
PROJETO DE LEI Nº 5321/2021

Dispõe sobre o direito ao uso do nome social por
travestis e transexuais na administração pública
direta e indireta do Município de Patos de Minas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º  Fica assegurado às travestis, mulheres transexuais e homens trans,
mediante  requerimento,  o  direito  à escolha  de utilização do nome social  nos atos  e
procedimentos da Administração Direta e Indireta Municipal.

Parágrafo único. Entende-se por nome social, para efeitos desta lei, o modo
como as travestis, mulheres transexuais e homens trans são reconhecidos, identificados
e denominados na sociedade.

Art. 2º  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.

Parágrafo único. As travestis, mulheres transexuais e homens trans poderão,
a  qualquer  tempo,  requerer  inclusão  do  nome  social  nos  registros  dos  sistemas  de
informação, cadastros, fichas, requerimentos, formulários, prontuários e similares.

Art. 3º  Nos documentos oficiais ou nos casos em que o interesse público
exigir, inclusive para salvaguardar direitos de terceiros, será considerado o nome civil
das travestis, mulheres transexuais e homens trans, podendo ser acompanhado do nome
social, caso atenda ao seu interesse.

Art.  4º   O  Poder  Executivo  editará  os  atos  necessários  com  vistas  à
regulamentação do disposto nesta lei em até 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 5º  As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 de agosto de 2021.

Daniel Amorim Gomes – Professor Daniel
Vereador
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JUSTIFICATIVA:

O objetivo do presente projeto de lei  é de garantir  à população LGBT o
direito  ao  uso  do  nome  social  nos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  da
Administração Pública Municipal. 

O  nome  social  é  o  modo  como  estes  são  reconhecidos,  identificados  e
denominados na sociedade, em contraposição ao nome oficialmente registrado que não
contempla  sua identidade  de gênero,  corrigindo,  dessa  maneira,  um flagrante  abuso
contra um direito inalienável da pessoa humana à sua individualidade e à sua dignidade.

 Vale  ressaltar  que  o  Supremo Tribunal  Federal  (STF)  foi  favorável  ao
reconhecimento do direito de alteração de nome e gênero em registro civil às pessoas
trans, independentemente de qualquer intervenção médica, autorização judicial e outros
requisitos (ADI 4275) - decisão foi seguida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na
resolução 207/2018.

Dessa forma, com a aprovação deste projeto, o nome social (NS) será usado
em todos  os  dados  e  registros  de  informação  do  servidor,  como  nos  registros  dos
sistemas de informação, cadastros, programas e projetos municipais,  endereços de e-
mail,  listas  de  ramais,  nomes  de  usuário  nos  sistemas  de  informática,  fichas,
requerimentos, crachás e prontuários. Já o nome civil, será empregado apenas para fins
internos administrativos,  quando for estritamente necessário,  ou nos casos em que o
interesse público exigir a proteção dos direitos do cidadão e de terceiros.

Portanto, tendo em vista a relevância da temática e o grande benefício que
será  proporcionado  à  população  LGBT  patense,  solicitamos  aos  nobres  pares  a
deliberação para a sua aprovação. 
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