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1. INTRODUÇÃO

Buscando atender ao desafio de melhoria da Instituição da Governança Judiciária 
e diante das dificuldades detectadas no trâmite dos processos administrativos disci-
plinares em face dos delegatários (titulares/interinos/interventores), apresentamos o 
"Manual de Reclamações e Processos Disciplinares do Extrajudicial: uma contribuição 
para a padronização do procedimento disciplinar em desfavor dos cartorários".

A necessidade de elaboração e implementação do Planejamento Estratégico, no 
âmbito do Poder Judiciário do Maranhão, decorre das demandas e propostas de en-
frentamento vivenciados diariamente, que repercute em novos desafios e novas pers-
pectivas para resolução dos conflitos.

Diante disso, conforme disposto no Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 
do Maranhão (quinquênio 2016/2020), foram traçados 19 (dezenove) objetivos estra-
tégicos, dentre eles, o Objetivo Estratégico n.º 15 que visa “garantir a agilidade dos 
trâmites processuais administrativos e judiciais e a padronização das rotinas”.

A ideia para elaboração desse manual se deve às constatações feitas, nos pro-
cessos administrativos disciplinares, quanto à não aplicação das penalidades admi-
nistrativas aos cartorários das serventias extrajudiciais em decorrência da prescrição 
administrativa. Estão relacionadas as causas do problema: falta de capacitação dos 
servidores; alto índice de equívoco no trâmite; demora na análise dos processos de 
reclamação contra delegatário; e, ausência de padronização do fluxo processual nas 
demandas extrajudiciais.

Nessa situação, as consequências constatadas são: retrabalho; judicialização das 
demandas administrativas; não aplicação de penalidade disciplinar; e, insatisfação da 
parte reclamante. Diante das causas e consequências apresentadas, verificamos que o 
objetivo principal desse manual é garantir agilidade dos trâmites processuais adminis-
trativos disciplinares em face dos delegatários das serventias extrajudiciais.

Nessa senda, os impactos positivos esperados com a implementação do manual 
seriam: servidores capacitados para atuarem nos processos relacionados às serventias 
extrajudiciais; diminuição de erros processuais; redução dos casos de arquivamento 
em decorrência da prescrição (no âmbito disciplinar); efetividade na resolução das re-
clamações, das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares (PAD); além 
de apresentar regras de forma mais transparente.

2. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

2.1. Breves considerações

As serventias extrajudiciais, reguladas pela Lei nº 8.935/94, compreendem os 
serviços notariais e de registro e destinam-se a garantir publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia aos atos jurídicos. O notário (ou tabelião) e o oficial do registro (ou 
registrador) são os serventuários extrajudiciais, dotados de fé pública, aos quais são 
delegados o exercício da atividade notarial e de registro.

Importante ressaltar que é vedada, aos notários e registradores, a prática de atos 
de seu ofício fora da circunscrição para a qual receberam a delegação, bem como a 
recusa ou atraso na prática de quaisquer desses atos, sem motivo expresso na qualifi-
cação notarial ou registral.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado e por delega-
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ção do Poder Público, por meio do Tribunal de Justiça, divididos em:

a) Registro Civil das Pessoas Naturais; e) Tabelionato de Notas;
b) Registro Civil das Pessoas Jurídicas; f) Tabelionato de Protesto de Títulos;
c) Registro de Títulos e Documentos; g) Registro de Distribuição;
d) Registro de Imóveis; h) Tabelionato e Oficiais de Contratos Marí-

timos.
FUNDAMENTO:
- art. 1º e 3º da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 134 e 135 da Lei Complementar n.º 14/91 (Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Maranhão);
- art. 394 e 395 do Provimento n.º 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de 
Justiça – CN-CGJ/MA)

2.2. Direitos e deveres dos notários e registradores

Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas 
atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados 
na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.

São direitos do notário e do registrador: a) exercer opção, nos casos de desmem-
bramento ou desdobramento de sua serventia; e, b) organizar associações ou sindica-
tos de classe e deles participar.

Ademais, pelos atos praticados em decorrência das funções a eles atribuídas, os 
notários e os registradores recebem, a título de remuneração, os emolumentos fixa-
dos na Lei de Custas e Emolumentos do Estado do Maranhão (Lei nº 9.109, de 29 
de dezembro de 2009 e atualizações), de iniciativa do Tribunal de Justiça, e nas leis 
específicas em vigor, a serem pagos pelo interessado no ato do requerimento ou na 
apresentação do título.

Serão objeto de ressarcimento, nos termos e limites fixados pela Lei Complemen-
tar nº 130, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Fundo Especial 
das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, que os 
registros de nascimento e de óbito, inclusive com a expedição das respectivas primei-
ras certidões, para todos os residentes no referido Estado, bem como o processo de 
habilitação de casamento, os registros de casamento e sua primeira certidão para os 
reconhecidamente pobres, além das demais certidões do registro de casamento, de 
nascimento e de óbito e os atos requisitados por autoridade judicial ou membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública.

Registre-se que os serventuários extrajudiciais não receberão vencimentos ou 
qualquer tipo de remuneração dos poderes públicos estaduais.

