
I
I

~.., ê~E,ª~~DO ESTADO DE COIÁS
A CASA É SUA !At

....l>elgga'1..Ad~i..... Accors;
~
i9ttDd

PROJETO DE LEI N0500 DE 30DE dJYlAO 2020.

NARMENTE
IORMENTE

S. JUSTIÇA
ALTERA A LEI ESTADUAL N°

14.376/2002, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIMENTO DE CUSTAS E

EMOLUMENTOS DA JUSTiÇA DO

ESTADO DE GOIÁS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" .

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O art° 36 da Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de 2002, passa a vigorar

com a seguinte alteração:

"Art. 36 "

(...)

VI - o registro civil de nascimento e a sua primeira certidão; o registro de

óbito e a primeira certidão; o registro e a certidão de adoção de menor;

averbação do prenome e da classificação de gênero no registro civil

de pessoa transgênero, e primeiro registro civil correspondente; ainda,

as emissões de segunda via, para pessoas reconhecidamente pobres que,

por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem

condições de pagá~las;
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Art. 2° - Esta Lei entra em vigor no ano seguinte a data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Em que pese não haver menção expressa r)a Constituição Federal de 1988

quanto aos direitos da população trans, é induvidosa sua postura em consagrar como

princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade de

maneira abrangente.

O princípio da dignidade da pessoa humana, norteador das normas de proteção

ao indivíduo, é fundamento de um direito implícito: o direito geral de personalidade (ou

direito ao livre desenvolvimento da personalidade), implicando uma proteção abrangente

em relação a toda e qualquer forma de violação dos bens da personalidade, estejam eles

ou não expressamente reconhecidos no texto constitucional.

Desse modo, o rol de direitos da personalidade previstos na Constituição Federal

-+ de 1988 não é taxativo, devendo abranger outros direitos que compõem a personalidade

da pessoa, assegurando-se a garantia do seu exercício. Abrangem, portanto,

induvidosamente, as pessoas trans. Em relação à população trans, a propósito, o livre

exercício do direito da personalidade encontra inúmeras limitações: em seus corpos, no

nome e gênero constante no registro de nascimento e no preconceito da sociedade.

Não obstante o contexto que historicamente sempre impôs desmedido sofrimento

e processo de exclusão social, aos poucos o Estado Brasileiro vem dando passos

concretos para cumprir mandado constitucional de tutela da dignidade à população trans.

Registre-se que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nO4275, resguardou o direito fundamental subjetivo à

alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil, inclusive pela via

administrativa, em acórdão assim ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA

TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO

REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO

RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURíDICA, À

3



ALECO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00 ESTADO DE GOIÁS

A CASA É SUA

LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE.

INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALlZAÇÃO

OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU

PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações

abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de

gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de

reconhecê-Ia, nunca de constituí-Ia. 3. A pessoa transgênero que

comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe

foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em

declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito

fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação

de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial,

independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de

terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao

livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada

procedente. (ADI 4275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)

p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em

01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-

2019 PUBLlC 07-03-2019)

Há de se enaltecer a importância do julgado, cuja eficácia erga omnes e efeitos

vinculantes direcionam novo cenário de que não é mais possível o Poder Judiciário negar

o reconhecimento da viabilidade jurídica da modificação do prenome e do gênero das

pessoas trans. Entretanto, em que pese a viabilidade jurídica para tutela da dignidade

junto ao registro civil, pela via administrativa, a realidade de boa parte desta população

trans, como bem aponta a Defensoria Pública do Estado de Goiás, esbarra em outra tipo

de vulnerabilidade, que impede a sua concretização: a vulnerabilidade econômica. Em

que pese a regulamentação da matéria - Conselho Nacional de Justiça, por meio do

Provimento 73/2018 - tenha feito previsão em relação à gratuidade para o ato de

averbação prenome e da classificação de gênero no registro civil, acabou remetendo o

procedimento para sua concessão as normativas de cada estado da Federação.
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No Estado de Goiás, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento nO

17/2018, que "Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos

assentos de nascimento e casamento de pessoas trans no Registro Civil de Pessoas

Naturais." Na esteira do Provimento nO73/2018 do CNJ, já citado, estabeleceu, em seu

art. 13, que "Os registradores deverão observar as normas legais referentes à gratuidade
de atos, estabelecidas por lei estadual de emolumentos."

