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Antes de prosseguir, é importante marcar a diferença 
entre “nome social” e “retificação de nome e gênero”, 
dois processos que costumam ser confundidos, mas 
que são muito diferentes. Em muitos cadastros, há o 
campo “nome” e “nome social” para serem preenchi-
dos. Assim, é importante estarmos atentos a isso.

As políticas de nome social são aquelas que permi-
tem a adoção formal do nome pelo qual a pessoa se 
identifica em alguns documentos oficiais (a exemplo 
de RG, Título de Eleitor, CPF e Cartão SUS). Contudo, 
o uso do “Nome Social” não substitui o nome de re-
gistro (aquele que consta na Certidão de Nascimen-
to) e também não possibilita a alteração do gênero 
nestes documentos. Ou seja, apesar de importante, o 
nome social não muda o nome ou o gênero com o qual 
a pessoa foi registrada, mas indica a forma pela qual 
essa pessoa deve ser chamada/tratada em diversas 
instituições e socialmente.

É importante destacarmos que o respeito ao nome 
social e à identidade de gênero é um direito garanti-
do na estrutura do Governo Federal pelo Decreto nº 
8.727/2016 e está presente, por exemplo, no Cadastro 
Único para Programas Sociais – CadÚnico.

Já o processo de retificação é aquele que permite al-
terar o nome e/ou gênero na Certidão de Nascimento 
e em todos os documentos oficiais, excluindo o nome 
designado ao nascer. Desde 2018, em razão de uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a retifica-
ção de prenome e gênero passou a ser feita através 
dos cartórios civis, abandonando a necessidade de 
autorização judicial, como era feito até então. Hoje, 
pessoas trans maiores de 18 anos podem solicitar a 
alteração de suas certidões de nascimento direta-
mente nos cartórios civis. Para quem ainda não retifi-
cou a certidão de nascimento e precisa de orientação 
sobre o processo, é possível consultar logo abaixo to-
das as orientações.

Diferença entre 
“nome social” 
e “retificação”
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É preciso lembrar que muitas pessoas, in-
clusive as que lidam com atendimento ao 
público, não diferenciam entre ‘nome social’ 
e ‘retificação de nome’ e isso pode gerar 
alguns problemas. É comum que pessoas 
trans, mesmo após retificarem seus docu-
mentos, sejam surpreendidas com a men-
ção ao seu “nome morto”. Isso pode acon-
tecer porque, ao atualizarem os cadastros, 
os atendentes de instituições fizeram con-
fusão, incluindo o nome indicado pela pes-
soa no campo “nome social”, sem alterar o 
nome de registro (nome civil).

Por essa razão, é importante ter essa di-
ferença em mente quando for preciso atu-
alizar cadastros em instituições. É preciso 
ressaltar que se trata de uma alteração do 
nome civil e não de uma inclusão do nome 
social. Caso o campo “sexo” ou “gênero” 
também tenha sido alterado na retificação, 
é preciso enfatizar isso para que o cadastro 
seja totalmente alterado, em acordo com a 
nova certidão.

E por que essa 
diferença é tão 
importante?
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Vamos começar!!!
Entre os documentos pessoais que DEVEM ser apresen-
tados aos cartórios no ato da solicitação, estão:

• Certidão de nascimento atualizada (emitida no último 
ano) (a segunda via da certidão de nascimento pode ser 
solicitada nos cartórios civis). Dê preferência para o car-
tório no qual foi registrade, pois o valor diminui um pouco 
(já que não é preciso cobrir as taxas de transporte dos 
documentos entre os cartórios);

• Certidão de casamento atualizada (apenas para pesso-
as casadas);

• Cópia do registro geral de identidade (RG);

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

Algumas versões do RG já possuem o número do CPF. Se 
for o seu caso, basta apresentar apenas o RG.

• Cópia do título de eleitor;

• Comprovante de endereço ou declaração

Muitas pessoas têm dúvidas sobre comprovantes de 
residência. Em geral, são aceitos como comprovantes: 
contas de água, luz e internet. Para aquelas pessoas que 
moram de aluguel, o comprovante de locação também 
serve. Já para aquelas que dividem residência com ou-
tras pessoas e/ou sublocam quartos, é preciso apresen-
tar uma declaração simples, feita ou pelo locatário princi-
pal ou pelo locador, que comprove o endereço.

Está é uma cartilha para ajudar na solici-
tação dos documentos necessários para a 
Retificação de PRENOME e GÊNERO nos 
documentos. Para solicitar a retificação é 
preciso apresentar um conjunto de docu-
mentos e a dúvida é comum entre as pes-
soas trans.

 De forma bem geral, podemos dividir os 
documentos necessários em dois tipos:

Documentos 
pessoais
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Já entre as certidões estão:

• Certidões da Justiça Eleitoral do local de resi-
dência dos últimos cinco anos;

• Certidão do distribuidor cível do local de residên-
cia dos últimos cinco anos (estadual/federal);

• Certidão do distribuidor criminal do local de resi-
dência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

• Certidão de execução criminal do local de resi-
dência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

• Certidão da Justiça do Trabalho do local de resi-
dência dos últimos cinco anos;

• Certidão da Justiça Militar.

• Certidão dos tabelionatos de protestos do local 
de residência dos últimos cinco anos;

Agora, tentaremos auxiliar vocês a tirar cada 
uma dessas das certidões descritas. O processo 
pode ser um pouco longo, mas vamos fazendo-o 
juntes, passo a passo. Para continuar, é preciso 
ter em mãos: RG, CPF e título de eleitor.

Certidões
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Vamos para o PASSO A PASSO, 
isso que interessa né...
1. CERTIDÕES ELEITORAIS

Vamos começar pelas certidões ELEI-
TORAIS. Elas são duas: a de QUITA-
ÇÃO ELEITORAL, que comprova a 
inexistência de débitos com a justi-
ça eleitoral (eleições sem votar, por 
exemplo), e a de CRIMES ELEITORAIS. 
Os sites para solicitá-las são muito se-
melhantes, o que exige atenção para 
evitar qualquer tipo de confusão ou 
mal-entendido.

1.1 QUITAÇÃO ELEITORAL
A CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL

deve ser solicitada no seguinte site: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-quitacao-eleitoral

Ao clicar no link acima, você deve visualizar 
essa imagem:

Lembrando, isso fica pronto na hora
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CERTIDÕES ELEITORAIS

Será preciso preencher cada campo com os dados solicita-
dos (nome do eleitor - lembrando: é preciso preencher com 
o nome de registro -, número do título ou CPF, data de nas-
cimento, nome da mãe e do pai). Caso não haja registro de 
paternidade em sua certidão (fato muito comum no Brasil), 
basta selecionar a opção ‘NÃO CONSTA’ ao lado do espaço 
para preenchimento. Após o preenchimento, é só selecionar 
a opção NÃO SOU UM ROBÔ e, depois disso, a opção EMI-
TIR ao final da página.

ATENÇÃO! 
É preciso que todas 
as informações 
sejam preenchidas 
em acordo com seus 
documentos atuais. 
Qualquer divergência 
(falta de acento, troca 
de letra ou número) 
impedirá a impressão 
da certidão e você verá 
a mensagem abaixo:
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Se isso acontecer, sugerimos preencher novamente 
e conferir cada informação. Se não der certo, basta 
procurar o cartório eleitoral mais próximo, tendo em 
mãos o RG e título de eleitor, e solicitar a CERTIDÃO 
DE QUITAÇÃO ELEITORAL.

