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Introdução

Objetivo

Apresentar as orientações do parecer jurídico da RNP sobre a necessidade 
do uso do chamado “Nome Social” no Certificado Pessoal da ICPEdu, em 
resposta às questões apresentadas pelo Comitê Técnico de Gestão de 
Identidade.   



Origem 

1. Foi solicitado da Assessoria Jurídica da RNP – Ajur/RNP, pela Diretoria de Serviços e Soluções da RNP- 
DSS/RNP, análise jurídica quanto à possibilidade e/ou obrigatoriedade, eventuais limitações e riscos 
jurídicos envolvidos na implementação de recurso tecnológico que viabilize a inclusão do nome social 
nos cadastros de titulares de certificados digitais pessoais emitidos pelo ICPEdu, os quais, para a 
adequada expressão de suas personalidades, se auto identifiquem/são reconhecidas por um nome 
que diverge daquele constante em seu registro de nascimento e outros documentos de identificação 
civis.  

1. A área demandante encaminhou, para delimitação da demanda, cópia de mensagem do Coordenador 
do Comitê Técnico de Gestão de Identidade (CT-GId) da RNP, a qual contém as perguntas quanto ao 
tema em apreço.  

2. O parecer apresentou as respostas aos questionamentos da CT-Gid, após, a fundamentação geral para 
as respostas ofertadas e, por fim, proposição de orientação jurídica quanto à questão.



Questões 

Questões apresentadas pelo CT-GID

1. Se os certificados pessoais ICPEdu contiverem o nome civil e o nome social, isto pode ser 
caracterizado como uma forma de constrangimento para o portador?  

2. Os certificados pessoais ICPEdu se enquadram como documentos oficiais como posto no Decreto nº 
8.727, de 2016?  

3. O art. 6º do decreto nº 8.727 indica que os certificados pessoais ICPEdu, mesmo que não sejam 
considerados como documentos oficiais de identificação, também deveriam ter a previsão para 
armazenar nome social?  

4. Seria legal emitir um certificado pessoal ICPEdu que contenha o nome civil e não possibilitar a 
inclusão de atributo para armazenar o nome social, mesmo que a solicitante peça para constar o 
nome social?  

5. Seria legal emitir um certificado pessoal ICPEdu sendo que no atributo destinado ao nome civil 
armazenar somente o nome social? Ou seja, o nome social aparecia como se fosse o nome civil da 
pessoa?



Resolução 

Recomendações jurídicas



Resolução 

Recomendações jurídicas



Obrigado!

Ana Cristina Sá Teles D´Ávila Faustino 

Assessoria Jurídica (AJUR) 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)


