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DECISÃO

SEI Nº 0051966-96.2018.8.16.6000
I – Trata-se de expediente iniciado em razão do recebimento do Ofício nº
98/2018/NUCIDH/DPPR, encaminhado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná para solicitar
que “seja realizada orientação a todos os Cartórios de Registro de Pessoas Naturais do Estado
do Paraná para que, ao receberem pedido de retificação de nome e gênero de interessados
transexuais, seja aceita a Certidão Positiva (Única) do Cartório Distribuidor de Protesto”.
II – O Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a
averbação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de nascimento e casamento de
pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais foi publicado, em 29.06.2018.
Nos termos do § 6º do artigo 4º do Provimento 73/2018, “a pessoa requerente
deverá apresentar ao ofício do RCPN, no ato do requerimento, os seguintes documentos: I –
certidão de nascimento atualizada; II – certidão de casamento atualizada, se for o caso; III
– cópia do registro geral de identidade (RG); IV – cópia da identificação civil nacional
(ICN), se for o caso; V – cópia do passaporte brasileiro, se for o caso; VI – cópia do
cadastro de pessoa física (CPF) no Ministério da Fazenda; VII – cópia do título de
eleitor; IX – cópia de carteira de identidade social, se for o caso; X – comprovante de
endereço; XI – certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos
(estadual/federal); XII – certidão do distribuidor criminal do local de residência dos
últimos cinco anos(estadual/federal); XIII – certidão de execução criminal do local de
residência dos últimos cinco anos(estadual/federal); XIV – certidão dos tabelionatos de
protestos do local de residência dos últimos cinco anos; XV – certidão da Justiça Eleitoral
do local de residência dos últimos cinco anos; XVI – certidão da Justiça do Trabalho do local
de residência dos últimos cinco anos; XVII – certidão da Justiça Militar, se for o caso.
Consta, ainda, no § 9º do artigo 4º do Provimento nº 73/2018 que “ações em
andamento ou débitos pendentes, nas hipóteses dos incisos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII
do § 6º, não impedem a averbação da alteração pretendida, que deverá ser comunicada aos
juízos e órgãos competentes pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado”.
A Defensoria Pública do Estado do Paraná, no presente expediente, ressaltou que
“em algumas localidades que possuem mais de um Cartório de Protestos, existe um Cartório
Distribuidor de Protestos, responsáveis pela distribuição dos títulos” e que “esse
Distribuidor visa justamente evitar que a pessoa tenha que ir a todos os cartórios da
localidade” solicitar a certidão.
Informou, ainda, que tomou ciência de que alguns registradores se negaram a
realizar o procedimento de retificação do prenome e do gênero da pessoa transgênero, “sob a
alegação de que a certidão fornecida pelo Cartório Distribuidor de Protestos não era
suficiente, sendo necessária uma certidão de cada Cartório de Protesto de Curitiba, o que
caracteriza um desserviço à democracia e patente descumprimento das determinações do STF e do
CNJ, dizer aos cidadãos que devem se dirigir a cada Cartório de Protestos, quando há um
Cartório Distribuidor”.
III – Nos termos do artigo 872 do Código de Normas do Foro Extrajudicial, “os
títulos e documentos de dívida destinados a protesto estarão sujeitos à prévia distribuição
obrigatória nas localidades onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos”.
Dispõe, ainda, o inciso IV do artigo 860 do C.N.F.E, que compete aos oficiais de
registro de distribuição expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros
e papéis.
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Em contato com os Ofícios Distribuidores do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba, obtivemos a informação que na certidão fornecida pelo Ofício
Distribuidor constarão os títulos distribuídos (e ainda não protestados) e os títulos que já
foram protestados, com a indicação do Tabelionato de Protesto que recepcionou o título.
Não constaram na certidão os títulos já cancelados e os títulos que foram
sustados por decisão judicial.
Como o Provimento nº 73/2018 do CNJ exige que a parte interessada apresente,
também, certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos
(estadual/federal), eventual Ação de Sustação do Protesto aparecerá nos respectivos
registros.
Portanto, os registradores deverão aceitar a Certidão emitida pelo Ofício
Distribuidor local para os fins do artigo 4º, § 6º, inciso XIV, do Provimento nº 73/2018.
IV – Diante do exposto, expeça-se Ofício-Circular a todos os agentes delegados
do Estado do Paraná com competência para Registro Civil das Pessoas Naturais para ciência
desta decisão.
V – Encaminhe-se cópia desta decisão à Defensoria Pública do Estado do Paraná,
em resposta ao Ofício nº 98/2018/NUCIDH/DPPR.
VI – Após, encerre-se o presente expediente.
Curitiba, na data de registro no sistema.
MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Mario Helton Jorge, Corregedor, em 06/08/2018, às 14:17, conforme art. 1º,
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