Se, ao preencher os dados e solicitar a certidão, você 
for surpreendida/o/e pela seguinte mensagem:

É possível que você tenha deixado de votar em algu-
ma eleição e, portanto, sua situação encontra-se irre-
gular. Mas CALMA! Existe solução para isso! Caso não 
consiga, é possível procurar o Cartório Eleitoral mais 
próximo de sua casa ou trajeto diário. É provável que 
o cartório cobre uma pequena multa (a multa pode 
variar de 3% a 10% do valor de 33,02 UFIRs - Unidade 
Fiscal de Referência. Ou seja, deve variar entre R$ 1,05 
e R$ 3,51, por cada turno) e pronto: sua situação está 
regularizada. Após este processo, você pode solicitar 
aos próprios atendentes do cartório (eleitoral) que lhe 
entreguem a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. É 
um documento simples e gratuito, que pode ser emiti-
do NA HORA!
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CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS

A segunda certidão da Justiça Eleito-
ral é a CERTIDÃO CRIMES ELEITORAIS. 
Para solicitá-la, é preciso acessar o site: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/
certidao-de-crimes-eleitorais . 
Ao clicar no link acima, você deve visuali-
zar essa imagem:

É uma certidão muito parecida com a an-
terior. E o processo de solicitá-la também. 
Será preciso preencher cada campo com 
os dados solicitados (nome do eleitor - 
novamente: é importante lembrar que se 
trata do nome de registro -, número do 
título ou CPF, data de nascimento, nome 
da mãe e do pai). Após preencher o for-
mulário com todos os dados solicitados, 
basta selecionar a opção “NÃO SOU UM 
ROBÔ” e, depois disso, a opção EMITIR 
ao final da página. Lembrando que caso 
não conste, em sua certidão, o registro de 
paternidade, basta selecionar a opção 
“NÃO CONSTA”. Após realizar todos os 
passos indicados, a certidão deve apare-
cer na tela ou ser automaticamente en-
viada para a pasta de DOWNLOADS do 
seu computador.

ATENÇÃO! 
todos os campos devem ser preenchidos 
adequadamente, em acordo com os dados 
que constam nos documentos oficiais (RG, 
Certidão de Nascimento e etc.). Caso haja 
alguma divergência, você lerá a seguinte 
mensagem ao lado:
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Se essa mensagem aparecer, tente novamente. Caso não consiga, é possível pro-
curar o Cartório Eleitoral mais próximo de sua casa ou trajeto diário e solicitar aos/
as atendentes a CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS. Ela é gratuita e também fica 
disponível na hora. Para agendar uma visita ao cartório eleitoral, acesse: 
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3

CERTIDÕES ESTADUAIS INSTRUÇÕES VÁLIDAS PARA 
MORADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao todo, precisamos de 4 (quatro) certidões estaduais. 
Elas são oficialmente denominadas de: 

1. Certidão do distribuidor cível do local de residência dos 
últimos cinco anos; 

2. Certidão do distribuidor criminal do local de residência 
dos últimos cinco anos; 3. Certidão de execução criminal do 
local de residência dos últimos cinco anos- SAG PG5;

4. Certidão de execução criminal do local de residência dos 
últimos cinco anos - SIVEC;

Mas CALMA! Os nomes são confusos e muito parecidos, 
mas o processo é simples. Todas as certidões ESTADUAIS 
são solicitadas pelo mesmo site, que pode ser acessado 
pelo link: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro
 Ao clicar no link acima, você deve ver essa tela abaixo:
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CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR CÍVEL DO LOCAL DE RESIDÊNCIA 
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Vamos começar com a CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR CÍVEL. É preciso um 
pouco mais de atenção para solicitar as Certidões Estaduais, pois o site é o 
mesmo para todas e é preciso ficar atente na solicitação, para não acabar 
imprimindo uma certidão errada. Para isso, será preciso selecionar o mo-
delo da certidão. Clique na opção “MODELO”:

Selecione a opção CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL – ATÉ 
10 ANOS, como na imagem acima. Após selecionar o modelo da certidão, 
você verá um formulário como na imagem abaixo:
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CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR CRIMINAL ESTADUAL DO LOCAL DE RE-
SIDÊNCIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Agora vamos para a CERTIDÃO DO DISTRIBUIDOR CRIMINAL. Para isso, 
será preciso selecionar o modelo da certidão. ‘Clique na opção “MODELO”:

Você deve preencher somente os campos obrigatórios, indicados com um 
asterisco (*). Nesse caso, os dados são: nome, CPF, RG, endereço de e-mail 
e código de segurança. Após preencher, verifique as informações e sele-
cione a opção “Confirmo que as informações acima estão corretamente 
preenchidas”. Em seguida, pressione o botão ENVIAR.

ATENÇÃO! Diferente das certidões eleitorais, que apareciam na tela do 
computador ou eram automaticamente enviadas para o computador, as 
CERTIDÕES ESTADUAIS são encaminhadas para o endereço de e-mail 
indicado no formulário. Logo, certifique-se de inserir os dados corretos e 
de fornecer um e-mail que você tenha acesso.
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Selecione a opção: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS, 
como indicado na imagem acima.

Após selecionar o MODELO, você verá o seguinte formulário:

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO LOCAL DE RESIDÊNCIA 
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS - SIVEC

Terminamos a primeira parte, agora vamos para a segunda! Para so-
licitar a certidão de execução complementar, é preciso voltar a op-
ção “MODELO” no formulário:

Como nas certidões anteriores, apenas os campos obrigatórios indicados 
por asterisco devem ser preenchidos. São dados obrigatórios para solicitar 
essa certidão: nome, CPF, RG, gênero, nome da mãe, data de nascimen-
to e e-mail. Após preencher, verifique todas as informações. Em seguida, 
selecione a opção “EU NÃO SOU UM ROBÔ” e, em sequência, pressione o 
botão ENVIAR. A certidão será encaminhada para o endereço de e-mail 
indicado.
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Você deve selecionar a opção: CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL – SI-
VEC, como pode ser visto na imagem abaixo:

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO LOCAL DE RESIDÊNCIA 
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS - SAG PG5

A última certidão estadual é a CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. 
Essa certidão, no entanto, é DUPLA, ou seja, são duas certidões que 
valem por uma. Mas CALMA! AMBAS as certidões devem ser soli-
citadas pelo mesmo site e, para tanto, é preciso retornar à opção 
“MODELO” (no formulário).
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Você deve selecionar a opção: CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL – SI-
VEC, como pode ser visto na imagem abaixo:

Após selecionar o MODELO de cer-
tidão, você verá seguinte formulá-
rio: Apenas os campos obrigatórios 
devem ser preenchidos, ou seja, os 
campos indicados com um asterisco 
(*). São dados obrigatórios para essa 
certidão: nome, CPF, RG, gênero, 
nome da mãe e endereço de e-mail. 
Após preencher, verifique todas as 
informações. Em seguida, selecione 
a opção “Eu não sou um robô” e, em 
sequência, pressione o botão EN-
VIAR. A certidão será encaminhada 
para o endereço de e-mail indicado.

ATENÇÃO! Quase todas as certidões estaduais costumam ficar prontas 
no mesmo dia, sendo enviadas para o e-mail indicado. Apenas a 
CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL – SIVEC demora um pouco mais de 
tempo, de 3 a 5 dias úteis. É importante dizer que, se o pedido for feito no 
sábado à tarde ou domingo, as certidões podem ficar prontas apenas no 
próximo dia útil.
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CERTIDÕES FEDERAIS

Você vai precisar de duas certidões federais. Os nomes delas são:

1. Certidão de Distribuição com abrangência da Justiça Federal de Primeiro 
Grau em São Paulo 2. Certidão de Distribuição com abrangência do Tribu-
nal Regional Federal da 3ª Região 

O processo para obtenção é bem fácil. As duas certidões FEDERAIS são 
solicitadas pelo mesmo site, que pode ser acessado pelo link: 
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO COM ABRANGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDE-
RAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

Pronto na Hora, fica a dica

Nesta página, veja se em TIPO DE CERTIDÃO, a opção CERTIDÃO DE DISTRI-
BUIÇÃO está selecionada:

Para conseguir a primeira certidão FEDERAL, a CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
COM ABRANGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO, você deve marcar em ABRANGÊNCIA DA CERTIDÃO a opção JUSTIÇA FE-
DERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO.

Ao clicar no link, você vai 
acessar a seguinte página:
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Depois é só preencher todas as informações que são pedidas: 
NOME COMPLETO, NOME SOCIAL e NÚMERO DO CPF.

