
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 008/2021 – LEGISLATIVO  

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE O DIREITO AO USO DO NOME 

SOCIAL POR TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS. 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do vereador Caio Jardim, protocolado na Casa Legislativa no dia 

10/06/2021 e encaminhado para parecer no dia 15/06/21. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa (observadas as emendas 

abaixo), bem como, os da constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem 

do projeto. 

 A matéria dispõe sobre o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na 

administração direta e indireta do município de Jardinópolis-SP. 

 É necessário algumas consideração a respeito do “nome” das pessoas, sendo suas 

características a teor do Código Civil Brasileiro, é o conjunto de prenome e sobrenome. Por 

exemplo o nome fictício “Pedro Alves Pereira” = Pedro (prenome) Alves Pereira (sobrenomes ou 

apelidos de família).  

 Assim, dada a importância que carrega, o nome goza de grande proteção legislativa. E 

ninguém pode se utilizar do nome de outra pessoa sem sua autorização. Ademais, como um 

direito da personalidade, o nome é irrenunciável, intransferível, indisponível, imprescritível e 

despido de valor patrimonial.  

 Acontece quere que algumas pessoas não gostam de seu nome de registro ou, mais do 

que não gostar, não se identificam com o nome que lhes foi dado, o que acaba sendo um 

problema, já que, sendo uma característica tão importante e reforçada no cotidiano, fica difícil 

ignorar o próprio nome.  

 A não identificação pessoal com o nome, por qualquer motivo que seja, acaba gerando 

muito prejuízo para autoestima e para vida da pessoa em sociedade já que a legislação 

estabelece que, em princípio, o nome é imutável (art. 58 da lei de registros públicos). Para resolver o 

problema de forma mais simples, essas pessoas acabam adotando nomes sociais que nada 

mais são que nomes que preferem ser chamadas no cotidiano.  
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 No ano de  2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu,  a importância de retirar a 

obrigatoriedade  judicial para a retificação do nome. Desde então é possível que pessoas trans 

procedam à alteração do nome em cartório, bastando a autoidentificação como transgênero, e 

sem condicionamento à cirurgia.  

 

i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome 

e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, 

nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal 

faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa; 

 

ii) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, 

vedada a inclusão do termo “transgênero”; 

 

iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a 

origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a 

requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial; 

 

iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado 

determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de 

mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos 

públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a 

origem dos atos.”1 

 

 O julgamento representou uma mudança imensa na vida de pessoas 

transgêneros proporcionando a facilitação da alteração do nome e visando assegurar-lhes a 

dignidade e o respeito no tratamento em sociedade. 

 

 Contudo, nome social é o nome que as pessoas transgêneros e travestis preferem ser 

chamadas, e possui a mesma proteção concedida ao nome de registro e no âmbito da administração 

pública federal o decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que “DISPÕE SOBRE O USO DO NOME SOCIAL E O 
RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL”, trata da questão. 

 No Estado de São Paulo o decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, que “Dispõe sobre 

o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e 

dá providências correlatas”, também tratou da questão na administração pública estadual. 

 

 No tocante ao projeto, necessário emendas, a saber: 

 a) Corrigir erro de digitação no artigo 2º, pois, o artigo contém um único parágrafo, 

mas ficou constando § 1º, quando o correto é: Parágrafo único. 

 
1 - STF. Tese definida no RE 670.422, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 15-8- 2018, Tema 7611. 
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 b) Pensamos que a melhor redação para o artigo 3º será: 

 

“Artigo 3º - Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, se 

serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres da Administração 

Pública Municipal, deve conter o campo “nome social” em destaque, acompanhado 

do nome civil, que será utilizado apenas para fins internos administrativos, quando 

for estritamente necessário. 

Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta 

poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual, acompanhado do 

nome social, apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse 

público e à salvaguarda de direitos de terceiros.” 

 b.1) A alteração visa dar dinâmica no controle de dados das pessoas junto a 

administração pública e agilidade nos trabalho, integração de informações para todos os fins, 

observando ainda, que a redação acima, foi aquela constante do decreto federal.  

 c) Excluir o § 2º do artigo 4º e renumerando os demais parágrafos. 

 c.1) Em tese, como alguém pode ser punido por chamar o outro pelo nome civil? O 

constrangimento é de caráter subjetivo. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 008/2021, do Legislativo, está 

apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado 

por cada Vereador, com as emendas acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 17 de junho de 2021. 

      

   Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO)  

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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