
COMUNICADO DGREM/CVESC, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 
  

 Senhor(a) Dirigente Regional de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretor(a) do 

CIE e NVE. 
           Tendo em vista o grande número de dúvidas recebidas pelo Centro de 
Vida Escolar, comunicamos que a retificação de nome e sexo de pessoas 
transexuais e travestis está sendo feita administrativamente nos cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais (sem necessidade de cirurgia, sem laudos 
médicos e/ou psicológicos ou decisão judicial), conforme julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275/DF. 

Esclarecemos que, quando solicitado pelos interessados a mudança do 
registro de nome no Histórico Escolar, deverá ser seguido de retificação de nome 
e sobrenome no módulo Concluintes, na Plataforma Secretaria Escolar Digital - 
SED, conforme o nome que consta na Certidão de Nascimento e/ou Documento 
de Identidade (RG) apresentados. 

Caso haja divergência entre o nome registrado na Certidão de 
Nascimento e/ou Documento de Identidade (RG), com o nome registrado no 
Histórico Escolar, o Histórico deverá ser retificado imediatamente com base no 
Provimento nº 73 do CNJ e Provimento CG nº 16/2018, que dispõe sobre a 
substituição de prenome e sexo, ou ambos, diretamente no registro civil. 

Lembramos que qualquer documento gerado na Plataforma Secretaria 
Escolar Digital  - SED,  pode ser utilizado como documento oficial da Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo, nos trâmites da vida escolar do aluno. 
  

              MODELO DE REQUERIMENTO 

  
             ILMO (A). SR (A). Diretor da 
___________________________________________ 
  

Eu, (nome completo)___________________________, portador(a) da 
célula de identidade RG nº________________ residente e domiciliado (a) 
na ____________ (endereço completo), telefone: ( ___ ) _________, 
endereço eletrônico (e-mail): _________________________ venho, à 
presença de V. Sa., requerer com base no Provimento nº 73 do CNJ e no 
Provimento CGJ nº 16/2018  a substituição do meu nome e sobrenome 
conforme segue: 
  
Diante de sua condição pessoal e de se declarar, para os devidos fins e 
sob as penas da Lei, pessoa transgênera, requer a substituição de seus 
dados escolares, para que dele passe a constar, assim como em todas 
as documentações escolares referentes, seu nome e sobrenome como 
sendo ___________________________________________, 
permanecendo inalterados os demais dados. 
  
__________________________, _____ de _________________de 
2018. 
  
________________________________________ 

                            Assinatura 
  