Quando tudo já estiver preenchido é só clicar em SOLICITAR CERTIDÃO.
Se todas as informações que você preencheu estiverem certas, vai aparecer sua 
primeira CERTIDÃO FEDERAL que você poderá ou IMPRIMIR ou salvar no seu 
computador para imprimir depois se você clicar em GERAR PDF.
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CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
3a. REGIÃO

Para imprimir sua segunda CERTIDÃO FEDERAL, clique de novo no link: 
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 

Para conseguir a 
segunda certidão 
FEDERAL, a CERTIDÃO 
DE DISTRIBUIÇÃO COM 
ABRANGÊNCIA DO 
TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIÃO, 
você deve marcar em 
ABRANGÊNCIA DA 
CERTIDÃO a opção 
TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 3ª REGIÃO.

Ao clicar no link, você vai 
acessar a seguinte página:
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Depois é só preencher todas as informações que são pedidas: NOME 
COMPLETO, NOME SOCIAL e NÚMERO DO CPF.
Quando tudo já estiver preenchido é só clicar em SOLICITAR 
CERTIDÃO.

Se todas as informações que você preencheu estiverem certas, vai 
aparecer sua segunda CERTIDÃO FEDERAL que você poderá ou 
IMPRIMIR ou salvar no seu computador para imprimir depois se você 
clicar em GERAR PDF.

CERTIDÃO DE AÇÕES 
TRABALHISTAS

(Fique atento, fica pronto na hora)
A próxima certidão que você 
precisa é a CERTIDÃO DE AÇÕES 
TRABALHISTAS. Para conseguir ela, 
clique no link 
https://aplicacoes10.trt2.jus.br/
certidao_trabalhista_eletronica/
public/index.php/index/solicitacao

Quando você clicar, vai acessar uma 
página igual a imagem abaixo:
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A CERTIDÃO TRABALHISTA é fácil de pedir. Você precisa informar seu CPF 
e conferir se na parte da ABRANGÊNCIA está marcada a opção TODAS 
JURISDIÇÕES:

OUTRAS CERTIDÕES

Por fim, você precisa copiar os números e letras que aparecem para você 
na parte do DIGITE O CAPTCHA (para cada pessoa aparecem letras e nú-
meros diferentes). Depois é só clicar em ENVIAR SOLICITAÇÃO:

Se todas as informações 
estiverem certas, 
você vai ver a página 
abaixo. Para imprimir a 
certidão basta clicar em 
VISUALIZAR CERTIDÃO.
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Quando você clicar em VISUALIZAR CERTIDÃO vai aparecer uma CERTI-
DÃO parecida com a seguinte:

CERTIDÃO NEGATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A próxima certidão que você vai imprimir é a CERTIDÃO DE 
AÇÕES CRIMINAIS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. Para pedir 
essa certidão, entre no link: 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-
-certidao-negativa – ( para mulheres trans ) 

ATENÇÃO! 
É importante você conferir se seu nome aparece na certidão antes de 
imprimir. Caso seu nome não apareça, faça o pedido da certidão de novo.

Ao clicar no link, você vai 
acessar a seguinte página:
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Para solicitar a certidão basta informar seu NOME COMPLETO, CPF, DATA 
DE NASCIMENTO, NOME COMPLETO DA MÃE e copiar os números e as 
letras que aparecem na imagem (para cada pessoa aparecem números e 
letras diferentes). Feito isso, clique em EMITIR. Se todas as informações ti-
verem sido preenchidas corretamente, aparecerá a seguinte certidão para 
você imprimir:

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO)

Chegamos na última certidão! O nome dela é CERTIDÃO DE ANTECEDEN-
TES CRIMINAIS. É preciso atenção para retirar essa certidão. Apesar de fácil, 
o formulário exige alguns outros dados. Para pedir, clique no link 
http://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx 

Você vai acessar a 
página abaixo:
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Você precisa informar todos os dados pedidos: CPF, RG, a DATA DE EMIS-
SÃO DO RG, UF do RG (que é Estado onde o RG foi feito) e qual o ÓRGÃO 
EXPEDIDOR do RG. Todas essas informações se encontram no seu docu-
mento de identidade. Depois é só clicar em CONFIRMAR. E você será leva-
do para a página retratada abaixo. Você precisa preencher obrigatoria-
mente as informações que tem um asterisco (*): nome, data de nascimento, 
CEP, endereço completo, número, bairro e cidade. Quando preencher tudo, 
clique em CADASTRAR.

Confira se seus dados 
estão corretos e na 
opção FINALIDADE 
escolha CRIMINAL. 
Depois é só clicar em 
IMPRIMIR CERTIDÃO 
e vai aparecer a 
CERTIDÃO DE 
ANTECEDENTES 
CRIMINAIS para você 
poder imprimir.

OUTRAS CERTIDÕES

Você será levado 
para esta página:
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SOLICITAR ONLINE

Para solicitar as certidões de FORMA ONLINE, basta acessar o seguinte 
site: https://www.protestosp.com.br .Ao clicar no link, você será encaminha-
de para a seguinte página:

Basta descer um pouco 
a página e selecionar 
a opção “PEDIDO DE 
CERTIDÃO”.
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E AS CERTIDÕES DE PROTESTO?

Ao clicar, você verá o seguinte for-
mulário:

Para solicitar as certidões, basta se-
lecionar: “ÚLTIMOS 5 ANOS” na op-
ção “ABRANGÊNCIA DA PESQUISA”, 
a forma de expedição. Ou seja, se 
quer receber por e-mail - neste caso, 
lembre-se de inserir um endereço 
de e-mail válido e que você tenha 
acesso - ou ainda se quer receber as 
certidões impressas, por sistema de 
entrega - neste segundo caso, fique 
atente ao endereço fornecido no 
formulário, o tipo de pessoa (neste 
caso, selecione ‘pessoa física’), sua 
cidade de residência na opção “CO-
MARCA” e, por fim, a opção “TODOS 
OS CARTÓRIOS”.

Ao confirmar o pedido, você 
será direcionade para o 
carrinho de compras:

Em seguida, preencha os campos 
em branco com os dados pedidos 
(nome, CPF e RG). Confira os dados 
novamente e, se tudo estiver corre-
to, selecione a opção “ADICIONAR 
SOLICITAÇÃO”. Você verá a seguin-
te mensagem: 

Para prosseguir, basta clicar 
na opção “SIM”.
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Para finalizar o pedido, basta descer 
a página e confirmar seus dados e 
forma de pagamento:

Após concluir o pedido e pagar o 
valor solicitado, a(s) certidão(ões) 
chegarão dentro de poucos dias.

É preciso lembrar que o valor muda 
de acordo com a cidade de residên-
cia. Para quem mora na cidade de 
São Paulo, são necessárias 10 cer-
tidões de protesto, pois existem 10 
cartórios de protesto. Neste caso, 
o valor costuma ser um pouco mais 
alto quando comparado com cida-
des menores, que possuem números 
menores de cartórios.

Agora é só juntar os seus documentos pessoais 
(cópias e originais) e todas as certidões que você 
imprimiu. Junte também as certidões de protesto. 
Leve tudo no cartório de registro e peça para fa-
zer a retificação do nome e/ou do gênero na cer-
tidão de nascimento.

O cartório que irá fazer sua retificação é aquele 
no qual você foi registrade. Você pode solicitar a 
retificação em QUALQUER cartório. Contudo, se 
não for o seu cartório de registro, o estabeleci-
mento que receber seus documentos, irá enviá-
-los ao cartório de registro inicial. Esse procedi-
mento de envio e retorno aumenta o valor, pois 
inclui na soma total o preço do transporte dos 
documentos.

INDO AO 
CARTÓRIO: 
ÚLTIMOS 
PASSOS
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REGISTRO GERAL (RG)

Ter um documento de identificação, como 
o Registro Geral (conhecido como “RG” ou, 
algumas vezes como a “Carteira de Iden-
tidade”), com o nome próprio é uma con-
quista importante para muitas pessoas. É 
uma forma de garantir maior segurança e 
autoestima no acesso a diferentes espa-
ços, como escola, universidade, cinemas, 
bancos etc. Portanto, após a retificação 
de nome e gênero na certidão de nasci-
mento, o momento de solicitar um novo RG 
é bastante esperado!

Mas e como eu faço um RG com meu 
nome e gênero?