Além dos direitos, são deveres dos notários e registradores:
a) manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros;
b) manter arquivo atualizado sobre a quantidade de livros existente na serventia, contendo 
essencialmente informação sobre a espécie de livro, o ano de abertura e encerramento e a 
quantidade de folhas, incluindo os extraviados ou danificados, sem condições de uso;
c) atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;
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d) atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providên-
cias que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa 
das pessoas jurídicas de direito público em juízo;
e) atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providên-
cias que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, especialmen-
te quando envolver criança, adolescente, idoso e réu preso;
f) manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de 
serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade;
g) proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como 
na vida privada;
h) guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham 
conhecimento em razão do exercício de sua profissão;
i) afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor;
j) observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício;
k) dar recibo dos emolumentos percebidos;
l) observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício;
m) fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar;
n) facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente 
habilitadas;
o) encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a 
sistemática processual fixada pela legislação respectiva;
p) obrigatoriamente, fazer constar no próprio documento, independentemente da expedição 
de recibo, o valor dos emolumentos recebidos correspondentes às escrituras, certidões, bus-
cas, averbações ou registros de qualquer natureza;

q) elaborar e remeter à Corregedoria Geral da Justiça relatório anual de suas atividades, con-
forme modelo definido pela própria Corregedoria;
r) transmitir todo o acervo que componha o serviço notarial e de registro ao seu sucessor, 
tais como livros, papéis, registros, programas e dados de informática instalados, garantindo a 
continuidade da prestação do serviço de forma adequada;
s) prestar as informações requisitadas pelas autoridades judiciárias, bem como proceder aos 
registros e às averbações oriundas de decisões judiciais;
t) residir na sede do município onde tem a delegação, salvo autorização do Tribunal.
u) comunicar a Corregedoria Geral da Justiça e ao juiz da Vara de Registros Públicos os 
livros extraviados e danificados, quando não houver meios de manuseá-los;
v) fornecer aos interessados informações adequadas e claras sobre atos lançados em seus livros;
w) fornecer motivos, por escrito, de qualquer recusa a prática de ato ou, fora do prazo legal, 
do retardo injustificável de atos a serem praticados pelos notários e registradores;

x)  utilizar obrigatoriamente o Sistema Hermes – Malote Digital, exceto a remessa necessária 
de documentos físicos; e
y) remeter as fichas com assinaturas, sinal público e carimbo aos demais delegatários do Es-
tado, bem como remetê-las à Corregedoria;
z) zelar pelo contínuo aperfeiçoamento da gestão administrativa da serventia.
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Registre-se que é de responsabilidade dos delegatários a remessa dos seus sinais 
públicos à Corregedoria Geral da Justiça, bem como as assinaturas de seus substitutos 
e dos escreventes autorizados, junto com os respectivos carimbos. Tal responsabilida-
de serve para alimentação do sistema AUDITUS, da CGJ-MA, para fins de pesquisa de 
investigação em sede de processo administrativo ou judicial no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão.

Conforme o art. 402, parágrafo único, do Provimento nº 11/2013 (Código de Nor-
mas da CGJ/MA), quando o titular de serventia extrajudicial não obtivesse resposta, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito da solicitação de ficha com assinaturas, sinal 
público e carimbo de titular de outra serventia extrajudicial, bem como de seus subs-
titutos e escreventes juramentados, este deveria comunicar o fato ao juiz de Registros 
Públicos, para fins de averiguação de abertura de processo administrativo disciplinar.

Contudo, com a implementação do sistema Central Notarial de Serviços Eletrôni-
cos Compartilhados – CENSEC, regulamentado pelo Provimento n.º 18/2012, do Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ, houve uma derrogação tácita do art. 402, parágrafo 
único, do Código de Normas desta CGJ-MA.

Atualmente, os delegatários podem pesquisar diretamente no sistema dessa central, 
os sinais públicos dos titulares, de seus substitutos e escreventes de serventias extrajudi-
ciais, a fim de serem confirmados por outros delegatários para verificação da autenticida-
de do documento apresentado, quando houver fundada suspeita quanto à sua origem.

No caso de procurações públicas lavradas em serventias de outro Estado da Fe-
deração, dever-se-á averiguar a autenticidade do ato notarial, independente da suspei-
ta quanto à sua origem. Essa averiguação pode ser feita diretamente, ligando para o 
cartório, ou consultando à Central de Escrituras e Procurações – CEP, regulamentada 
o art. 9º do Provimento n.º 18 do CNJ.

Ademais, não serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais ou 
de registros quando a prova deva ser produzida pela parte interessada, salvo se be-
neficiária da Justiça Gratuita ou, ainda, se houver obstáculo criado pelo próprio ser-
viço ou interesse relevante na obtenção da prova em juízo, circunstâncias em que os 
emolumentos devidos serão cotados para pagamento a posteriori, sempre que assim 
determinar a autoridade judicante (art. 396 do Código de Normas).

Além disso, quando houver mandados oriundos de outros juízos, da Justiça co-
mum ou da Justiça especializada, estes serão submetidos à jurisdição do Juiz da Vara de 
Registros Públicos quando houver razão impeditiva do cumprimento da ordem, caben-
do ao delegatário suscitar o incidente de dúvida, independentemente de requerimento.

Quanto aos traslados e certidões dos atos notariais e registrais, estes poderão ser 
extraídos por meio datilográfico, reprográfico ou por impressão por sistema de com-
putador, e serão fornecidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da lavratura 
do ato ou do pedido, necessariamente subscrito pelo delegatário, seu substituto ou 
escrevente autorizado e rubricadas todas as folhas, bem como aposto o selo respectivo.

Outrossim, os deveres dos notários e registradores acima têm caráter exem-
plificativo no Código de Normas desta CGJ, haja vista que outros deveres em leis 
esparsas e normas do CNJ.
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FUNDAMENTO:
- art. 28 a 30 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 145 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- art. 395 a 407 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão.

2.3. Responsabilidade civil e criminal dos notários e registradores

Os notários e registradores são civilmente responsáveis por todos os prejuízos 
que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que de-
signarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, sendo que 
prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de 
lavratura do ato registral ou notarial.

Registre-se que a responsabilidade civil independe da criminal, esta última será 
individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a 
administração pública.

Quando o Juiz de Registros Públicos verificar a existência de crime de ação públi-
ca praticado por delegatário, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documen-
tos necessários ao oferecimento da denúncia.

No tocante à responsabilidade administrativa de interinos, devem ser tomadas al-
gumas cautelas, antes de iniciar a apuração administrativa, uma vez que podem assumir 
precariamente a responsabilidade pela serventia vaga por duas maneiras descritas abaixo.

