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TUTORIAL PARA ISENÇÃO DE TAXAS  

 

Para retificação de nome de registro, requer-se, dentre outros documentos, a emissão das Certidões de 

Tabelionatos de Protestos, as quais tem um custo. Caso não possua recursos para custear, deve-se 

solicitar atendimento no portal da Defensoria Pública. Segue o passo a passo. 

 

 

1. Inicialmente, acessar o site da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul 

(www.defensoria.ms.def.br) e clicar no canal de atendimento, conforme imagem a seguir: 
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2. Após tomar ciência de que o atendimento da Defensoria Pública é gratuito e prestado a 
pessoa que não tenha condição financeira para contratar advogada/o, a pessoa que necessita 
do atendimento deverá clicar no botão “Preciso do atendimento da Defensoria Pública”, 
conforme a imagem a seguir:

3. Na página seguinte, deverá a pessoa interessada clicar no botão “Quero uma orientação 
jurídica, consultar um processo ou entrar com uma ação judicial – clique para preencher 
uma solicitação de atendimento”:



5. Na próxima página, faça seu cadastro em “novo cadastro” ou se já tiver, basta inserir 
seus dados de e-mail ou CPF e clicar em “entrar”;

4. Na página seguinte há um vídeo explicando a plataforma. Assista com calma e depois 
clique em “Continuar para Plataforma Digital”:



7. Depois clique em próximo:

6. Acesso feito, clique em “solicitar atendimento”:



9. Na página seguinte, clique no botão “Cível”:

8. Confira seus dados e complete caso necessário. Informe adequadamente o seu domicílio, 
para o fim de que a solicitação seja encaminhada à/ao Defensor(a) Público(a) atuante na 
respectiva Comarca.



10. No quadro “Descreva seu caso de modo detalhado”, sugere-se o preenchimento com 
o seguinte texto:

“Sou pessoa transgênero e necessito realizar a retificação do prenome e gênero 
em meu assento de nascimento/casamento, bem como nos demais documentos de 
identificação. O Provimento nº 73 do CNJ regulamenta o procedimento extrajudicial 
de alteração de prenome e gênero no registro civil, elencando no artigo 4º, § 6, os 
documentos necessários para realização do requerimento de retificação. Dentre 
estes, consta a exigência de “certidão dos tabelionatos de protestos do local de 
residência dos últimos cinco anos”. Ocorre que a referida certidão tem alto custo 
e eu, por ser economicamente hipossuficiente, não disponho de meios de arcar 
com estas despesas sem o prejuízo de meu sustento e/ou de minha família. Desta 
forma, necessito de atendimento para encaminhamento de solicitação ao(s) 
tabelionato(s) de protestos locais para emissão da referida certidão sem custos.”.



11. Ilustrado a seguir:

12. Após, clique em próximo e depois em enviar. A equipe da Defensoria Pública entrará 
em contato com a parte interessada, por meio do telefone informado no formulário.