É importante lembrar que cada estado 
possui locais específicos para a emissão 
do documento de identidade (RG). No es-
tado de São Paulo, o processo pode ser 
realizado através do Poupatempo. Para 
isso, você precisa entrar no site do Portal 
Poupatempo e solicitar um agendamento 
para fazer o novo RG. Você pode escolher 
o dia e o horário que forem melhores para 
você! Você também pode agendar pelo 
aplicativo Poupatempo Digital ou pelos 
telefones 0300-8471998 (para telefones fi-
xos de municípios do interior e do litoral de 
São Paulo) ou (11) 4135-9700
Para o agendamento é importante ter em 
mãos o número do CPF, o número do RG e 
a data de nascimento

• CPF, ou um comprovante do CPF; 

• RG antigo, ou uma cópia simples dele, ou um Boletim de 
Ocorrência de perda ou furto dele; 

• e a nova Certidão de Nascimento.

Importante: você pode solicitar a gratuidade do serviço!

Mesmo que você não seja do estado de São Paulo, provavelmen-
te os documentos necessários serão os mesmos. No entanto, é 
importante você se informar sobre o que é necessário para fazer 
a 2ª via do RG no lugar responsável na sua cidade e estado.

É importante lembrar que, ao retificar os seus documentos 
(como o RG e o CPF, por exemplo) o número não muda!

No dia e horário que 
você agendou, você 
precisará levar:

RETIFIQUEI, O QUE FAÇO 
AGORA!!! Bora ver as orientações...
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CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF)

A atualização do Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF) é parte essencial do processo 
de retificação. Afinal, muitos sistemas de 
informação atualizam seus dados a partir 
do banco de cadastros da Receita Federal, 
que é o responsável pelo CPF. Sabe aque-
le estabelecimento que, ao solicitar seu 
CPF, consegue acesso automático ao seu 
nome? Então, retificar o CPF é uma forma 
de garantir a atualização do cadastro e 
evitar possíveis constrangimentos. Sem 
mencionar que, ao lado do Registro Geral 
(RG), o CPF é parte dos dados essenciais, 
utilizados em todos os principais cadas-
tros (contas bancárias, contratos, recibos, 
diplomas etc).

Mas como eu retifico meu CPF?
Existem alguns jeitos possíveis de fazer 
essa alteração.

Online, através do site da Receita Federal
Uma alternativa é solicitar a alteração do 
cadastro através do próprio site da Recei-
ta Federal.

Para tanto, basta clicar no seguinte link e 
seguir os encaminhamentos do site:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/atuali-
zar-cadastro-de-pessoas-fisicas

Agência dos Correios, Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal 

Outro caminho para atualizar o CPF é atra-
vés das agências dos Correios, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal. Com a 
certidão retificada em mãos, procure uma 
agência das instituições listadas e solicite 
aos atendentes a alteração do cadastro. Os 
atendentes irão emitir um documento com 
uma taxa (que pode variar) e que deve ser 
pago e apresentado novamente na agência. 
Após alterar o cadastro, é preciso procurar 
a Receita Federal para informar a mudança 
solicitada. Para garantir o atendimento, é 
preciso levar: a nova Certidão de Nascimen-
to e o comprovante de pagamento da taxa 
cobrada pelos correios.

E como conferir se meu CPF foi atualizado?

É possível verificar a situação do seu cadas-
tro através do site: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Ser-
vicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli-
ca.asp

Basta inserir o número do CPF, a data de nas-
cimento, clicar na opção “EU NÃO SOU UM 
ROBÔ” e, por fim, na opção “CONSULTAR”. 
O nome retificado deverá aparecer junto ao 
número e a situação cadastral.

É importante lembrar 
que a atualização 
pode levar alguns 
dias. Contudo, caso 
não aconteça dentro 
do prazo, é possível 
procurar a Receita 
Federal para sanar 
possíveis dúvidas.

Lembramos que 
a retificação do 
RG é importante 
de ser realizada 
antes do CPF.
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PASSAPORTE

O Passaporte é um documento importan-
te e essencial para quem deseja fazer via-
gens internacionais. Caso você não tenha 
tido um passaporte antes de retificar o 
nome basta solicitar a primeira via do mes-
mo, mas se você já tinha um passaporte é 
só seguir os passos abaixo. É bem simples!

Primeiro você deve fazer a solicitação do 
Passaporte, preenchendo o formulário do 
link a seguir: 
https://servicos.dpf.gov.br/sinpa/inicializa-
caoSolicitacao.do?dispatch=inicializarSo-
licitacaoPassaporte

Note que nesse formulário 
há dois campos importantes: 
“NOME ANTERIOR” e “MOTI-
VO DA MUDANÇA”. No campo 
“NOME ANTERIOR” você deve-
rá preencher o nome que esta-
va no Passaporte antigo e em 
“MOTIVO”, você deve escolher a 
opção “ALTERAÇÃO POR DE-
CISÃO JUDICIAL”, ainda que a 
retificação tenha sido realizada 
em cartório, uma vez que não 
há uma opção própria para isto.

O restante do formulário são seus da-
dos pessoais, basta preencher tudo com 
muita atenção, conferindo todas as infor-
mações. Após enviar a solicitação, você 
receberá um número de protocolo. É im-
portante guardar esse número pois você 
precisará dele para agendar o atendi-
mento.

Com o número do Protocolo da Solicita-
ção em mãos, você deverá acessar o se-
guinte link https://servicos.dpf.gov.br/sin-
pa/paginaInicialAgendamento.do e fazer 
o agendamento de um dia e horário, em 
algum posto de atendimento da Polícia 
Federal, para finalizar a solicitação de seu 
novo passaporte.

O procedimento para a emissão de pas-
saporte depende do pagamento de taxas 
nacionalmente unificadas e não há a pre-
visão de isenção para qualquer pessoa.



30Cartilha de Orientação para Retificação de Prenome e gênero

TÍTULO ELEITORAL

Um outro cadastro importante e que deve ser 
atualizado o mais rápido possível é o cadastro 
no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), represen-
tado pelo Título Eleitoral. Estar em dia com a 
Justiça Eleitoral é uma exigência de muitos 
concursos públicos, provas e outros processos 
sociais. O processo para fazer essa atualiza-
ção costuma ser simples e pode ser feito na 
Unidade mais próxima do Cartório Eleitoral e, 
para quem reside no estado de São Paulo, em 
agências do Poupatempo.

E como faz? Quais documentos preciso levar?

Nos Cartórios Eleitorais 

Para solicitar a atualização do cadastro no 
Cartório Eleitoral é preciso agendar o atendi-
mento. Esse agendamento pode ser feito atra-
vés do site oficial dos cartórios: Agendamento 
— Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (tre-
-sp.jus.br). No dia do atendimento, é preciso 
apresentar algum documento de identificação, 
que pode ser:

• Registro Geral (RG) 

• Certidão de Nascimento/Casamento 

• Carteiras de órgãos criados por lei federal 
(OAB, CRM, CRP e etc.) 

• CNH (Carteira de Habilitação) 

• Passaporte.

Dentre os documentos citados, sugerimos le-
var o RG e a Certidão de Nascimento (ambos 
retificados), a fim de comprovar a mudança do 
nome e gênero. Como já dito anteriormente, é 
preciso ressaltar para a pessoa responsável 

pelo atendimento que se trata da mudança de 
prenome/gênero (retificação) e não da inclusão 
do nome social. É importante levar também um 
comprovante de residência atualizado (emitido 
nos últimos 3 meses) no nome da pessoa que 
está retificando o título eleitoral ou de algum 
familiar. Dentre os documentos aceitos pelos 
cartórios eleitorais, estão: contas de água, gás, 
telefone, envelopes de correspondência e ou-
tros. Ou seja, pode ser aquele boleto de com-
pra que tenha o endereço.

Atenção: se o comprovante estiver no nome 
de algum familiar, será preciso apresentar 
também um comprovante de filiação (que 
pode ser a própria Certidão de Nascimento).

Requerimento online para a Justiça Eleitoral 

É possível realizar o procedimento de atualiza-
ção dos dados junto à Justiça Eleitoral pelo sis-
tema online a partir do site: TITULONET - Sis-
tema de Cadastro de Títulos (tse.jus.br)
- E no Poupatempo de São Paulo?