O primeiro tipo de interino é o substituto designado pelo Corregedor para res-
ponder precariamente pela serventia vaga, nos termos do § 2º do art. 39 da Lei n.º 
8.935/4, em razão da extinção da outorga de delegação por causa de algumas das 
situações previstas no caput do art. 39 da Lei supra. Além de tais requisitos legais, o 
substituto também não pode ser parente do titular (esposa, pais, irmãos e tios).

O segundo tipo de interino é o titular de outra serventia designado pelo Correge-
dor para responder precariamente por outra serventia vaga, nos termos do § 2º do art. 
3º da Res. n.º 80/2009, do CNJ.

No caso dos interinos que ascenderam ao cargo decorrente da extinção da ou-
torga de delegação, e desde que não sejam parentes do ex-titular, não é necessária a 
instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade 
administrativa, bastando apenas um contraditório sumário.

Por outro lado, no caso dos interinos, que foram designados pela CGJ para res-
ponderem outra serventia vaga, a apuração da responsabilidade funcional será feita 
na serventia ao qual exerce a interinidade, cuja instrução e processamento poderá ser 
feito pelo Juízo de Registros Públicos e julgada pelo Corregedor Geral da Justiça.

FUNDAMENTO:
- art. 22 a 24 e 37, parágrafo único, da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 127, parágrafo único, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Mara-
nhão;
- art. 236 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão);
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3. FISCALIZAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

3.1. Competência do magistrado

A fiscalização das serventias extrajudiciais e dos atos notariais e de registro é de 
responsabilidade do Poder Judiciário, por meio do Juiz da Vara de Registros Públicos a 
que se vincula o serviço notarial e de registro, sem prejuízo das atribuições concorrentes 
do Corregedor-Geral da Justiça, nos termos do art. 38 da Lei n.º 8.935, de 18 de novem-
bro de 1994, c/c a parte final do parágrafo único do art. 146 do Código de Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão (LC n.º 14/91, alterado pela LC n.º 157/2013).

Compete ao Juiz da Varas de Registros Públicos suspender preventivamente os 
delegatários, bem como aplicarem sanções disciplinares nos prazos legais, sem prejuí-
zo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça:
a) instaurar processo administrativo pela prática de infrações disciplinares;
b) impor aos notários e oficiais de registro, quando for o caso, a pena disciplinar prevista na 
Lei nº 8.935/94, respeitados os limites previstos nesta Lei;
c) suspender, preventivamente, o notário ou oficial de registro.
d) indicar ao Corregedor-Geral da Justiça, para designação, o interventor, na hipótese do 
inciso anterior, ou para responder pelo serviço, no caso em que a imposição da pena admi-
nistrativa seja a de perda da delegação.

FUNDAMENTO:
- art. 37 e 38 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 146 e 148 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- arts. 408 e 409 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;

3.2. Infrações disciplinares

São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 
penalidades previstas a seguir:

a) a inobservância das prescrições legais ou normativas;
b) a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;
c) a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência;
d) a violação do sigilo profissional;
e) o descumprimento de quaisquer dos deveres funcionais.

As infrações disciplinares listadas acima têm caráter exemplificativo, haja vista 
que outras leis especiais podem determinar outras transgressões cometidas pelo notá-
rio ou registrador.

Verificada a incidência de uma ou mais infrações disciplinares praticadas pelo de-
legatário, o Juiz de Registros Públicos da unidade jurisdicional ao qual o delegatário está 
vinculado deverá apurar os fatos narrados em procedimento administrativo próprio1.

Nessa esteira, o Juiz de Registros Públicos, como primeira medida, deve verificar, 
no sistema AUDITUS, se o reclamado é titular ou interino/interventor da serventia ex-
1 São eles (conforme assunto listado no sistema DIGIDOC): Reclamação contra delegatário – extrajudicial;  Sindi-
cância - extrajudicial; e, Processo administrativo disciplinar em face de delegatário - extrajudicial.
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trajudicial para aplicação do procedimento adequado (vide tópico 4.1.1). Em seguida, 
deve analisar o tempo de prescrição em relação à infração disciplinar.

Quanto ao interino designado pela CGJ, quando é titular de outra serventia, a 
apuração da infração funcional será no local da serventia onde exerce a interinidade 
ou, em caso de quebra de confiança, com a cessação da interinidade, a apuração dos 
fatos será na localidade onde exerce a titularidade.

Vale frisar que, para ambas situações, o julgamento será pelo Corregedor Geral 
da Justiça, ainda que a instrução seja delegado ao Juiz de Base.

Ressalte-se que o fluxo processual referente à reclamação, sindicância e pro-
cesso administrativo disciplinar em face de delegatário serão discutidos no Capí-
tulo 4 deste manual.

FUNDAMENTO:
- art. 31 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- arts. 25 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.3. Afastamento (suspensão preventiva)

No que se refere ao afastamento preventivo, deve-se ter em mente que há algu-
mas diferenças previstas na Lei n.º 8.935/94, que são elas:

REQUISITOS PERÍODO DE 
AFASTAMENTO

AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE 
APLICARÁ A SUSPENSÃO

- nos casos em que a infração 
configurar perda de delegação 
(art. 35, § 1º)

até a decisão final 
do PAD

Plenário do TJMA
ou
Corregedor-Geral de Justiça

- nos casos em que for necessário 
o afastamento do delegatário para 
apuração das faltas imputadas ao 
mesmo (art. 36, caput).

90 dias, prorro-
gável por mais 30 
dias
(totalizando 120 
dias)

Plenário do TJMA
ou
Corregedor-Geral

- nos casos em que for necessário 
o afastamento do delegatário para 
apuração das faltas imputadas ao 
mesmo. (art. 36, caput da Lei n.º 
8.935/94 e art. 149, § 2º, da Lei 
Complementar n. 14/91).

