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Diário da Justiça Eletrônico

RESOL-GP - 272016
Código de validação: 4DA0B5CFBE

Altera a Resolução nº 28/10, que aprova o Regulamento do Concurso Público de
Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Estado do
Maranhão – Ingresso e Remoção.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO as alterações introduzidas nas Resoluções nº 81/09, 122/10 e 187/14 do Conselho Nacional de Justiça,
RESOLVE, ad referendum, do Plenário:
Art. 1º Alterar os arts. 2º, 4º, 12, 16, 19, 20, 30, 31, 40, 43, 50, 61, 63, 64, 67, 75, 76, 77, 78 e Anexo Único, da Resolução nº
28/10, bem como acrescentar o art. 79 à citada Resolução, que passam a vigorar com a seguinte redação:
" CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A delegação das atividades notariais e de registro dependerá dos seguintes requisitos:
I- habilitação em concurso público de provas e títulos;
II- nacionalidade brasileira;
III- capacidade civil;
IV- quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V- diploma de bacharel em direito devidamente registrado ou prova de que o candidato tenha exercido até antes da publicação do
primeiro edital do concurso dez anos de função em serviço notarial ou de registro: e
VI- comprovação de conduta condigna ao exercício das atividades notariais ou de registro.
§1º Constará do edital do concurso a relação dos documentos destinados à comprovação do preenchimento dos requisitos acima
enumerados, devendo, obrigatoriamente, ser apresentadas certidões dos distribuidores Cíveis e Criminais, da Justiça Estadual e
Federal, bem como de protesto, emitidas nos locais em que o candidato manteve domicilio nos últimos dez anos.
§ 2º Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares, efetivos ou estáveis, de serventias extrajudiciais e que exerçam a
atividade por mais de dois anos no Estado do Maranhão na data da primeira publicação do edital de abertura e comprovem a
regularidade das obrigações trabalhistas/fiscais e previdenciárias de suas serventias.
Art. 4º As vagas serão preenchidas, alternadamente: duas terças partes, por concurso público de ingresso de provas e títulos; e
uma terça parte, por meio de remoção, mediante concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia
notarial ou de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou remoção, por mais de seis meses.
§ 1º Para estabelecer o critério de preenchimento será tomada por base a data de vacância da titularidade ou, quando vaga na
mesma data, aquela da criação do serviço.
§ 2° Quando vagas e criadas na mesma data, ou criadas na mesma data e ainda não instaladas, a ordem de que trata o caput deste
artigo será estabelecida por sorteio, em audiência pública, presidida pelo corregedor-geral da Justiça e convocada com cinco dias
de antecedência, por meio de edital, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 12 A Comissão Examinadora, presidida por um desembargador, será composta por três juízes de direito, um advogado, um
membro do Ministério Público Estadual, um notário e um registrador, cujos nomes constarão do edital.
§ 1º O desembargador, os juízes de direito e os respectivos delegatários do Serviço de Notas e de Registro serão indicados pelo
presidente do Tribunal e aprovados pelo Plenário.
§ 2º O advogado e o membro do Ministério Público serão indicados, respectivamente, pelo presidente da OAB- Seccional do
Maranhão e pelo procurador-geral de Justiça.
§ 3º Para cada membro titular haverá um suplente indicado da mesma forma.
§ 4º A indicação dos membros titulares e de seus suplentes, representantes da OAB- Seccional do Maranhão e do Ministério
Público Estadual será feita no prazo de cinco dias, contados da data da solicitação feita pelo presidente do Tribunal de Justiça.
§ 5º A omissão ou o retardamento na indicação dos representantes referidos no parágrafo anterior não impedirá o início ou o
prosseguimento do concurso.
§ 6º A Comissão Examinadora somente se reunirá com maioria absoluta de seus membros e presente o seu presidente ou seu
suplente.
Art. 16 O presidente do Tribunal designará juiz de direito ou servidor do Poder Judiciário para secretariar o concurso, indicando-lhe
também os auxiliares.
Paragrafo único. O juiz de direito indicado não ficara afastado de sua função judicante.

CAPITULO III
DO CONCURSO DE INGRESSO

Art. 19 Os candidatos aprovados serão declarados habilitados, obedecida à ordem de classificação do concurso.
§ 1º A classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente de nota.
§ 2º Ocorrendo empate na classificação final, terá preferência, o candidato que obtiver a maior nota no conjunto das provas
(objetiva; discursiva e prática e oral) ou sucessivamente, na prova discursiva e prática, na prova seletiva, na prova oral, tiver a
maior quantidade de participações na função de jurado, no Tribunal do Júri e o de maior idade.
Art. 20 A validade do concurso de ingresso e do concurso de remoção expira com o encerramento da última audiência pública de
que trata o art. 61 deste Regulamento.

