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Em 14 de Janeiro de 2010, a Prefeitura do Município de São Paulo publicou o Decreto
Nº 51.180/2010, que assegura o direito ao uso do nome social das pessoas trans em
todos os órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta.
Com esta medida os funcionários públicos, servidores públicos e usuários dos serviços
sob a responsabilidade da Prefeitura têm o direito de identificar-se em documentos
oficiais, tais como crachás, fichas de cadastro, formulários, prontuários, etc., com o nome
pelo qual se reconhece e se identifica por sua comunidade e em seu meio social.
A medida possibilita a utilização de prenomes (nomes sociais) adequados, evitando
constrangimentos e situações vexatórias, para travestis e transexuais que possuem um
nome na carteira de identidade que não condiz com sua aparência e identidade de
gênero.
O nome social poderá ser utilizado:
 exclusivamente no crachá e tarjeta do uniforme dos agentes operacionais;
 cumulativamente e antecedendo o nome civil em documentos internos de folha de
pagamento.
Em documentos oficiais apresentados perante terceiro (ex. Registro na Receita Federal,
documentos bancários, etc), deverá ser utilizado exclusivamente o nome civil.
Os interessados em incluir seu nome social nos seus documentos deverão preencher e
assinar o requerimento, conforme modelo anexo e enviá-lo ao Departamento de
Administração de Pessoal - DAP (meio físico).
Com essa medida, a CET reforça seu compromisso com o respeito à diversidade sexual
e com a garantia de direitos às pessoas trans.
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Departamento de Administração de Pessoal / DAP

Nos termos do artigo 2º, “caput”, do Decreto nº 51.180, de 14 de janeiro de 2010,
eu.............................................................................. (nome civil do interessado), portador
da Cédula de Identidade nº..................................... e inscrito no CPF sob nº
.....................................,

solicito

a

inclusão

e

uso

do

meu

nome

social

“..............................................................................” (indicação do nome social), nos
registros municipais relativos aos serviços públicos prestados por este órgão ou unidade.

São Paulo, ..............................................................................

_____________________________________
(assinatura do interessado)