30 dias Juiz de Registros Públicos

No caso de suspensão preventiva, responderá pela serventia o substituto do ser-
viço notarial ou de registro, desde que não seja cônjuge nem tenha parentesco consan-
guíneo ou colateral até o terceiro grau. Trata-se, neste caso, uma proibição ao nepotis-
mo no âmbito das serventias extrajudiciais.

Além disso, se o substituto também for acusado das mesmas faltas ou quando a 
medida se revelar necessária para os serviços, o Corregedor-geral da Justiça designará 
interventor para responder pela serventia.

Quando houver duas ou mais serventias extrajudiciais no município, o interven-
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tor não precisa necessariamente possuir as mesmas atribuições do reclamado, desde 
que seja titular e possua os conhecimentos necessários.

Registre-se que a escolha do interventor deverá recair sobre pessoa idônea, com 
reconhecida capacidade na área, fixando-se remuneração, atendendo às peculiarida-
des do serviço e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.935/94.

Decretada a intervenção na serventia extrajudicial, o titular afastado terá direito 
à metade da renda líquida (excluída a remuneração do interventor e os encargos com 
a manutenção dos serviços) e a outra metade será depositada em conta de poupança2.

Havendo a absolvição do delegatário, este receberá o montante constante da con-
ta de poupança3. Contudo, se o titular afastado for condenado, o valor depositado 
caberá ao interventor.

Havendo suspensão preventiva do delegatário, o respectivo afastamento deverá 
ser registrado no Sistema AUDITUS.

O afastamento do serventuário judicial não tem similaridade legal com o do ser-
ventuário extrajudicial. Em regra, o servidor público poderá ser afastado preventi-
vamente por 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual prazo, totalizando 120 (cento e 
vinte) dias, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo 
disciplinar. 

Do contrário, o serventuário extrajudicial poderá ficar afastado preventivamente 
até o final da decisão do processo administrativo disciplinar, cujo critério legal, para 
aplicar a suspensão preventiva, é o cometimento de falta grave, que poderia ensejar a 
perda de delegação (equiparável à demissão do servidor público).

Quanto ao critério legal de afastamento preventivo, também há outra diferença. 
Enquanto o do servidor público justifica-se pela influência na apuração das irregula-
ridades (caput do art. 238 da Lei n.º 6.107/91), o delegatário (notário e registrador), ao 
contrário, justifica-se “quando o caso configurar uma perda de delegação” (art. 32 da 
Lei n.º 8.935/94), cuja sanção grave serve como parâmetro objetivo de afastamento 
cautelar, e não juízo de valor sobre os fatos.

O afastamento cautelar de titular de serventia extrajudicial as-
semelha-se, de maneira suis generis, a uma intervenção do Estado na 
propriedade privada, pois, embora o serviço notarial e registral seja 
público, a gestão administrativa e financeira é privada. Noutras pala-
vras, a função-fim é pública, enquanto a função-meio é privada. (RA-
MOS JÚNIOR, 2015, p. 123).

FUNDAMENTO:
- art. 35, § 1º e 36 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 147 a 150 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- art. 238 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto do Servidor Públicos Civis do Estado do Maranhão);
- arts. 38 a 42 e 409 a 410 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.4. Penalidades

No âmbito disciplinar, os notários e os oficiais de registro estão sujeitos às se-
guintes penas:
2 No Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a renda líquida é recolhida da seguinte forma: a primeira me-
tade é transferida para conta indicada pelo delegatário afastado; e, a outra metade é recolhida ao FERJ, mediante 
guia de recolhimento extraída do sistema SIAFERJWEB.
3 No caso em questão, o FERJ fará o repasse do valor ao delegatário que retornou as suas atividades.
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a) repreensão (no caso de falta leve);
b) multa (em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave e será 
aplicada ao arbítrio do juízo competente, devendo, para tanto, serem observados os rendi-
mentos da serventia);
c) suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta (em caso de reiterado descumpri-
mento dos deveres ou de falta grave);
d) perda da delegação.

3.4.1. Repreensão

A pena de repreensão, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria 
Geral de Justiça do Maranhão, será aplicada no caso de falta leve e anotação nos as-
sentos funcionais, inserido no Sistema AUDITUS, controlado pela Coordenadoria de 
Reclamações e Processos Disciplinares da CGJ.

3.4.2. Multa

A pena de multa poderá ser aplicada pelo Juiz de Registros Públicos, pelo Corre-
gedor-Geral de Justiça e pelo Plenário do Tribunal de Justiça, que será definido pelos 
tipos de sanções disciplinares.

O recolhimento de multa deverá ser efetuado em agência bancária, à conta do 
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário, através de for-
mulários próprios, em três vias, destinadas à Presidência do Tribunal, ao serventuá-
rio e ao banco recebedor.

A comprovação do pagamento far-se-á com a juntada ao respectivo procedimen-
to de guia de recolhimento, devidamente autenticada pelo Banco, que encaminhará as 
demais guias ao seu destino.

Em caso de reincidência (repreensão ou multa) ou de infração que não configure 
falta mais grave (suspensão ou perda de delegação), será aplica a pena de multa admi-
nistrativa, à critério da autoridade competente, devendo, para tanto, serem observa-
dos os rendimentos da serventia (inciso II do art. 33 da Lei Federal n.º 8.935/94 c/c o § 
2º do art. 38 do Código de Normas).

Portanto, a fixação do valor da pena de multa requer uma aplicação ponderada e 
justificada pela autoridade competente.

Para melhor compreensão, cita-se o seguinte exemplo: se o valor final da pena de 
multa é igual ou superior a arrecadação bruta da serventia onde exerce a titularidade, 
então essa pena parece desproporcional, pois não afetará apenas o delegatário infrator, 
mas também o funcionamento administrativo e funcionários da serventia. Por outro 
lado, a multa não pode ser muito inferior em relação à arrecadação bruta, que será um 
prêmio às infrações cometidas.