CAPITULO VI
DAS PROVAS

Art 30 Somente serão considerados habilitados e convocados para a prova escrita (prova discursiva e prática) os que alcançarem



maior pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da proporção de 08 (oito) candidatos por vaga, em cada
opção de inscrição (ingresso e remoção).
Art 31 Com a divulgação no Diário da Justiça Eletrônico da relação dos candidatos aprovados na primeira prova escrita (prova
seletiva), a segunda prova escrita (prova discursiva e prática) será realizada nos trinta dias subsequentes, salvo motivo justificado.
Art. 40 A prova oral, que terá peso quatro, valerá dez pontos e será considerado reprovado o candidato que não obtiver nota igual
ou superior a cinco.
§ 1º A ordem dos candidatos para a prova oral será definida por meio de sorteio, que será realizado decorridos no mínimo cinco
dias da publicação dos candidatos habilitados na prova discursiva e prática.
§ 2º Os candidatos serão argüidos, por no máximo vinte minutos, perante a Comissão Examinadora e cada membro atribuirá sua
própria nota (de zero a dez), após o que serão somadas e divididas pelo número de membros presentes, sendo o resultado dessa
divisão a nota da prova oral do candidato.
§ 3º As disciplinas da prova oral são as constantes do art. 26, exceto as do inciso I (Português e Conhecimentos Gerais).
§ 4° Durante a arguição será permitida a consulta de textos de lei sem anotações ou comentários de quaisquer natureza,
devidamente vistoriados pela Comissão.
§ 5º Deve ser rigorosamente preservada a incomunicabilidade dos candidatos durante a realização da prova oral.
§ 6º A prova oral será pública e gravada em áudio ou vídeo.

CAPÍTULO VII
DA PROVA DE TÍTULOS

Art 43 Os títulos e seus respectivos valores serão:
I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de
três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);
II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação
do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0);
III - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos:
a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,5);
b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,0);
IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação:
a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (2,0);
b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (1,0);
c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta
(360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5);
V - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em
unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária (0,5);
VI - período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral (0,5). Nas
eleições com dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em ambos.
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser contadas de forma cumulativa.
§ 2º Será admitida a apresentação, por candidato, de no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois títulos
de especialização previstos no item IV.

CAPÍTULO IX
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Art. 50 Os candidatos ao concurso de ingresso ou de remoção serão classificados, separadamente, em ordem decrescente de
nota final, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver a nota final igual ou superior a cinco.
Parágrafo único: Em caso de empate, a preferência na classificação respeitará a seguinte ordem:
I- maior nota no conjunto das provas (prova seletiva, prova discursiva e prática e prova oral);
II- maior nota na prova discursiva e prática;
III - maior nota na prova oral;
IV - maior nota na prova seletiva;
V- maior quantidade de participações na função de jurado no Tribunal do Júri;
VI- maior idade.

CAPITULO XII
DA ESCOLHA DE SERVENTIAS

Art. 61 Homologado o resultado do concurso de ingresso e de remoção, o presidente do Tribunal de Justiça fará publicar, no Diário
da Justiça Eletrônico, a relação dos candidatos aprovados, na ordem de classificação, conforme o concurso, convocando-os para,
em local, dia e hora designados, em audiência pública, indicar, na rigorosa ordem de classificação, a serventia de preferência do
candidato, dentre as relacionadas no edital.
§ 1º Impossibilitado de comparecer, o candidato classificado poderá ser representado por mandatário, que deverá apresentar o
instrumento de procuração com poderes específicos e com firma reconhecida, para o exercício do direito de escolha.
§ 2º A escolha da serventia, obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade, terá caráter definitivo, vedada a possibilidade de
permuta ou de qualquer modificação, exceto reescolha em audiência pública posterior, no mesmo certame.
§ 3º O não comparecimento do candidato classificado ou de mandatário habilitado será considerado desistência, não se admitindo
pedido que importe em adiamento da opção, salvo o disposto no parágrafo seguinte.
§ 4º Finda a escolha dos candidatos aprovados pelo critério de remoção e tendo sobrado serventias a serem preenchidas por esse
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critério, serão as mesmas revertidas para o critério de ingresso, sendo oportunizado aos candidatos aprovados pelo critério de
ingresso, que não tenham feito escolha de serventia, a possibilidade de escolha entre as serventias revertidas do critério de
remoção para o critério de ingresso.
§ 5º Finda a escolha prevista no parágrafo anterior e tendo sobrado serventias a serem preenchidas pelo critério de ingresso, serão
as mesmas revertidas para o critério de remoção, sendo oportunizado aos candidatos aprovados pelo critério de remoção, que não
tenham feito escolha da serventia, a possibilidade de escolha entre as serventias revertidas do critério de ingresso para o critério
de remoção.
Art. 63 Finda a primeira audiência pública e encerrados os prazos legais de investidura e exercício nas delegações outorgadas,
permanecendo, ainda, serventias extrajudiciais vagas, constantes do edital do concurso, por desistência, renúncia ou outro motivo,
deverão estas ser incluídas em nova sessão pública de escolha, limitada ao número de duas, após a realização da primeira.
§ 1º Os candidatos convocados na segunda e terceira audiência pública, que estejam em efetivo exercício nas serventias
escolhidas serão cientificados que a nova escolha de serventia será irretratável, e, portanto, que a serventia que ocupavam será
automática e imediatamente disponibilizada para reescolha aos candidatos subsequentes, na mesma sessão.
§ 2º Os candidatos que realizarem a escolha de serventia na segunda e terceira audiência poderão optar pelas serventias que não
estavam disponíveis para sua escolha na oportunidade anterior, conforme o caso, uma vez que a escolha é irretratável.