O processo é semelhante e os documentos ne-
cessários são os mesmos: documento de iden-
tificação (RG e/ou Certidão de Nascimento) e 
comprovante de residência. O atendimento 
nos postos do Poupatempo deve ser agenda-
do online, através do site oficial: Portal Poupa-
tempo.

Atenção: A lista completa de unidades do 
Poupatempo que estão habilitadas para 
realizarem serviços envolvendo o cadastro 
eleitoral pode ser conferida neste site: Aten-
dimento eleitoral no Poupatempo — Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (tre-sp.jus.br).
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Cartão Nacional de Saúde (CNS) - Cartão 
SUS

AO Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhe-
cido também como Cartão SUS, é o cartão 
que identifica as pessoas que utilizam os ser-
viços públicos de saúde vinculados ao SUS. 
Ele é emitido, em geral, por Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) ou por Unidades de Saúde 
da Família (USF), sendo indispensável para 
agendar e realizar consultas, exames e de-
mais procedimentos.

Já tenho Cartão SUS, como posso atualizar?

Para atualizar seu cartão SUS após ter retifi-
cado seus documentos, basta procurar a Uni-
dade de Saúde que é referência da área onde 
você reside. Uma das formas de identificar 
esse serviço é procurar qualquer Unidade de 
saúde e perguntar ao atendente, informando 
seu respectivo endereço. Uma vez na Unida-
de, basta solicitar a atualização de cadastro 
na recepção, tendo em mãos a Certidão de 
Nascimento e o RG (ambos retificados), e 
comprovante de endereço.

Atenção: Lembre-se de enfatizar que você 
deseja alterar o nome civil (nome de registro) 
e não incluir o nome social. Essa confusão é 
comum. Caso tenha alterado também o cam-
po “sexo” na certidão, não deixe de informar 
ao atendente (pois o cartão SUS também 
identifica o “sexo” da pessoa que utiliza o Sis-
tema Único de Saúde).

Ainda não tenho cartão SUS, como posso 
proceder?

O procedimento é o mesmo: basta procurar 
a Unidade de referência da região onde você 
mora e solicitar a emissão do documento. É 
preciso ter em mãos: Certidão de Nascimento 
e RG (ambos retificados), e comprovante de 
endereço.

Carteirinha de Vacinação

Ainda falando de SUS, um outro documento 
muito importante é a carteirinha de vacina-
ção. Ela costuma nos acompanhar desde a 
infância e contém todos os registros das va-
cinas já tomadas e daquelas que ainda deve-
mos tomar.

 E como eu faço para retificar?

Diferente do cartão SUS e de outros docu-
mentos, a carteirinha de vacinação não pode 
simplesmente ser trocada, já que contém não 
apenas o registro das vacinas, mas outros 
dados essenciais de controle, como o lote, o 
fabricante da vacina e etc. Assim, dificilmen-
te o SUS entrega uma “nova carteirinha”, mas 
isso NÃO quer dizer que os dados cadastrais 
não possam ser alterados.

Para tanto, basta procurar a Unidade de 
Saúde de referência de seu território e soli-
citar essa alteração. Uma dica nossa é: faça 
a retificação da carteirinha junto com a mu-
dança no Cartão SUS. Em posse do seu RG 
ou da Certidão de Nascimento (já retifica-
dos), solicite a mudança aos atendentes, que 
deverão sugerir o atendimento com profis-
sionais do setor de vacinas.

Em alguns casos, os serviços imprimem uma 
etiqueta com os dados já alterados (nome, 
“sexo” e etc.) e colocam na folha de rosto da 
carteirinha, em cima dos dados “anteriores”, 
preservando, assim, os dados sobre as vaci-
nas já aplicadas.

Estar com a vacinação em 
dia significa estar sob pro-
teção. Então, outra dica é: 
aproveite para conferir a 
carteirinha junto ao profis-
sional do setor de vacinas e 
colocar a imunização em dia.
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DIPLOMAS E HISTÓRICOS ESCOLARES

Atualizar seus diplomas e históricos escolares 
é um passo importante após a retificação de 
nome e gênero. O processo de atualização 
deles pode variar de cidade para cidade e de 
estado para estado. Abaixo apresentamos 
alguns caminhos que podem te auxiliar nesse 
processo.

Diplomas e históricos do ensino básico (en-
sino fundamental e médio) e técnico

Cada instituição pública de ensino superior 
tem protocolos próprios para se solicitar a 
atualização do diploma e histórico de gra-
duação e/ou pós-graduação. Certamente, 
procurando a secretária da instituição onde 
você se formou, eles poderão informar como 
proceder na solicitação. Lembre-se de levar 
RG, CPF e Certidão de Nascimento retifica-
dos, além de ter fácil na memória o ano em 
que você concluiu o curso. Se tiver o diploma 
antigo, leve-o também. Este procedimen-
to pode envolver custos, geralmente tendo 
como base a emissão de uma segunda via do 
diploma.

Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS)

A Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) é um documento central na vida de 
muitas pessoas. Apesar da exclusão do mer-
cado de trabalho ainda ser uma realidade 
para muitas pessoas trans, ter a CTPS atuali-
zada pode não apenas diminuir alguns cons-
trangimentos como facilitar os processos de 
contratação.

E para atualizar, como faço?

Atualmente, as Carteiras de Trabalho im-
pressas foram substituídas pelas digitais, que 
podem ser acessadas através de aplicativos. 
O Alistamento Militar é obrigatório para pes-
soas registradas como do sexo masculino ao 
completarem 18 anos. Estar com a situação 
regular do Alistamento Militar é importante, 
pois o certificado de alistamento ou de dis-
pensa é necessário para receber diplomas 
do ensino superior e para a contratação em 
concursos públicos. Para mulheres trans e 
travestis que passaram a constar “sexo femi-
nino” na Certidão: não é preciso fazer nada 
após a retificação. Para homens trans que 
passaram a constar “sexo masculino” na 
Certidão: é necessário aplicativos para celu-
lar. Em São Paulo, isto pode ser realizado via 
Poupatempo também, e o link para acesso 
aos aplicativos estão disponíveis no próprio 
site do Poupatempo: Portal Poupatempo. 
Os dados cadastrais (nome e gênero), de-
vem ser alterados automaticamente, após a 
retificação do CPF. No entanto, é importante 
manter a carteira de Trabalho antiga (caso 
ela contenha registros que não são mostra-
dos na carteira de Trabalho Digital).
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Certificado de Alistamento Militar

O Alistamento Militar é obrigatório para pes-
soas registradas como do sexo masculino ao 
completarem 18 anos. Estar com a situação 
regular do Alistamento Militar é importante, 
pois o certificado de alistamento ou de dis-
pensa é necessário para receber diplomas 
do ensino superior e para a contratação em 
concursos públicos. Para mulheres trans e 
travestis que passaram a constar “sexo femi-
nino” na Certidão: não é preciso fazer nada 
após a retificação. Para homens trans que 
passaram a constar “sexo masculino” na Cer-
tidão: é necessário descobrir o endereço da 
Junta Militar mais próxima do seu endereço e 
se dirigir ao local para fazer a regularização 
do alistamento militar. Se a pessoa já con-
cluiu os 18 anos, será necessário pagar uma 
pequena multa por atraso no alistamento.

Importante: você não precisa informar que 
você está fazendo o alistamento com atraso 
por ser uma pessoa trans, caso você não se 
sinta confortável em compartilhar isso com a 
pessoa que te atender na Junta Militar

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é 
um documento que atesta que alguém está 
habilitado para dirigir. Para alterar seu nome 
e gênero na CNH, primeiro você precisa fazer 
um agendamento no DETRAN mais próximo 
de você para solicitar a correção dos dados 
em sua CNH. Em São Paulo, esse agenda-
mento é feito pelo site do Poupatempo: Por-
tal Poupatempo.

No dia e horário do agendamento, você de-
verá levar sua CNH antiga, seu RG já atuali-
zado e sua nova Certidão de nascimento. Há 
uma taxa a ser paga pela emissão da 2ª via 
do documento.