A propósito, a Lei Estadual n° 14.376/2002, que "Dispõe sobre o Regimento de

Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás e dá outras providências",

disciplina as hipóteses de isenção de custas e emolumentos junto ao Registro Civil de

Pessoas Naturais:

Art. 36 - São isentos de custas e emolumentos:

1- omissis
( ...)

VI - o registro civil de nascimento e a sua primeira

certidão; o registro de óbito e a primeira certidão; o

registro e a certidão de adoção de menor, inclusive as

emissões de segunda via, para pessoas

reconhecidamente pobres que, por declaração própria,

sob responsabilidade, se declararem sem condições de

pagá-Ias;

A Lei Federal nO9.534/97, que modificou a redação original do art. 45 da Lei

Federal nO8.935/94 e do art. 30 da Lei Federal nO6.015/73, estabeleceu a gratuidade

para o registro civil de certidão de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira

respectiva certidão, independentemente de sua condição econômica.

A legislação federal estabeleceu isenção objetiva para o recolhimento dos

emolumentos no registro civil em tais situações, com o propósito de se promover a

erradicação do sub-registro de nascimento, assegurando a todos os indivíduos o acesso

aos direitos essenciais para a cidadania.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de alteração

legislativa, reconheceu a relevância e proporcionalidade em relação à limitação imposta
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aos serviços notariais e de registro, assim decidindo:

O't!~CIo

Adrl .
AcCOISI.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL.

NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS

RELACIONADOS AO EXERCíCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE.

PRINCípIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO

OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A

atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e

registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um

regime de direito público. 11 - Não ofende o princípio da

proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do

pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil

de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. 111

- Precedentes. IV - Ação julgada improcedente. (ADI 1800, Relator(a):

NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI

(ART.38,IV,b,DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2007, DJe-

112 DIVULG 27-09-2007 PUBLlC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-

00026 EMENT VOL-02291-01 PP-00113 RTJ VOL-00206-01 PP-

00103)

Tem-se, portanto, que para todas as pessoas no Brasil são gratuitos o registro de

nascimento e a emissão da primeira certidão correspondente. É certo que, a Constituição

Federal e legislação estadual resguarda gratuidade para pessoas reconhecidamente

pobres que, por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem condições

de pagá-Ias. Entretanto, o deferimento da gratuidade relativamente às custas e

emolumentos junto aos Cartórios de Registro Civil perpassa por dificultosa burocracia e

análise documental, potencializando contexto de constrangimentos e estigmatização,

notadamente às pessoas trans.

Além disso, circunstâncias em que pessoas trans encontram-se privadas de

liberdade, estando impedidas, por exemplo, de comparecerem aos Cartórios de Registro

Civil declararem pessoalmente sua vulnerabilidade econômica. Não se coaduna com o

princípio constitucional da igualdade, nos termos da fundamentação acima apontada, o
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não reconhecimento da gratuidade universal para o primeiro registro civil à averbação
do prenome e da classificação de gênero no registro civil, sendo certo que, para esta

população trans, a certidão averbada equivale ao primeiro registro de dignidade e

cidadania.

É certo, também, que nos termos da ADI nO1800, acima citada, o Supremo

Tribunal Federal fixou que Estados-membros e Distrito Federal devem implementar

mecanismos para ressarcimento dos atos gratuitos, como forma de preservar o

equilíbrio-econômico financeiro das serventias extrajudiciais. Entretanto, tem-se que as

demandas de averbação de prenome e da classificação de gênero no registro civil, pela

população trans, é numericamente inexpressiva, importando dizer que os mecanismos

de compensação econômico-financeira já existentes para o primeiro registro civil de

nascimento e óbito.