CAPÍTULO XIII
DA INVESTIDURA E DA DOCUMENTAÇÃO

Art 64 Encerrada cada escolha a que se refere o capítulo anterior, o presidente do Tribunal de Justiça editará os atos de
delegação.
Art 67 Dar-se-ão a investidura e a posse na delegação, perante o corregedor-geral da Justiça ou por delegação deste ao juiz
diretor do fórum onde estiver localizada a serventia, no prazo de trinta dias, após a publicação do ato de delegação no Diário da
Justiça Eletrônico.
§ 1º O prazo para investidura poderá ser prorrogado pelo corregedor-geral da Justiça a requerimento do interessado pelo prazo de
trinta dias e uma única vez.
§ 2º Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito a outorga da delegação, por ato do Presidente do
Tribunal de Justiça.
§ 3º O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de trinta dias, contados da investidura.
§ 4º Não será deferida a posse ao candidato que não apresentar a documentação exigida nos artigos anteriores.
§ 5º Da decisão que indeferir posse em razão da deficiência da documentação apresentada caberá recurso ao Plenário do Tribunal
no prazo de três dias..

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75 O candidato que vier a causar a terceiro prejuízo que possa ser associado à má-fé, deslealdade, prática de ilícito,
desistência e renúncia motivada e abusiva, mercancia da escolha da serventia, acumulação indevida, ainda que velada, de
serventias e proposital e premeditada omissão quanto ao exercício da atividade notarial ou de registro dentro do prazo poderá
responder pelos seus atos, podendo a Presidência ou a Corregedoria de Justiça expedir comunicação aos órgãos competentes
para apurar e reprimir eventuais desvios.
Art. 76 Os programas das disciplinas do concurso são os constantes do anexo Único deste Regulamento.
Art 77 O Tribunal de Justiça, através do seu presidente, poderá celebrar convênios com órgãos públicos e instituições
especializadas ou contratar serviços especializados de pessoas para as diversas fases do concurso, inclusive para
assessoramento técnico à comissão examinadora, casos em que ficará claramente definida pelo Tribunal a competência da
instituição contratada.
Parágrafo único.Em caso de convênio com órgãos públicos ou empresas especializadas, poderão ser delegadas, dentre outras, as
seguintes atribuições:
I- recebimento de inscrições provisórias e respectivos valores das inscrições;
II- deferimento e indeferimento de inscrições provisórias;
III- emissão de documentos de confirmação e de indeferimento de inscrições provisórias;
IV- elaboração, aplicação, julgamento, correção e avaliação das provas objetiva(seletiva); discursiva e prática; oral e de títulos;
V- convocação dos candidatos para as provas escritas, oral e apresentação de títulos e outros atos do concurso;
VI- prestação de informações sobre o concurso;
VII- apreciação das reclamações e recursos de competência da Comissão examinadora, devendo em qualquer caso, ser por essa
ratificado.
Art. 78 Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Comissão Examinadora e regulados no edital.
Art. 79 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS

Direito Processual Civil:
Fontes constitucionais do Processo Civil. Princípios do novo processo civil. Atos processuais: forma, tempo, prazos, comunicação
e nulidades. Jurisdição, e Competência. Processo: formação, suspensão e extinção (noções gerais). Prova: oral, documental e
pericial. Sentença: requisitos e efeitos. Recursos: normas gerais, apelação, agravo de instrumento, embargos declaratórios,
recursos especial e extraordinário (noções gerais). Processo de execução: titulo executivo, liquidação de sentença e embargos de
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devedor. Teoria geral do processo cautelar. Medidas cautelares. Procedimentos especiais. Lei n° 11.441/2007.
(redação proposta)

Redação anterior: Direito Processual Civil; Fontes constitucionais do Processo Civil. Princípios do processo. Atos processuais:
forma, tempo, prazos, comunicação e nulidades. Jurisdição, e Competência Processo: formação, suspensão e extinção (noções
gerais). Prova: oral, documental e pericial. Sentença: requisitos e efeitos. Recursos: normas gerais, apelação, agravo de
instrumento, embargos declaratórios, recursos especial e extraordinário (noções gerais). Processo de execução: titulo executivo,
liquidação de sentença e embargos de devedor. Processo cautelar: poder geral de cautela, medidas nominadas e inominadas.
Procedimentos especiais. Lei n° 11.441/2007.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luis, 13 de junho de 2016

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 15/06/2016 15:57 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Informações de Publicação

111/2016 17/06/2016 às 11:17 20/06/2016

Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br

Página 4 de 4


