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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as definições e regulações dos nomes civil e social, a legislação referente ao tema, bem como 
apontar as principais características, não somente legais e morfológicas, mas também sociológicas, tendo em vista que o tema ultimamente tem 
sido foco de diversos debates nos meios político, acadêmico, social e institucional. O nome civil é o nome que distingue uma pessoa das outras e 
foi considerado o mais comum em sociedade, uma vez que, geralmente, são os pais da criança recém-nascida quem escolhe o conjunto do 
prenome, do sobrenome e até do agnome. Este nome tornou-se, por muito tempo, um atributo, um símbolo da personalidade. Com base na 
Constituição Federal de 1988, a pesquisa segue com a hipótese de que graças aos movimentos sociais que vem defendendo a ideia de uso do 
nome social, houve significativo reflexo e impacto no fato de o próprio cidadão poder escolher ter um nome e o resultado tem sido a efetivação 
do seu uso pleno, o que veio a consolidar o direito ao nome social. O nome social é aquele que travestis e transexuais utilizam no seu meio 
comunitário e pelo qual são conhecidos e identificados. Transexuais e travestis são pessoas que tem uma formação física de um sexo, embora se 
identifiquem com outro. Percebe-se, portanto, que seria um homem em um corpo de mulher ou uma mulher no corpo de um homem. Com o 
nome social, os cidadãos também são incluídos na sociedade, seja no ambiente de trabalho, no mundo artístico, etc. A metodologia utilizada para 
a realização deste trabalho aplica-se por meio da leitura dos preceitos do Código Civil, da Lei de Registros Públicos e da própria Magna Carta de 
1988, além do levantamento de informações a respeito do tema em jornais, revistas e artigos especializados. A análise de decretos, 
jurisprudência, posição de Tribunais Federais e Estaduais também teve importante peso na metodologia empregada. Após a exposição do 
trabalho e da amostra de resultados positivos acerca do uso e aceitação do nome social no Brasil, conclui-se até o momento da pesquisa que o 
nome social passa a ser adotado independentemente de decisão judicial. Alguns Estados da Federação, por exemplo, sensíveis aos inúmeros e 
crescentes casos, permitiram o registro do nome social, como o Estado do Pará, primeiro Estado a regular o assunto, em 2008, estabelecendo que 
todas as escolas da rede pública estadual poderiam registrar no ato da matrícula o prenome social de travestis e transexuais. Isso demonstra 
certo avanço sobre o tema no Brasil, tendo em vista a inclusão social, a não discriminação e a solidariedade humana.
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