Documentação de Veículo

Caso a pessoa seja proprietária de um veícu-
lo, é importante realizar a retificação dos da-
dos pessoais na documentação do veículo. Isso 
deve ser feito perante o DETRAN. Os documen-
tos que serão alterados são o Certificado de 
Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

De acordo com o site do DETRAN - São Paulo, 
é necessário fazer o agendamento prévio para 
atendimento no site do Portal Poupatempo. O 
local de atendimento para a realização deste 
serviço poderá variar de um estado para outro.
Para São Paulo, os documentos que deverão 
ser levados segundo o site do DETRAN são:

• Documento de identificação pessoal - original 
e cópia simples 

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - original e 
cópia simples • Comprovante de endereço - ori-
ginal e cópia simples 

• Documento que comprove a informação a ser 
alterada no registro do veículo - original e cópia 
simples 

• Certificado de Registro de Veículo (CRV) – ori-
ginal

Atenção! Se o registro do veículo ocorrer a partir 
de 04/01/2021, o documento que deve ser apre-
sentado é o CRLV e impresso em folha branca 
A4 (tamanho padrão de folha sulfite). 

• Certificado de Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV) - original. Atenção! Se o registro 
do veículo ocorrer a partir de 04/01/2021, o do-
cumento que deve ser apresentado é o CRLV-e 
impresso em folha branca A4 (tamanho padrão 
de folha sulfite).

• Comprovante de pagamento de débitos (tri-
butos, multas ou encargos pendentes) – original

Para mais informações é possível acessar o 
site: :: DETRAN-SP :: DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
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Retificação na Certidão de Casamento

Caso a pessoa que tenha realizado a reti-
ficação de nome e/ou gênero tenha se ca-
sado antes de ter feito a retificação, é pos-
sível e recomendável que também retifique 
seus dados na Certidão de Casamento.

Segundo foi explicado pelo 34º Cartório de 
São Paulo, o procedimento é o seguinte: 
“O casal deve comparecer apresentando 
a Certidão de Nascimento já retificada, al-
guns cartórios não aceitam a certidão co-
mum, solicitam a certidão de inteiro teor, 
pois nela constará a averbação referente 
a alteração do nome e gênero. Pode ser 
feito em qualquer cartório.”

A Certidão de inteiro teor conta todo o his-
tórico da retificação a partir dos procedi-
mentos realizados junto ao Cartório para 
dar base à Certidão de Nascimento retifi-
cada. Algumas vezes esta Certidão é soli-
citada pelos órgãos para realizar a retifi-
cação em outros documentos. Neste caso, 
a Certidão servirá para dar base à aver-
bação, que é uma anotação da alteração 
realizada a partir da retificação. Cabe res-
saltar que a norma que criou a possibilida-
de da retificação via cartório.

(Provimento nº. 73 de 2018 do Conselho 
Nacional de Justiça) determina que nes-
ses casos, o(a) cônjuge precisa aceitar 
que a retificação seja feita na Certidão 
de Casamento. Caso o(a) cônjuge não dê 
anuência, a norma fala que a retificação 
da Certidão de Casamento deverá ser fei-
ta por via judicial.

E em caso de União Estável?
A norma que mencionamos acima não diz 
nada sobre retificação de união estável, 
o que gera confusão e insegurança sobre 
como o procedimento deve ocorrer. 

A orientação do 34º Cartório de São Pau-
lo é que se entre em contato diretamente 
com o Tabelião onde foi lavrada a escritu-
ra pública de união estável para verificar 
qual será o procedimento adotado na-
quela localidade. Em alguns casos, a união 
estável é feita apenas por instrumento 
particular, ou seja, por contrato entre as 
partes, sem que este seja levado ao tabe-
lionato. 

Nestes casos, a retificação é mais simples, 
podendo ser alterada pelo próprio casal 
com o auxílio de um advogado ou defen-
sor público.
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Herança

Quando uma pessoa morre é necessário 
que seja aberto o inventário para que haja 
a partilha dos bens que a pessoa deixou. 
O Código Civil estipula como deve ser fei-
ta essa partilha e quem são os herdeiros 
quando não existe testamento. Vale lem-
brar que o inventário pode ser feito de ma-
neira extrajudicial (direto no cartório) ou de 
forma judicial (via processo).

Uma outra forma que muitas pessoas 
também deixam bens para seus herdeiros 
é via seguro de vida ou previdência priva-
da. Nestes casos, o dinheiro deixado não 
costuma entrar no inventário, sendo par-
tilhado conforme os beneficiários que fo-
ram indicados pela pessoa que contratou 
o serviço e que depois faleceu.

Essas questões afetam tanto as pessoas 
trans herdeiras como aquelas que venham 
a falecer e deixem bens. A seguir, damos 
algumas dicas:

Receber Herança

 O direito de alguém de receber uma he-
rança independe da pessoa ter retificado 
ou não seu registro;

• Caso esteja ocorrendo um inventário 
que a pessoa seja herdeira, é importante 
manter a(o) advogada(o) responsável in-
formada(o) sobre a retificação de nome 
e/ou gênero para que os dados corretos 
constem no inventário, seja extrajudicial 
ou judicial;

• Caso a pessoa saiba que está listada 
como beneficiária para receber valores 
referentes à previdência privada ou segu-
ro de vida de outra pessoa é interessante 
orientar que seus dados sejam atualiza-
dos perante o banco ou seguradora de 
acordo com o novo registro civil.

Observação: O fato desses dados não te-
rem sido atualizados não significa que a 
pessoa que é beneficiária não terá acesso 
ao dinheiro. O banco ou seguradora são 
obrigados a fazer o repasse ao benefici-
ário em caso de falecimento do titular. A 
manutenção dos dados atualizados ape-
nas vai ajudar a não haver contratempos.
Deixar Herança 

• Caso a pessoa que fez a retificação te-
nha feito testamento anteriormente, vale 
a pena conversar com um(a) advogado(a) 
visando atualizar o testamento para que 
nele conste os dados pessoais atualiza-
dos conforme a retificação.

• Caso a pessoa que fez a retificação pos-
sua previdência privada, seguro de vida 
ou outros seguros ou produtos financeiros 
é importante informar à seguradora, ban-
co, instituição financeira etc. sobre seus 
novos dados cadastrais.
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Cadastro Único (CadÚnico) – SUAS

O “CadÚnico”, como é conhecido o “Cadastro 
Único”, é um registro Federal de abrangência 
nacional que tem como objetivo registrar e 
sistematizar informações sobre as pessoas e 
famílias de baixa renda do Brasil. Esse cadas-
tro foi criado pelo Governo Federal e é atra-
vés dele que as pessoas/famílias podem rei-
vindicar acesso a alguns programas sociais, 
como Bolsa Família, ID Jovem, Carteira do 
Idoso, ‘Minha casa, Minha vida’ e outros.

Já tenho CadÚnico, como faço para atuali-
zar os dados depois de retificar?
Quem atualiza e organiza o cadastro único 
são serviços da rede socioassistencial, como 
Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). Assim, para atualizar seus dados ca-
dastrais após a retificação, basta procurar o 
CRAS responsável pela região na qual você 
reside, tendo em mãos: RG, CPF, Certidão de 
Nascimento retificada, Carteira de Trabalho e 
comprovante de residência.

A atualização do cadastro é de extrema im-
portância pois é a partir dele que outros do-
cumentos essenciais serão atualizados: car-
tão do Bolsa Família, registro no ID Jovem e 
outros. A divergência nos dados pode preju-
dicar os beneficiários e até mesmo implicar 
na interrupção temporária do benefício.

 E como faço para me cadastrar?
Para fazer seu cadastro único, é preciso pro-
curar o CRAS de referência do seu território 
de moradia e agendar atendimento. Caso 
seja sua primeira vez no serviço, tenha em 
mãos: RG, CPF, carteira de trabalho e com-
provante de endereço.

Atenção: Para atualizar o CadÚnico, é preci-
so ir presencialmente ao CRAS da sua região. 
É possível consultar a existência ou não de 
Cadastro Único online, através da seguinte 
plataforma: Meu Cadúnico (cidadania.gov.br)
.