Por fim, é importante ressaltar que não se aplica aos delegatários (serventuários 
extrajudiciais) a conversão de suspensão punitiva em multa, prevista  aos servidores 
públicos civis do Estado do Maranhão, nos termos do inciso III do art. 50 e § 2º do 
art. 225, ambos da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto do Servidor Públicos Civis do Estado do 
Maranhão), por ser incompatível com o Capítulo VI [Das Infrações Disciplinares e 
das Penalidades] do Título II da Lei n.º 8.935/94, considerando a ausência de previ-
são normativa para conversão de sanção administrativa aos delegatários (repreensão 
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e suspensão) em multa.
Ora, tal lacuna normativa da Lei n.º 8.935/94, de natureza punitiva, não pode ser 

colmatada com as referidas normas da Lei n.º 6.107/91, em razão do art. 151 do Código 
de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão (Lei Complementar Es-
tadual n.º 14/91), permitir apenas que o “procedimento de ação disciplinar”, previsto 
para os servidores civis do Estado do Maranhão (Lei n.º 6.107/94) e do Poder Judiciá-
rio [LC n.º 14/91] seja aplicável aos serventuários extrajudiciais daquele Estado.

Então, a norma da Lei Complementar Estadual n.º 14/91 apenas permite a 
utilização do “procedimento disciplinar” dos servidores públicos aplicáveis aos 
titulares de serventias extrajudiciais, sem abranger, entretanto, as “penas discipli-
nares” dos servidores públicos, a exemplo do inciso III do art. 50 e § 2º do art. 225, 
ambos da Lei n.º 6.107/94.

3.4.3. Suspensão punitiva

Quando se tratar de pena de suspensão, de caráter punitivo, esta será aplicada 
em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave, com o afastamen-
to do titular de suas atribuições notariais e registrais, conforme o tempo daquela san-
ção disciplinar, de 30 (trinta) dias ou, por 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 
(trinta) dias. Ademais, o titular afastado também ficará sem receber os emolumentos.

Pela organização administrativa e financeira da serventia, será designado pelo 
Corregedor o substituto mais antigo do serviço notarial ou de registro, desde que não 
seja cônjuge ou tenha parentesco até terceiro grau com o titular afastado da serventia. 
Contudo, se o substituto também for acusado das mesmas faltas, o Corregedor-Geral 
da Justiça designará interventor para responder pela serventia.

Os requisitos para designação de interventor serão os mesmos utilizados quando 
se tratar de suspensão preventiva, constante no tópico 3.3 (vedação ao nepotismo).

Ressalta-se que, havendo suspensão punitiva do delegatário, o respectivo afas-
tamento deverá ser registrado no Sistema AUDITUS, também deverá ser controlado 
pela Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares da CGJ.

 
3.4.4. Perda de delegação

No caso de Estado do Maranhão, a perda de delegação somente poderá ser apli-
cada pelo Plenário do Tribunal de Justiça, e esta dependerá:

a) de sentença judicial transitada em julgado; ou
b) de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, asse-
gurado amplo direito de defesa.

Extinta a delegação de notário ou registrador, por um dos casos do art. 38 da 
Lei n.º 8935/94, o Corregedor-Geral da Justiça declarará vaga a respectiva serventia e 
designará o substituto mais antigo para responder pela serventia extrajudicial interi-
namente, desde que não incida na proibição de nepotismo.

Caso o titular não tenha substituto, o Corregedor-Geral da Justiça designará in-
terino, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, escolhendo-o prefe-
rencialmente entre os delegatários de serventias extrajudiciais no município sede ou 
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nos municípios mais próximos que denotem aptidão para o exercício da atividade e 
apresentem reputação ilibada.

FUNDAMENTO:
- art. 32 a 35 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 147 a 151 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- arts. 38 a 42 e 409 a 410 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Mara-
nhão;
-  inciso III do art. 50 e § 2º do art. 225, ambos do Estatuto do Servidor Públicos Civis do 
Estado do Maranhão.

3.5. Aplicação da penalidade

As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem 
de gradação, conforme a gravidade do fato. Contudo, as penas disciplinares dos notá-
rios e registradores serão aplicadas pelas autoridades judiciárias, nos seguintes termos:

AUTORIDADE JUDICIÁRIA PENA APLICÁVEL
Juiz de 1º Grau - repreensão;

- multa; e,
- suspensão igual ou inferior a 30 (trinta) 
dias.

Corregedor-Geral da Justiça - repreensão;
- multa; e,
- suspensão até 90 (noventa) dias, prorrogável 
por mais 30 (trinta) dias.

Plenário do Tribunal de Justiça - perda de delegação.

Ademais, a autoridade judiciária que aplicar a penalidade poderá revogá-la, em 
reconsideração, nos termos do § 2º do art. 126 da LC n.º 14/91.

Registre-se que não se aplica a Resolução n. 50/2010 - TJMA no tocante ao Ca-
pítulo I, que trata do controle da disciplina, haja vista que a Lei n.º 8.935/94 (Lei dos 
cartórios) determina quais as penas aplicáveis aos notários e registradores e, sendo lei 
especial, tem prevalência.

FUNDAMENTO:
- art. 34 da Lei n.º 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- art. 126 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- arts. 39 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- Resolução n.º 50/10 (Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário do Esta-
do do Maranhão).

3.6. Procedimento disciplinar

O procedimento de apuração das responsabilidades funcionais, decorrente da 
inobservância aos deveres dos notários e registradores, obedecerá às fontes, subsidiá-
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ria e/ou supletivamente:

1º) Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei complementar 
estadual n.º 14/91);
2º) Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (Lei estadual n.º 6.107/94);
3º) Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento n.º 11/13);
4º) Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão 
(Resolução TJ n.º 50/10);
5º)  Princípios do Direito Disciplinar e do Direito Administrativo;
6º)  Princípios do Código de Processo Civil;
7º) Princípios do Código Penal;
8º)  Princípios Gerais de Direito

Como o procedimento do processo administrativo disciplinar (portaria, instru-
ção, indiciamento, contestação, relatório conclusivo e julgamento) não está previsto na 
Lei n.º 8.935/94, que trata apenas de infração disciplinar, das penalidades e de afasta-
mento preventivo, será necessário recorrer às demais legislações para complementá-lo.