A delegação constitucional ao ente privado para exercício de atividade própria da

administração, legitimando-o para a prática de atos que regulam interesses públicos e

privados, importa a que assuma os ônus e bônus de função cartorária, dentre eles, os

propósitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, a tutela da cidadania e da

dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso I e 11, da Constituição Federal de 1988),

ainda que atos considerados não lucrativos.

Não resta dúvidas que, mesmo atuando gratuitamente em certos atos, o suporte

econômico-financeiro auferido pelos notários e oficiais de registro se mostra

suficientemente compensador.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROJETO DE LEI N0500 De 3 ODE AA nho 2020.. V

NARMENTE
IORMENTE

S. JUSTIÇA
ALTERA A LEI ESTADUAL N°

14.376/2002, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIMENTO DE CUSTAS E

EMOLUMENTOS DA JUSTiÇA DO

ESTADO DE GOIÁS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" .

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O art° 36 da Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de 2002, passa ã vigorar
com a seguinte alteração:

"Art. 36 0.0 o 00' o ••••••••••• 0.0.0 0.00 ••••••• 00 0.0 •••• 00 '00 0.0 •••••••••••• 0.0.00 0.0. 0.0. o •••••••••••• "

(...)
VI - o registro civil de nascimento e a sua primeira certidão; o registro de

óbito e a primeira certidão; o registro e a certidão de adoção de menor;

averbação do prenome e da classificação de gênero no registro civil

de pessoa transgênero, e primeiro registro civil correspondente; ainda,

as emissões de segunda via, para pessoas reconhecidamente pobres que,

por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem

condições de pagá-Ias;
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Art. 2° - Esta Lei entra em vigor no ano seguinte a data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Em que pese não haver menção expressa na Constituição Federal. de 1988

quanto aos direitos da população trans, é induvidosa sua postura em consagrar como

princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade de

maneira abrangente.

O princípio da dignidade da pessoa humana, norteador das normas de proteção

ao indivíduo, é fundamento de um direito implícito: o direito geral de personalidade (ou

direito ao livre desenvolvimento da personalidade), implicando uma proteção abrangente

em relação a toda e qualquer forma de violação dos bens da personalidade, estejam eles

ou não expressamente reconhecidos no texto constitucional.

Desse modo, o rol de direitos da personalidade previstos na Constituição Federal

de 1988 não é taxativo, devendo abranger outros direitos que compõem a personalidade

da pessoa, assegurando-se a garantia do seu exercício. Abrangem, portanto,

induvidosamente, as pessoas trans. Em relação à população trans, a propósito, o livre

exercício do direito da personalidade encontra inúmeras limitações: em seus corpos, no

nome e gênero constante no registro de nascimento e no preconceito da sociedade.

Não obstante o contexto que historicamente sempre impôs desmedido sofrimento

e processo de exclusão social, aos poucos o Estado Brasileiro vem dando passos

concretos para cumprir mandado constitucional de tutela da dignidade à população trans.

Registre-se que recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nO4275, resguardou o direito fundamental subjetivo à

alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil, inclusive pela via

administrativa, em acórdão assim ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA

TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO

REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO

RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURíDICA, À
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LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE.

INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALlZAÇÃO

OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU

PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações

abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de

gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de

reconhecê-Ia, nunca de constituí-Ia. 3. A pessoa transgênero que

comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe

foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em

declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito

fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação

de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial,

independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de

terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao

livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada

procedente. (ADI 4275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)

p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em

01/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-

2019 PUBLlC 07-03-2019)

Há de se enaltecer a importância do julgado, cuja eficácia erga omnes e efeitos

vinculantes direcionam novo cenário de que não é mais possível o Poder Judiciário negar

o reconhecimento da viabilidade jurídica da modificação do prenome e do gênero das

pessoas trans. Entretanto, em que pese a viabilidade jurídica para tutela da dignidade

junto ao registro civil, pela via administrativa, a realidade de boa parte desta população

trans, como bem aponta a Defensoria Pública do Estado de Goiás, esbarra em outra tipo

de vulnerabilidade, que impede a sua concretização: a vulnerabilidade econômica. Em

que pese a regulamentação da matéria - Conselho Nacional de Justiça, por meio do

Provimento 73/2018 - tenha' feito previsão em relação à gratuidade para o ato de

averbação prenome e da classificação de gênero no registro civil, acabou remetendo o

procedimento para sua concessão as normativas de cada estado da Federação.
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No Estado de Goiás, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento nO