Demais documentos e Bancos de Dados

Em nosso cotidiano de trabalho temos conta-
to, ainda, com outros documentos e dados ne-
cessários para acessar uma série de direitos e 
benefícios, a exemplo do FGTS e CARTÃO CI-
DADÃO, PIS/PASEP e do próprio INSS para a 
concessão de auxílios e a aposentadoria. Estes 
documentos têm uma base federal, seja via Re-
ceita Federal ou Caixa Econômica Federal, de 
modo que o acesso a estas bases devem ser 
feito, principalmente, via retificação do CPF.

Delegacias e Processos Judiciais

Caso existam inquéritos judiciais em curso ou 
processos judiciais é necessário informar o(a) 
advogado(a), defensor(a) público(a) ou o(a) 
promotor(a) que estiver cuidando do caso para 
que peticione informando da retificação, solici-
tando que seja feita a atualização nos autos do 
processo ou do inquérito, juntando também os 
documentos atualizados para comprovar.

CADASTROS PRIVADOS

Plano de Saúde

A alteração dos dados cadastrais em planos de 
saúde é central e, para além de garantir o res-
peito, pode estar relacionada com o acesso a 
determinados procedimentos específicos. Não 
existe, no entanto, um jeito único de fazer essa 
mudança. Nossa sugestão é: entrar em contato 
com a central do plano de saúde (presencial-
mente, de preferência) e solicitar a alteração do 
cadastro. É importante ter em mãos: RG (retifi-
cado) e a Certidão de Nascimento (retificada).

Caso você tenha o benefício no plano de saúde 
de um familiar (pai, mãe, cônjuge e etc.), é pos-
sível que a empresa solicite a autorização deste 
responsável. Neste caso, reforçamos que man-
ter um cadastro com dados incompatíveis com 
os oficiais (registrados nos documentos retifica-
dos) é uma falta grave, que negligencia o direito 
das pessoas trans. Caso não seja possível resol-
ver a alteração do cadastro, orientamos sobre 
a possibilidade de apoio jurídico específico.
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Operadoras Telefônicas

As operadoras de linhas telefônicas variam 
entre si, sendo praticamente impossível de-
finir um caminho único para a alteração dos 
dados cadastrais. Apesar de distintas, elas 
são famosas por ligar constantemente para 
os clientes, gerando possíveis constrangi-
mentos e estresses devido ao tratamento no 
nome “morto” e por pronomes inadequados.

 E como eu faço essa alteração?
Uma forma efetiva de alterar seu cadastro é 
procurar uma loja autorizada da operadora 
que você faz uso, tendo em mãos o RG (re-
tificado), e solicitar a mudança nos dados 
cadastrais (nome e/ou sexo). Será preciso 
orientar o atendente sobre a mudança, refor-
çando que não se trata de nome social, mas 
sim de uma mudança no registro.

 A empresa fica me ligando e me chamando 
com o nome “morto”, o que eu faço?
Caso tenha solicitado a alteração, mas o uso 
de nome/pronome errado continue, é pos-
sível solicitar ao próprio atendente (de tele-
marketing) que faça a alteração do cadastro. 
Se o problema continuar, enfatizamos a pos-
sibilidade de adoção de medidas legais..

Fornecimento de luz, gás, água

Para atualizar seus dados no contrato e nos 
boletos/faturas de cobrança de serviços 
como Luz, Gás e Água é preciso primeiramen-
te localizar o número de telefone ou o endere-
ço de atendimento presencial da fornecedora 
de seu serviço. Após isso, é necessário solici-
tar a alteração, levando junto os seus docu-
mentos atualizados.

Bancos
De acordo com o Guia elaborado pela Defen-
soria Pública do Estado da Bahia a recomen-
dação para retificação de informações perante 
bancos é a seguinte:

“A alteração dos seus dados perante 
as instituições financeiras deve ser 
realizada pessoalmente em cada Ban-
co no qual tenha conta. Documentos 
exigidos: nova Identidade, nova Cer-
tidão de Nascimento, decisão judicial, 
se houver, comprovante de residência 
atualizado e cartão bancário com o 
nome antigo. Este serviço é feito gra-
tuitamente.”

Pelos canais de atendimento eletrônicos do 
banco é possível encontrar o procedimento 
mais adequado. Certifique-se para qual agên-
cia você deve ir, assim como se é necessário o 
agendamento prévio para que isto ocorra. Ve-
rifique também se há um protocolo e um prazo 
de resposta.

SERASA
De acordo com a Cartilha da Defensoria Públi-
ca do Estado do Paraná, a recomendação para 
retificação de informações perante a SERASA 
é a seguinte: “Primeiro será necessário atualizar 
os dados na Receita Federal. Após o/a consu-
midor (a) poderá comparecer a um dos postos 
de atendimento do Serasa, acompanhado dos 
documentos de identificação e CPF alterados, 
para atualização das informações. Este serviço 
é feito gratuitamente.”

Os dados da Receita Federal são atualizados 
junto ao CPF, de modo que é importante que 
ocorra a retificação deste documento primeiro 
para que seja possível realizar o procedimento 
junto ao SERASA.
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Cadastro de Microempreendedor Individual 
(MEI)

O Cadastro de Microempreendedor Individual 
(MEI) é um cadastro vinculado à Receita Fe-
deral, por isso ele faz as alterações assim que 
seus dados estiverem atualizados no CPF.

Como o cadastro do MEI também é vincula-
do à Prefeitura, é possível entrar em contato 
com ela para que os dados sejam corrigidos, 
assim como, se necessário, apresentar recla-
mações junto à ouvidoria caso o pedido não 
seja atendido.

Empresas

Em nosso cotidiano temos, dependendo de 
nossas atividades e rendas, diversos impos-
tos a serem recolhidos. Os impostos podem 
ser Municipais (como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU ou o Imposto sobre 
Serviço - ISS), Estaduais (como o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automoto-
res - IPVA e o Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação - ITCMD) e Federais (como o 
Imposto de Renda).

Assim, é importante entender a qual base o 
imposto está relacionado, assim como qual 
a atividade que gerou o dever de pagar os 
impostos, para que então se acesse a Prefei-
tura, Governo Estadual ou Federal para que 
se corrija o nome e gênero ou, ainda, que ao 
se emitir as guias de impostos devidas a par-
tir da retificação, estas já sejam preenchidas 
com os dados corretos.

Contratos de Locação

Para realizar a retificação de nome e/ ou gêne-
ro em contrato de locação é possível solicitar à 
imobiliária ou a um(a) advogado(a) a elabora-
ção de um complemento ao contrato (conheci-
do como aditivo contratual) visando a atualiza-
ção dos dados do contrato principal no que se 
refere aos dados da pessoa que fez a retifica-
ção. Vale ressaltar que isso pode gerar custos, 
uma vez que se costuma exigir que seja reco-
nhecida a firma em cartório das assinaturas.

A realização de um aditamento contratual é 
basicamente fazer um pequeno contrato novo 
que modifica algo especificamente no contrato 
anterior, de forma que todas as outras cláusulas 
continuem valendo como antes.

Trata-se de um procedimento simples e que 
garante que a pessoa que fez a retificação está 
mantendo os seus dados atualizados naquela 
relação contratual. É importante destacar que 
os demais dados e cláusulas do contrato de lo-
cação (como o valor, prazo e etc.) não devem 
sofrer alterações em razão da retificação.
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Imóvel Próprio

Caso o imóvel esteja em propriedade da pes-
soa com o nome e gênero retificados e que a 
documentação esteja em dia junto ao Tabe-
lião (para a realização da escritura pública de 
venda e compra) e ao Cartório de Registro de 
Imóveis - CRI (para os registros e averbações 
na matrícula do imóvel), é necessário acessar 
o Cartório de Registro de Imóveis ao qual o 
imóvel encontra-se vinculado para atualizar a 
matrícula do imóvel.

É necessário fazer um requerimento por escri-
to solicitando a nota de alteração (conhecida 
como “averbação”), com a firma reconhecida, 
e anexar o RG e a Certidão de Nascimento 
atualizados. Os CRIs podem solicitar, ainda, 
uma certidão de inteiro teor e a decisão judi-
cial com a retificação, caso se aplique.

Há a previsão de pagamento de taxas para 
este procedimento, realizado diretamente no 
Cartório de Registro de Imóveis.

