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Projeto de Lei nº 008/2021 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O 

DIREITO AO USO DO NOME 

SOCIAL POR TRAVESTIS E 

TRANSEXUAIS NA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS. 

 
SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

 

 Artigo 1º - Esta Lei dispõe sobre o direito ao uso do nome social por 

travestis e transexuais na administração direta e indireta do município de 

Jardinópolis. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se nome social a 

designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente 

reconhecida. 

Artigo 2º - Fica assegurado às travestis e às mulheres e homens 

transexuais, mediante requerimento, o direito à escolha de utilização do nome social 

nos atos e procedimentos da Administração Direta e Indireta Municipal. 

§1º. As travestis, mulheres e homens transexuais poderão a qualquer 

tempo requerer inclusão do nome social nos registros dos sistemas de informação, 

cadastros, fichas, requerimentos, formulários, prontuários e similares. 

 Artigo 3º - O nome social deverá constar em destaque em todos os 

registros do sistema de informação, cadastro, programas, projetos, ações, serviços, 

fichas, requerimentos, formulários, prontuários e congêneres da Administração 

Pública Municipal, fazendo-se acompanhar do nome civil, que será utilizado apenas 

para fins internos administrativos, quando for estritamente necessário. 

 §1º. Em casos absolutamente necessários de uso do nome constante do 

registro civil, este deverá ser escrito entre parênteses, garantindo-se destaque ao 

nome social. 
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 §2º - 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. 

 Artigo 4 º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo nome 

social indicado, que constará dos atos inscritos ou por ela identificado, evitando, no 

trato social, a utilização do respectivo nome civil. 

 §1º. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para 

referir-se às pessoas trans e travestis. 

 §2º. É vedado o uso do nome civil como forma de constrangimento ou 

intimidação. 

 §3º. Os órgãos da Administração Direta e Indireta capacitarão seus 

servidores para o cumprimento desta Lei. 

 Artigo 5º - O descumprimento desta lei está sujeito às penalidades 

previstas na Lei Estadual 10.948/2001, sem prejuízo das demais sanções existentes. 

 Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jardinópolis, 11 de junho de 2021 

 

 

 

 

Caio Eduardo Jardim Antonio 

Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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JUSTIFICATIVA 

 

 A identidade é um dos elementos mais importantes na vida de qualquer 

ser humano. A construção da identidade de cada pessoa passa por uma série de 

fatores como raça, cor, classe social, grupos sociais, religião, corpo e, sem dúvidas, 

um dos elementos mais impactantes é o gênero. Nesse sentido, ter o direito de 

autodeterminar sua identidade e tê-la respeitada, numa sociedade profundamente 

machista e LGBTfóbica como é a que vivemos, é uma batalha diária para pessoas 

transexuais e travestis.  

 Neste caso, um dos aspectos essenciais está relacionado ao nome da 

pessoa, com o qual ela se identifica e que está intimamente associado à identidade 

de gênero. Por isso, homens e mulheres trans e travestis adotam um novo nome, que 

é coerente com sua identidade de gênero e que difere de seu nome civil.  

 No entanto, a aceitação e o uso do nome social por transexuais e 

travestis tem sido uma verdadeira luta que este grupo enfrenta tanto na sua vida 

privada como também nos espaços públicos. Isto porque há ainda muito a avançar 

na consolidação dos direitos e da cidadania da população LGBT. Ter o direito de ter 

seu nome e sua identidade respeitadas é um elemento básico da cidadania que deve 

ser garantido.  

 Nesse sentido, cabe ao Poder Público garantir plenamente o direito ao 

uso do nome social das pessoas trans e travestis. Porém, não é o que ocorre. É 

possível citar inúmeros casos de desrespeito, discriminação e humilhação que trans 

e travestis sofrem por conta da não adoção de seu nome social em virtude do nome 

civil. Contudo, essa é uma realidade de muitos transexuais e travestis de 

Jardinópolis.  

 São vários os relatos apresentados por jovens transexuais e travestis que 

apontam as dificuldades encontradas ao procurarem algum serviço público 
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municipal. Ter que se apresentar ou ser identificado por seu antigo nome civil, o 

qual não corresponde mais ao seu gênero e com o qual já não se identifica mais, 

torna-se um momento de dor, humilhação e profundo constrangimento para essas 

pessoas.  

 Um dos espaços de maior constrangimento enfrentado por transexuais 

é no serviço de saúde. Muitas vezes são chamados por um nome que não corresponde 

mais ao seu corpo, à sua identidade e ao seu ser. Olhares de julgamento, 

discriminação, preconceito e estranhamento recaem sobre trans e travestis em 

momentos como esse. Tão profundo é o incômodo, a dor e a violência dessa situação 

que muitos relatam evitar procurar o sistema de saúde. Ou seja, aquilo que já era um 

problema de cidadania passa também a ser um problema de saúde pública.  

 Portanto, o mínimo que pode e deve ser feito pelo Poder Público é 

garantir que o nome social seja respeitado e aceito nos diversos procedimentos 

administrativos e na prestação dos serviços públicos. Nos casos excepcionais em que 

seja extremamente necessário o uso do nome civil nos documentos e procedimentos, 

este deve vir de forma discreta em comparação com o nome social.  

 Tal medida já é disciplinada no nível da Administração Pública Federal 

através do Decreto 8.72, de 28 de abril de 2016. Dispositivo semelhante já existe no 

nível dos órgãos estaduais e vários municípios já têm aprovado legislação própria 

visando garantir o direito ao uso do nome social as pessoas trans e travestis.  

 É nesse mesmo sentido que apresento este Projeto de Lei para o 

município de Jardinópolis, diante de relatos tão dolorosos apresentados por homens 

e mulheres trans de nossa cidade. Precisamos garantir o pleno exercício dos Direitos 

Humanos em nosso município, bem como a dignidade humana a cada cidadão, 

independente de gênero ou orientação sexual.  

 Respeitar, afirmar e valorizar a diversidade é o fundamento de uma 

sociedade justa, democrática e igualitária. Este é o espírito alicerce desta proposição 
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legislativa, que visa garantir o direito do ser humano de ser reconhecido, identificado 

e tratado pela forma como se autodetermina. Na expectativa de tornarmos 

Jardinópolis um lugar melhor para que trans e travestis vivam e tenham seus direitos 

garantidos, peço o apoio dos nobres pares.  

  

  

 

Jardinópolis, 11 de junho de 2021 

 

 

 

 

Caio Eduardo Jardim Antonio 

Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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