17/2018, que "Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos

assentos de nascimento e casamento de pessoas trans no Registro Civil de Pessoas

Naturais." Na esteira do Provimento nO73/2018 do CNJ, já citado, estabeleceu, em seu

art. 13, que "Os registradores deverão observar as normas legais referentes à gratuidade

de atos, estabelecidas por lei estadual de emolumentos."

A propósito, a Lei Estadual nO14.376/2002, que "Dispõe sobre o Regimento de

Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás e dá outras providências",

disciplina as hipóteses de isenção de custas e emolumentos junto ao Registro Civil de

Pessoas Naturais:
Art. 36 - São isentos de custas e emolumentos:

1- omissis
( ...)
VI - o registro civil de nascimento e a sua primeira

certidão; o registro de óbito e a primeira certidão; o

registro e a certidão de adoção de menor, inclusive as

emissões de segunda via, para pessoas

reconhecidamente pobres que, por declaração própria,

sob responsabilidade, se declararem sem condições de

pagá-Ias;

A Lei Federal nO9.534/97, que modificou a redação original do art. 45 da Lei

Federal n° 8.935/94 e do art. 30 da Lei Federal nO6.015/73, estabeleceu a gratuidade

para o registro civil de certidão de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira

respectiva certidão, independentemente de sua condição econômica.

A legislação federal estabeleceu isenção objetiva para o recolhimento dos

emolumentos no registro civil em tais situações, com o propósito de se promover a

erradicação do sub-registro de nascimento, assegurando a todos os indivíduos o acesso

aos direitos essenciais para a cidadania.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de alteração

legislativa, reconheceu a relevância e proporcionalidade em relação à limitação imposta
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aos serviços notariais e de registro, assim decidindo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NOTARIAL.

NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS. ATOS

RELACIONADOS AO EXERCíCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE.

PRINCípIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO

OBSERVADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - A

atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e

registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um

regime de direito público. 11 - Não ofende o princípio da

proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do

pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil

de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. 111

- Precedentes. IV - Ação julgada improcedente. (ADI 1800, Relator(a):

NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI

(ART.38,IV,b,DO RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2007, DJe-

112 DIVULG 27-09-2007 PUBLlC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-

00026 EMENT VOL-02291-01 PP-00113 RTJ VOL-00206-01 PP-

00103)

Tem-se, portanto, que para todas as pessoas no Brasil são gratuitos o registro de

nascimento e a emissão da primeira certidão correspondente. É certo que, a Constituição

Federal e legislação estadual resguarda gratuidade para pessoas reconhecidamente

pobres que, por declaração própria, sob responsabilidade, se declararem sem condições

de pagá-Ias. Entretanto, o deferimento da gratuidade relativamente às custas e

emolumentos junto aos Cartórios de Registro Civil perpassa por dificultosa burocracia e

análise documental, potencializando contexto de constrangimentos e estigmatização,

notadamente às pessoas trans.

Além disso, circunstâncias em que pessoas trans encontram-se privadas de

liberdade, estando impedidas, por exemplo, de comparecerem aos Cartórios de Registro

Civil declararem pessoalmente sua vulnerabilidade econômica. Não se coaduna com o

princípio constitucional da igualdade, nos termos da fundamentação acima apontada, o
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não reconhecimento da gratuidade universal para o primeiro registro civil à averbação
do prenome e da classificação de gênero no registro civil, sendo certo que, para esta

população trans, a certidão averbada equivale ao primeiro registro de dignidade e

cidadania.