Em relação ao Poder Judiciário do Estado do Maranhão, há previsão  específica 
para colmatar àquela lei federal, nos termos do art. 151 da Lei Complementar Esta-
dual n.º 14/91, cujo dispositivo diz o seguinte: “regras estabelecidas para o processo 
administrativo disciplinar dos servidores do Poder Judiciário [LC n.º 14/91, Res. n.º 
50/2010 e Prov. 11/2013] e às do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado [Lei 
n.º 6.107/94], no que não conflitar com o disposto no Capítulo VI do Título II da Lei 
8.935/94 (Das Infrações Disciplinares e das Penalidades)”.

Entre tais normas, é aconselhável seguir, como padrão geral, o Título V da Lei n.º 
6.107/94, que regulamenta o procedimento de sindicância e processo administrativo 
disciplinar, bem como a revisão do processo disciplinar, quando se aduzirem fatos no-
vos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação 
da penalidade aplicada.

Cabe ressaltar, ainda, que esse título V da Lei n.º 6.107/94 é complementado pela 
Lei Complementar Estadual n.º 14/91, Res. n.º 50/2010 e Prov. 11/2013.

A Lei Complementar Estadual n.º 14/91 regulamenta o termo inicial dos tra-
balhos da comissão processante, ou seja, a partir da publicação da portaria, a ins-
tauração dos trabalhos tem o prazo de 05 (cinco) e 15 (quinze) dias, respectiva-
mente, para iniciar os trabalhos na capital e no interior. Ademais, também fixa os 
termos iniciais e os prazos de prescrição administrativa sobre as faltas funcionais 
dos serventuários extrajudiciais.

Quanto à Res. n.º 50/2010 – TJMA, estabelece a quantidade de membros da co-
missão de sindicância disciplinar, a intimação por hora certa e quem poderá ser defen-
sor dativo, além de outros procedimentos.

Por fim, quanto ao Código de Normas, por se tratar de um provimento da Corre-
gedoria Geral da Justiça (Prov. 11/2013), é uma compilação das normas legais, embora 
possa complementá-las até regulamentação em contrário, exceto na criação de penas 
disciplinares, de recursos administrativos e penas disciplinares, decorrente do princí-
pio da legalidade estrita.

No tocante ao processo civil, é bom frisar que, nos termos do art. 15 do CPC de 
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2015, os seus procedimentos podem colmatar as omissões do processo administrativo 
disciplinar, em especial, os procedimentais recursais.

Não obstante à aplicação do CPC, os problemas com aplicação de penalidade admi-
nistrativa podem ser resolvidos por critérios ou princípios do direito penal, devendo ser 
levados em consideração os direitos constitucionais penais em favor do representado.

Embora seja pacífico na doutrina que o direito penal tenha penas aplicáveis a 
todos os seus cidadãos, enquanto as penas administrativas alcançam apenas os seus 
administrados, ligados às autoridades públicas por relações jurídicas especiais, é pací-
fico na jurisprudência dos Tribunais Superiores a influência dos princípios do direito 
penal sobre o direito administrativo disciplinar.

FUNDAMENTO:
- art. 151 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão;
- art. 412 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- art. 52 e 53 da Resolução n.º 50/10 - TJMA (Regulamento Disciplinar dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Maranhão)

3.7. Interposição de recurso

Das penalidades impostas pelos juízes, caberá recurso para o Corregedor-Geral 
da Justiça, e das impostas por este, caberá recurso ao Plenário do Tribunal de Justiça, 
sendo que o prazo para interposição deste será de:

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RE-
CURSO

INÍCIO DA CONTAGEM

15 (quinze) dias - da intimação pessoal,
- da juntada nos autos do aviso de recebimen-
to, quando feita por via postal, ou
- da data da publicação da decisão no Diário 
da Justiça

Pela norma acima, verifica-se que foram fixados três marcos iniciais para encetar 
a contagem do prazo prescricional, quais sejam, o primeiro é da intimação pessoal; o 
segundo, da juntada nos autos do aviso de recebimento, quando feita por via postal; e, 
por fim, da data da publicação da decisão no Diário da Justiça.

Em regra, no direito administrativo disciplinar, deve-se privilegiar a citação/in-
timação pessoal do representado, em razão da dispensa de advogados (súmula vincu-
lante 5 do STF), bem como o caráter pessoal no exercício da titularidade ou interinida-
de das serventias extrajudiciais.

Ressalte-se que o recurso será interposto perante a autoridade que houver apli-
cado a pena, a qual, se o receber, o encaminhará à autoridade competente, no prazo 
de 02 (dois) dias. Contudo, a autoridade judiciária somente poderá deixar de receber o 
recurso no caso de intempestividade.

O recurso interposto da decisão que aplicar penas disciplinares terá efeito sus-
pensivo, nos termos do art. 133, § 4º, do Código de Divisão e Organização Judiciária 
do Estado do Maranhão.
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FUNDAMENTO:
- art. 133, 147, § 2º, 148, parágrafo único, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado 
do Maranhão;
- art. 409, parágrafo único, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e
- Princípio do Processo Penal.

3.8. Prazo para conclusão do processo disciplinar e prescrição administrativa

As penas aplicáveis aos notários e registradores4 prescreverão:

a) em 2 (dois) anos, para as faltas sujeitas às penalidades de repreensão, multa e 
suspensão;
b) em 4 (quatro) anos, para as faltas sujeitas à pena de perda de delegação.

Contudo, vale lembrar que o prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às 
infrações disciplinares também capituladas como crime, independentemente da apu-
ração criminal da conduta do serventuário extrajudicial.

