________  e

matrícula  de  nº.  ____________________,  do

__________________________(identificação da serventia), ali constando seu nome e a

indicação do sexo como sendo: (Nome e sexo constante do assento).

02) Diante de sua condição e de se declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei,

pessoa transgênero, REQUER a retificação de seu assento de nascimento para que dele

passe  a  constar,  assim  como  em  todas  as  certidões  referentes:  I)  novo  prenome:

________________________;  II)  gênero______________________________  (Obs.  a

Substituição poderá ser relativa ao prenome, ao sexo, ou a ambos).

3) Declaro estar ciente de que: I) O novo prenome será imutável dentro do sexo a que

corresponder e sua alteração somente poderá ser promovida mediante decisão judicial; II)



feita  a  opção  pela  substituição  do  sexo,  nova  alteração  fundada  na  condição  de

transgênero somente poderá ser  promovida mediante autorização judicial;  III)  Terei  o

prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar a alteração de todos os demais registros e

documentos oficiais que tragam a identificação civil; IV) Na hipótese de indeferimento do

presente pedido, poderei suscitar dúvida ao Juiz Corregedor Permanente, que promoverá

nova análise do requerimento.

4) Relação dos documentos que instruem presente requerimento

(Art. 4º, §7º, do Prov. CNJ 73/2018):

4.1) original da certidão de registro civil ou de casamento atualizada:

SIM( ) NÃO ( )

4.2) originais e cópias do CPF, carteira de identidade ou documento equivalente, para

conferência:

SIM( ) NÃO ( )

4.3.) cópia do título de eleitor:

SIM( ) NÃO ( )

4.4.) comprovante de endereço:

SIM( ) NÃO ( )

4.5) cópia da carteira de identidade social, se houver:

SIM( ) DECLARO QUE NÃO POSSUO ( )

4.6.) cópia do passaporte brasileiro, se houver:

SIM( ) DECLARO QUE NÃO POSSUO ( )

4.7.) cópia da identificação civil nacional (ICN), se houver:

SIM( ) DECLARO QUE NÃO POSSUO ( )

5) Relação das certidões que instruem presente requerimento

(Art. 4º, §7º, do Prov. CNJ 73/2018):

(disponibilizar link dos sites)

5.1)  certidão  de  distribuição  cível  do  local  de  residência  dos  últimos  05  anos

(estadual/federal)

SIM( ) NÃO ( ) 

5.2)  certidão  de  distribuição  criminal  do  local  de  residência  dos  últimos  05  anos

(estadual/federal)



SIM( ) NÃO ( ) 

5.3) certidão de distribuição de execução criminal do local de residência dos últimos 05

anos (estadual/federal)

SIM( ) NÃO ( ) 

5.4) certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos 05 anos

SIM( ) NÃO ( ) 

5.5) certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos 05 anos

SIM( ) NÃO ( )

5.6) certidão da Justiça Militar, se for o caso.

SIM( ) NÃO ( )

5.6) certidão de tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 05 anos

SIM( ) NÃO ( )

OBSERVAÇÃO:  Eventuais  ações  em andamento  ou débitos  pendentes não impedem a

averbação  da  alteração  pretendida,  que  deverá  ser  comunicada  aos  juízos  e  órgãos

competentes pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Além dos  documentos  acima  listados,  é facultado  à  pessoa  requerente juntar  ao

requerimento,  para  instrução  do  procedimento  previsto  no  presente  provimento,  os

seguintes documentos:

(  ) laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade;

(  ) parecer psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade;

(  ) laudo médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo.

Declaro  não  saber  ou  não  ter  condições  de  escrever  e  assinar,  razão  pela  qual  o

requerimento  é  preenchido,  a  meu  rogo,  por  (NOME),  (nacionalidade),  (estado  civil),

(profissão),  filho(a)  de  _________________________  e  de

___________________________,  portador(a)  da  célula  de  identidade  RG  nº

______________,  expedida  pela  (órgão  emissor),  inscrito(a)  no  CPF/MF  sob  o  nº

_____________________,  residente  domiciliado(a)  na  ________________(endereço

completo), telefone celular: (______)_________, endereço eletrônico (e-mail).



N. termos, P. Deferimento,

Local e data.

(Nome e assinatura do requerente ou impressão digital) 

(Nome e assinatura da pessoa que preencheu o requerimento a rogo) 

Certifico  que  a  assinatura  do  requerente  supracitado  foi  aposta  em  minha

presença. Dou fé ________________________. (Oficial)