É certo, também, que nos termos da ADI nO1800, acima citada, o Supremo

Tribunal Federal fixou que Estados-membros e Distrito Federal devem implementar

mecanismos para ressarcimento dos atos gratuitos, como forma de preservar o

equilíbrio-econômico financeiro das serventias extrajudiciais. Entretanto, tem-se que as

demandas de averbação de prenome e da classificação de gênero no registro civil, pela

população trans, é numericamente inexpressiva, importando dizer que os mecanismos

de compensação econômico-financeira já existentes para o primeiro registro civil de

nascimento e óbito.

A delegação constitucional ao ente privado para exercício de atividade própria da

administração, legitimando-o para a prática de atos que regulam interesses públicos e

privados, importa a que assuma os ônus e bônus de função cartorária, dentre eles, os

propósitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, a tutela da cidadania e da

dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso I e 11, da Constituição Federal de 1988),

ainda que atos considerados não lucrativos.

Não resta dúvidas que, mesmo atuando gratuitamente em certos atos, o suporte

econômico-financeiro auferido pelos notários e oficiais de registro se mostra

suficientemente compensador.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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Ao Sr. Dep. (s) 	WickAA3 03\ry‘et  
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Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	‘11 / 	07í 	/ 2020 . 

Presidente: 
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PROCESSO N.' : 2020003489 
INTERESSADO : DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORS1 
ASSUNTO 	: Altera a Lei Estadual n° 14.376/2002, que dispõe sobre o 

Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado 
de Goiás e dá outras providências. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da Deputada Delegada 

Adriana Accorsi, que altera a Lei Estadual n° 14.376/2002, que dispõe sobre o Regimento de 

Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás. 

Predita alteração refere-se ao inciso VI do art. 36 do mencionado 

diploma legal, isentando de custas e emolumentos a averbação do prenome e da 

classificação de gênero no registro civil de pessoa transgênero e primeiro registro 

civil correspondente. 

A autora justifica seu projeto trazendo a lume um dos princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, a dignidade da pessoa 

humana. Argumenta também que referido princípio se mostra como fundamento de 

um direito implícito, isto é, o direito geral de personalidade, que envolve a pessoa 

trans. 

Menciona também que a Corregedoria-Geral de Justiça em Goiás editou 

o Provimento if 17/2018, que "dispõe sobe a averbação da alteração do prenome e do 

gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoas trans no Registro Civil de Pessoas 

Naturais", segundo o qual "os registradores deverão observar as normas legais referentes à 

gmtuidade de atos, estabelecidos por lei estadual de emolumentos" (art. 13). 

O processo legislativo foi encaminhado à Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação (CCJR) para análise, nos termos regimentais. 



FOLHAS 

De início, releva consignar que o direito à alteração do prenome da - 

pessoa transgênero foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADI if 4275, que entendeu que o direito à igualdade sem discriminações abrange a 

identidade ou expressão de gênero e que a pessoa transgênero que comprove sua 

identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por 

autoidentificação, firmada em declaração escrita de sua vontade dispõe, do direito 

fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no 

registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de 

procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito 

fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Senão, vejamos: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.DIREITO 

CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. 

ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 

POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E 

À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS 

HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 

O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou  
expressão de gênero. 

A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa 

humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de 

constituí-la. 

A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero  

dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por 

autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade 

dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da  

classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou  

judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e latidos de 

terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre 

desenvolvimento da personalidade.  

Ação direta julgada procedente'. 

1  STF. ADI 4275/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator para o acórdão> 
Ministro Edson Fachin. Julgamento: 1/3/2018. Publicação: 7/3/2019. 
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é matéria inserida, constitucionalmente, no âmbito da competência legislativa 

concorrente da União e dos Estados, prevista nos art. 236, § 2°, e art. 24, inciso IV, § 

3", da Constituição Federal, que dispõe, respectivamente, que lei federal estabelecerá 

normas gerais sobre fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

serviços notariais e de registro, e que compete à União e aos Estados legislar 

concorrentemente sobre custas dos serviços forenses, razão pela qual cabe a União 

estabelecer normas gerais e aos Estados exercer a competência suplementar, sendo 

que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. 