Ademais, a prescrição começa a correr:
a) do dia em que a falta for cometida; ou
b) do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas 
ou permanentes.

No tocante ao item “a”, note-se que se trata de falta cometida (e não falta con-
sumada). Ocorre que, nos serviços cartorários, os prazos geralmente são contados da 
lavratura do ato pelo tabelião de notas e de protestos ou do oficial de registros, vez que 
deverão ser realizados em uma única vez, ainda que seccionados temporalmente para 
coleta de assinaturas das partes.

Ademais, interrompe-se a prescrição somente com a publicação da portaria de 
instauração da sindicância ou do PAD, recomeçando respectivamente a contagem a 
partir dos 60 (sessenta) dias ou 140 (cento e quarenta) dias, respectivamente, sendo 
doravante denominado de prescrição administrativa intercorrente.

No caso da sindicância, os 60 (sessenta) dias de prazo para início da prescrição 
intercorrente são oriundos da seguinte soma:

CONCLUSÃO DA 
SINDICÂNCIA

PRORROGAÇÃO E
JULGAMENTO DA SINDICÂNCIA

TOTALIZAÇÃO DO 
PRAZO – SIND

                  30 dias         +                               30 dias                                     =             60 dias
Em se tratando de PAD, os 140 (cento e quarenta) dias de prazo para início da 

prescrição intercorrente são oriundos da seguinte soma:

4 A prescrição das penas aplicáveis aos delegatários são diferentes daquelas aplicadas aos servidores, conforme disposto no art. 130, caput e 
incisos I, II e III, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão, in verbis:
[...]
Art. 130. A prescrição das faltas disciplinares ocorre:
I – em um ano, das faltas sujeitas às penalidades de advertência e repreensão;
II – em dois anos, das faltas sujeitas à penalidade de suspensão;
III – em quatro anos, das faltas sujeitas à pena de demissão.
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CONCLUSÃO DO 
PAD

PRORROGAÇÃO 
DO PAD

JULGAMENTO DO 
PAD

TOTALIZAÇÃO DO 
PRAZO – PAD

                  60 dias         +              60 dias            +                20 dias           =          140 dias

Contudo, é de suma importância esclarecer que interrupção da prescrição do 
processo de sindicância é diferente do processo administrativo disciplinar, conforme 
disposto no art. 130, § 3º do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão, e no art. 243 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mara-
nhão, discriminado nos fluxos abaixo:

a) Prescrição – Sindicância punitiva

Registre-se que somente na sindicância disciplinar (punitiva) ocorre a interrup-
ção da prescrição, pois a sindicância investigatória, por ser procedimento preparatório 
do PAD sem caráter punitivo, não se opera a prescrição.

Por fim, a comissão de sindicância punitiva não tem prazo legal para iniciar os 
seus trabalhos, ao contrário da comissão processante, com prazo legal fixado.

b) Prescrição – Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado na capital 
(São Luís/MA)

Conforme o art. 243, caput, da Lei n. 6.107/94, o início da interrupção do prazo 
prescricional no processo administrativo disciplinar, instaurado na capital, inicia-se 05 
(cinco) dias após a publicação da portaria de instauração do PAD.



MANUAL DE RECLAMAÇÕES E PROCESSOS 
DISCIPLINARES DO EXTRAJUDICIAL

21

c) Prescrição – Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado no interior

Com parâmetro semelhante, mas prazo diferente, o início da interrupção do pra-
zo prescricional no processo administrativo disciplinar, instaurado no interior, inicia-
-se 15 (quinze) dias após a publicação da portaria de instauração do PAD.

Em resumo, pode-se verificar que a prescrição funciona da seguinte forma:

FUNDAMENTO:
- art. 130, §§ 1º, 2º e 3º, e 152 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão;
- art. 243 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mara-
nhão)
- art. 42 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão

3.9. Revisão do processo

O processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido ou de ofício, quando se adu-
zirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou 
a inadequação da penalidade aplicada.

Note-se que, neste caso de revisão de processo, a sindicância disciplinar ou o 
PAD já encerraram seus trabalhos, com a absolvição ou condenação do representado. 
Assim, fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência poderão mu-
dar a decisão de imputação de sanção disciplinar ou, do contrário, manter a punição 
administrativa.
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Nesse contexto, como já terminaram os referidos trabalhos, não será possível 
agravar as sanções disciplinares em revisão de processo administrativo, mas apenas 
isentá-lo de sanção punitiva, em razão do parágrafo único do art. 272 da Lei Estadual 
n.º 6.107/94.

O requerimento de revisão do processo far-se-á em apenso ao processo original e 
será dirigido ao Corregedor-Geral de Justiça, que, autorizando a revisão, encaminhará 
o pedido ao Juiz de Registros Públicos onde se originou o processo disciplinar.

A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, lem-
brando que se aplicam aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e 
procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

Quanto ao julgamento da revisão, esta caberá:

a) ao Plenário do Tribunal de Justiça, quando o processo revisto houver resultado em perda 
da delegação;
b) ao Corregedor-Geral de Justiça, quando houver resultado pena de suspensão por 90 (no-
venta) dias (prorrogável por mais 30 (trinta) dias), pena de multa ou de repreensão;
c) ao Juiz de Registros Públicos, quando houver resultado pena de suspensão de até 30 (trin-
ta) dias, de multa ou de repreensão.

O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do 
processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.

Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade aplicada, res-
tabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos, ressaltando-se que, da revisão do 
processo não poderá resultar agravamento da penalidade.

No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, favorecendo, na dú-
vida, a manutenção do ato punitivo.
FUNDAMENTO:
- art. 151, parágrafo único do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão;
- art. 266 a 273 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Maranhão)
- art. 54 da Resolução n.º 50/10 (Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciá-
rio do Estado do Maranhão)

4. ETAPAS E FLUXOS PROCESSUAIS

O seguinte manual apresenta etapas e fluxos processuais atrelados ao sistema 
DIGIDOC, com os seguintes assuntos:

• RECLAMAÇÃO CONTRA DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL;
• SINDICÂNCIA DE DELEGATÁRIO - EXTRAJUDICIAL;
• PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE DELEGATÁRIO – 

EXTRAJUDICIAL.