E se a empresa continua a errar meu nome 
ou gênero?
Se mesmo após informar a empresa sobre 
a retificação ela continuar a mandar corres-
pondências ou ligar para você insistindo no 
nome/gênero errados, algumas medidas po-
dem ser tomadas. Vale lembrar que é muito 
importante sempre guardar provas do ocor-
rido, como as correspondências com nome/
gênero errado, gravar ligações ou atendi-
mentos presenciais em que o(a) funcioná-
rio(a) insista em chamar você pelo nome/
gênero errado, guardar os números de proto-
colo em que estes episódios ocorram em liga-
ções, fazer gravações em vídeo do episódio, 
pegar o contato de testemunhas que possam 
ajudar a comprovar o ocorrido, manter a do-
cumentação com os dados incorretos e etc. 

Algumas medidas que podem ser tomadas 
são as seguintes:

• Apresentar uma reclamação formal perante 
a ouvidoria da empresa descrevendo a situa-
ção e exigindo que medidas sejam tomadas 
para que isso não ocorra mais. Abaixo, colo-
camos um modelo de notificação que pode 
ser enviada aos canais de reclamação/ouvi-
doria.

Prezadas(os),
 Na data de [inserir data], eu [inserir nome] 
utilizei os canais de comunicação oferecidos 
pela empresa e informei sobre minha retifica-
ção de nome e gênero, conforme certidão de 
nascimento e outros documentos apresenta-
dos solicitando que todos os meus cadastros 
e dados pessoais fossem atualizados, tanto 
para fins registrais como para atendimento. 
Apesar disso, os funcionários desta empresa 
continuam me chamando pelo nome e gêne-
ro errados durante atendimentos e corres-
pondências, contrariando a minha solicita-
ção. Insistir no meu nome antigo e se recusar 
a respeitar a minha identidade de gênero é 
prática de transfobia, que é crime. Além da 
empresa estar descumprindo o artigo 18º da 
Lei Geral de Proteção de Dados, em que o 
titular tem direto de atualizar os seus dados 
pessoais. Se esta prática transfóbica conti-
nuar a ser realizada pela empresa, buscarei 
os meus direitos por meio da justiça, inclusive 
pedindo indenização pelos danos morais so-
fridos, identificando os envolvidos e buscando 
a responsabilização de todos. Aguardo uma 
resposta informando quais medidas foram 
tomadas para solucionar o problema.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
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• Se a reclamação perante a empresa não 
funcionar é possível registrar reclamação pe-
rante agências nacionais ou órgãos regula-
dores do setor de atuação da empresa.

• No caso de empresas de telefonia/ inter-
net/TV a cabo isso pode ser feito através da 
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunica-
ções). Para isso é importante já ter um proto-
colo da reclamação feita direto na empresa. 
Para registrar o caso na ANATEL é possível 
fazer pelo site: Registrar Reclamação — Por-
tuguês (Brasil) (www.gov.br)

• Em caso de bancos é possível realizar uma 
reclamação pelo Banco Central. É importante 
que o problema já tenha sido informado para 
o banco em questão. Para registrar a recla-
mação pelo Banco Central isso pode ser feito 
pelo site: Reclamação contra bancos e outras 
instituições financeiras (bcb.gov.br).

• Se mesmo com as dicas anteriores o proble-
ma não for resolvido, recomendamos que a 
pessoa busque apoio jurídico de um(a) advo-
gado(a) ou da Defensoria Pública de seu Es-
tado. A justiça já possui casos de condenação 
de empresas que não respeitam o nome e/
ou gênero de seus clientes. Em alguns casos 
a empresa é inclusive obrigada a pagar uma 
indenização pelos danos morais sofridos.

>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Respeito ao nome e gênero diante do falecimento

Caso o imóvel esteja em propriedade da pessoa 
com o nome e gênero retificados e que a documen-
tação esteja em dia junto ao Tabelião (para a reali-
zação da escritura pública de venda e compra) e ao 
Cartório de Registro de Imóveis - CRI (para os regis-
tros e averbações na matrícula do imóvel), é neces-
sário acessar o Cartório de Registro de Imóveis ao 
qual o imóvel encontra-se vinculado para atualizar 
a matrícula do imóvel.

Nome e gênero na certidão de óbito
Ativistas trans e travestis e pessoas aliadas já se 
organizam há algum tempo exigindo que as certi-
dões de óbito reflitam o nome e gênero ao qual a 
pessoa falecida se identifica, inclusive se baseando 
nas normas existentes que obrigam o respeito ao 
nome social (mesmo que a pessoa falecida não te-
nha feito a retificação de seu registro civil). O cená-
rio correto e ideal seria que todo e qualquer cartó-
rio emitisse a certidão de óbito constando o nome 
social, inclusive nos casos em que a retificação não 
tenha sido feita.

Infelizmente, a realidade da maior parte do país é 
que os cartórios rejeitam emitir o documento utili-
zando o nome social (quando a pessoa não realizou 
a retificação de nome e/ou gênero em vida). Inclu-
sive, a própria justiça já negou pedidos de familia-
res de pessoas trans e travestis que quiseram que a 
identidade da pessoa fosse respeitada na certidão 
de óbito, constando o nome social (em casos que 
não houve a retificação em vida).

Por isso, na maior parte dos casos, a certidão de 
óbito é emitida conforme nome e gênero que cons-
tam no registro civil, ou seja, na certidão de nasci-
mento daquela pessoa. Se esta tiver realizado a re-
tificação em vida, exigir que a certidão de óbito saia 
com os dados corretos será muito mais fácil.
Por essas e outras razões, o acesso ao direito de 
fazer a retificação (caso a pessoa queira) deve ser 
garantido de forma ampla e acessível. Porém, rea-
lizar a retificação ainda é uma realidade para pou-
cos, principalmente por questões econômicas e so-
ciais. Diante desse cenário triste, ainda existe uma 
esperança. Cada vez mais, estão sendo propostos 
projetos de leis que obrigam o respeito ao nome 
social e gênero independente de retificação para 
pessoas trans e travestis que faleceram.

Isso começou no Distrito Federal que em janeiro de 
2021 sancionou a Lei Victoria Jugnet (Lei Nº 6.804, 
DE 28 DE JANEIRO DE 2021 do Distrito Federal)6 
que garante o reconhecimento do nome social de 
acordo com a identidade de gênero de pessoas 
trans e travestis nas lápides de túmulos, jazigos, 
certidões de óbito e outros documentos (inclusi-
ve daquelas que já tenham falecido antes da pu-
blicação da norma e cujos documentos, túmulos e 
jazigos estejam incorretos). Em caso de descum-
primento da norma os responsáveis podem ser 
obrigados a pagar multa de 10 salários-mínimos a 
serem revertidos para o custeio de políticas públi-
cas de promoção de direitos das pessoas trans e 
combate à transfobia.

Por enquanto, isso está valendo apenas no Distri-
to Federal, porém, inspiradas nesta norma, outras 
localidades já possuem projetos de lei em anda-
mento para fazerem estas regras valerem em vá-
rios locais no país. A Deputada Érica Malunguinho 
já apresentou um projeto de lei semelhante na As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, 
se aprovado, poderá trazer os mesmos benefícios 
para as pessoas paulistas.

Respeito da identidade no velório e enterro
A Lei Victoria Jugnet do Distrito Federal (que men-
cionamos acima) também determina o respeito à 
aparência pessoal e às vestimentas utilizadas pela 
pessoa trans ou travesti ao final de sua vida, sob 
pena de multa em caso de descumprimento.

Portanto, no Distrito Federal é proibido velar e en-
terrar alguém, por exemplo, com roupas ou carac-
terísticas não condizentes com a identidade de gê-
nero da pessoa falecida (o que, infelizmente, ocorre 
em vários casos pela transfobia de familiares que 
não aceitam a identidade da pessoa falecida). É im-
portante conhecermos a existência desta Lei para 
que outras iniciativas surjam nos Estados.

Nas localidades que ainda não tenham uma lei ex-
pressa como a Lei Victoria Jugnet este desrespeito 
no final da vida da pessoa trans ou travesti pode ser 
denunciado para o Ministério Público que poderá 
entrar com uma ação penal contra os responsáveis 
pelo crime de vilipêndio a cadáver, com pena de de-
tenção, de um a três anos, e multa.
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