Nesse sentido, exercendo seu desiderato constitucional, a União editou 

a Lei Federal n. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o § 2' do art. 236 da 

Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 

No âmbito estadual, por iniciativa do Tribunal de Justiça (art. 46 da 

CE), foi aprovada a Lei n. 14.376, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o 

Regimento de Custas e Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás, que, no seu 

Capitulo IV, institui várias hipóteses de isenção de custas e emolumentos. 

Corroborando a competência concorrente dos Estados para legislar 

sobre emolumentos, o Supremo Tribunal Federal, em caso de isenção de entidades 

beneficentes de assistência social, firmou exegese segundo a qual "o fato de a Carta não 

dispor expressamente sobre a isenção, consideradas as entidades beneficentes de assistência 

social em regular finwionamento, declaradas de utilidade pública, isso quanto a emolumentos, 

não consubstancia óbice a que o Estado, no âmbito da conveniência e oportunidade política 

legislativa, faça-o" (cf. ADI n° 1.624-MG, Rel. MM. CARLOS VELL050). 

Em outras palavras, a instituição de isenções de emolumentos não se 

inclui no âmbito de normas gerais. Tem-se, nesse caso, uma questão específica, 



inserida no âmbito da competência concorrente dos Estados (art. 24, inciso IV; da 

CF). 

Sobreleva registrar também que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal preceitua que as custas e os emolumentos forenses são espécies tributárias, 

classificando-se como taxas (cf. ADI 1.772-MG, Rel. MM. CARLOS VELLOS0). Com 

efeito, sendo as custas e os emolumentos forenses uma espécie tributária (taxa), o 

parlamentar tem legitimidade para iniciar os projetos de lei sobre este tema, 

conforme preceitua o art. 20, g 1°, inciso II, da Constituição Estadual, que, após a 

redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45, de 2009, não inclui mais a 

matéria tributária dentre aquelas da iniciativa reservada do Governador. A 

propósito: 

I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada 
no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de 
serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina 
que a "lei entrará em vigor no dia lo de janeiro de 2006": procedência, em 
parte, para dar interpretação conforme à Constituição ao dispositivos 
questionado e declarar que, apesar de estar em vigor a partir de 10 de janeiro de 
2006, a eficácia dessa norma, em relação aos dispositivos que aumentam ou 
instituem novas custas e emolumentos, se iniciará somente após 90 dias da sua 
publicação. II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e 
extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que 
as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais têm caráter 
tributário de taxa. 111. Lei tributária: prazo nonagesimal. Uma vez que o caso 
trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de 
tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, 111, c, com a redação dada pela EC 
42/03 - prazo nonagesimal para que a lei tributária se torne eficaz2. 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: 
NATUREZA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. ALlQUOTA: LIMITE. Lei 
7.550, de 2001, do Estado de Mato Grosso. I. - As custas e os emolumentos 
são espécie tributária, são taxas. Precedentes do STF. 11. - 
Inconstitucionalidade da Nota 1(1...])  ao item 7 ([...1) da Tabela "A" e da Nota 
1 ([...1) ao item 27 (1.1) da Tabela "C", anexas à Lei 7.550/01, do Estado de 

STF. Plenário. ADI 3.694/AP. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 20/9/2006. mi. D.I. 6 nov. 2006. Sem 
destaque no original. 
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Mato Grosso, porque ostentam base de cálculo própria de imposto, S51111, 

ofensivas ao disposto no art. 145, § 2 o, da Constituição Federal 

- As alíquotas dos emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque 

têm um limite, não são desproporcionadas ao custo do serviço que remuneram. 

IV. - lnocorrência, na hipótese, do fenómeno da inconstitucionalidade por 

"arrastamento" ou "atração". V. - Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente, em parte3. 

Nessa linha de intelecção, citem-se decisões do Supremo Tribunal 

Federal, na esteira de que a matéria de índole tributária não é de iniciativa 

reservada do Poder Executivo.  

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

8.366, DE 7 DE JULHO DE 2006, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

LEI QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL PARA AS EMPRESAS QUE 

CONTRATAREM APENADOS E EGRESSOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE 

TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA. A CONCESSÃO 

UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA 

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA 

AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2°, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. 1. A lei instituidora de incentivo fiscal para as empresas que 

contratarem apenados e egressos no Estado do Espírito Santo não 

consubstancia matéria orçamentária. Assim, não subsiste a alegação, do 

requerente, de que a iniciativa seria reservada ao Chefe do Poder 

Executivo.  2. O texto normativo capixaba efetivamente viola o disposto no 

artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", Constituição do Brasil, ao conceder 

isenções fiscais às empresas que contratarem apenados e egressos no Estado do 

Espírito Santo. A lei atacada admite a concessão de incentivos mediante 
desconto percentual na aliquota do ICMS, que será proporcional ao número de 

empregados admitidos. 3. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de 

que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia 

celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 

24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2', XII, "g", da Constituição 

Federal. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente para declarar 

inconstitucional a Lei n. 8.366, de 7 de julho de 2006, do Estado do Espírito 

Santo°. 

3  STF. Plenário. ADI 2.653/MT. Rel.: Min. CARLOS VELLOSO. 8/10/2003. un. Di. 31 out. 2003. Sem 
destaque no original. 

STF. ADI 3809/ES. Relator: Ministro Eros Grau. Julgamento: 14/6/2007. Publicação: 14/9/2007. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DSC.,_ 

MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS SOBRE DIREITO 
TRIBUTÁRIO. INICIATIVA CONCORRENTE ENTRE O CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO E OS MEMBROS DO LEGISLATIVO.  
POSSIBILIDADE DE LEI QUE VERSE SOBRE O TEMA REPERCUTIR 

NO ORÇAMENTO DO ENTE FEDERADO. IRRELEVÂNCIA PARA 

FINS DE DEFINIÇÃO DOS LEGITIMADOS PARA A INSTAURAÇÃO 

DO PROCESSO LEGISLATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A 
iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente 
entre o chefe do poder executivo e os membros do legislativo. II - A 

circunstância de as leis que versem sobre matéria tributária poderem repercutir 

no orçamento do ente federado não conduz à conclusão de que sua iniciativa é 

privativa do chefe do executivo. III - Agravo Regimental improvido5. 

Verifica-se, pois, que a proposta em tela não encontra óbice 

constitucional ou legal para sua aprovação. Apenas que, por questões de técnica 

legislativa, ofereço o seguinte substitutivo: 

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N°500, DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

Altera a Lei tf 14.376, de 27 de dezembro de 

2002, que dispõe sobre o Regimento de Custas e 

Emolumentos da Justiça do Estado de Goiás e dá 

outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do 

art. 10, da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1° O art. 36, inciso VI, da Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de 2002, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 36. 	  

$ STF. Segunda Turma. Embargos de declaração no RE 590.697/MG. Rel.: Min. RICARDO LIEWANDOWSKI. 
12/8/2011. un. ale 31. 5 set. 2011. 

6 



vi.  
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VI - o registro civil de nascimento e a sua primeira certidão; o registr°  

e a primeira certidão; o registro e a certidão de adoção de menor; a averbação do 

prenome e da classificação de gênero no registro civil de pessoa trans gênero, e 

primeiro registro civil correspondente, inclusive as emissões de segunda via, 

para pessoas reconhecidamente pobres que, por declaração própria, sob 

responsabilidade, se declararem sem condições de pagá-las; 

	 " (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação". 

Por tais razões, adotado o substitutivo retro, somos pela aprovação do 

presente projeto de lei. 

É o relatório. 

rdmm 

OS 	de 2020. SALA DAS COMISSÕES, em 

Deputado RLOS CABRAL 
elator 
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°COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça epidação aprova o pedido de VISTA 
ao(s) Sr. Deputado(a) (s):  exu r\--) 14..,C5to  
PELO PRAZO REGIMENTAL 
Sala das Comissões Deputado Sólon Amaral 

Em 	06 	 /2020. 

Presidente: 

dor 
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