A seguir, serão apresentadas as informações sobre cada assunto, bem como as 
etapas a serem observadas por Juízes, servidores e delegatários.



MANUAL DE RECLAMAÇÕES E PROCESSOS 
DISCIPLINARES DO EXTRAJUDICIAL

23

4.1. Reclamação contra delegatário - extrajudicial

O Juiz de Registros Públicos fiscalizará os serviços situados na comarca, de ofício 
ou atendendo a reclamação verbal ou escrita, observando a correção dos atos notariais 
ou registrais, a qualidade dos serviços, o respeito à tabela de emolumentos e os reci-
bos, sem prejuízo da fiscalização concorrente da Corregedoria Geral da Justiça.

A título de explicação, o “recibo” é um documento que contém os valores indi-
viduais dos emolumentos, referente a cada serviço prestado, com base na tabela de 
emolumentos, anexa à Lei Estadual n.º 9.109/2009.

No registro de imóveis, o recebido pode ser entregue em dois momentos: (i) no pe-
dido de exame de cálculo e (ii) na prenotação do Livro 1 (Livro de Protocolo de Imóveis). 
Naquele, o recibo serve como comprovante de entrega de documentos, enquanto neste, 
para efeito da prioridade registral, além de comprovação da entrega de documentos.

Nos demais registros e tabelionatos de notas, serve como comprovante de pa-
gamento dos emolumentos, bem como a comprovação da entrega dos documentos 
necessários para escrituração de atos cartorários.

Ademais, a data do “recibo” também pode servir de termo inicial do prazo legal 
de 05 (cinco) dias, com o intuito de entrega aos usuários da certidão dos atos notariais 
e registrais.

4.1.1 Recibo dos pagamentos diferidos no tabelionato de protesto

O Tabelionato de Protesto tem as peculiaridades em relação ao pagamento, que, 
de regra, é diferido, diferentes dos demais registros (de imóveis, de registro civil e tí-
tulos e documentos) e tabelionatos de notas.

O Provimento n. 86/2019, do CNJ, permitiu o pagamento postergado de emolu-
mentos, acréscimos legais e demais despesas, devidos pela apresentação de títulos ou 
outros documentos de dívida para protesto. 

Assim, os tabelionatos fazem os serviços, independente de depósito ou paga-
mento prévio de emolumentos e demais acréscimos legais e despesas, como dispõe a 
parte final do caput do art. 2º do Prov. 86 do CNJ, os quais foram mais específicos no 
seguinte dispositivo, a saber:

art. 2º do Prov. supra
§ 2º Os valores destinados aos ofícios de distribuição ou outros ser-
viços extrajudiciais, aos entes públicos ou entidades, a título de emo-
lumentos, custas, taxa de fiscalização, contri buições, custeio de atos 
gratuitos, tributos, ou de caráter assistencial, serão devidos na forma 
prevista no caput deste artigo, e repassados so mente após o efetivo recebi-
mento pelo tabelião de protesto. 

No caso, o “recibo” dos serviços de protestos, relativos aos serviços constantes no 
Prov. 86 do CNJ, serão entregues em dois momentos:
a) um no início, para comprovar o recebimento dos documentos e/ou a contagem para emis-
são de certidão; e,
b) outro ao final dos serviços, para o interessado na extinção do débito inscrito nos livros 
da serventia (protocolo e/ou de protesto), que poderá ser um apresentante ou interessado 
(credor ou devedor).
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Note-se que, caso seja solicitado, o recibo será entregue ao apresentante ou inte-
ressado, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 6.015/73. 
Por outro lado, é importante a serventia arquivá-los (ainda que não seja solicitado pelo 
cliente), para fins de comprovação perante o Juiz de Registros Públicos, na hipótese de 
reclamação contra a suposta documentação entregue na serventia.

Entretanto, cabe ressaltar uma exceção na parte final do § 2º do art. 2º do Prov. 86 
do CNJ, qual seja, o próprio tabelião não receberá os emolumentos, quando o interes-
sado tiver o benefício da justiça gratuita:

Serão isentos de emolumentos os atos praticados em cumprimento de 
mandado judicial expedido em favor da parte beneficiária de assistên-
cia judiciária e sempre que assim for expressamente determinado pelo juiz.

Nesse contexto, o tabelião de protesto não receberá os emolumentos, em razão da or-
dem judicial estender expressamente a gratuidade da justiça (relativa às custas judiciais) 
aos serviços de protestos, em cumprimento ao inciso IX do § 1º do art. 98 do CPC/2015 
c/c a parte final do item 17.8 da Tabela XVII, anexa à Lei Estadual n. 9.109/2009.

Aliás, essa ideia de isenção expressa, em decisão judicial, não se restringe ao pro-
testo, mas também alcança os demais serviços notariais e registrais, uma vez que o 
inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional determina uma interpretação literal 
a outorga de isenção.

No tocante aos serviços enumerados pelo Provimento n. 86 do CNJ, foram mais 
concentrados em atividades financeiras. Em regra, o pagamento diferido abrange 
apenas as duplicatas escriturais (eletrônicas) e demais títulos e outros documentos 
de dívidas encaminhados a protesto por pessoas jurídicas do Sistema Financeiro Na-
cional, na qualidade de credor ou apresentante, mencionadas no art. 1º da Lei Federal 
n.º 4.595/64 (Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Bando do Brasil 
S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e demais instituições financei-
ras públicas e privadas).

4.1.2. Etapas procedimentais de Reclamação contra delegatário - extrajudicial

Respeitadas as competências do Juiz de Registros Públicos e do Corregedor-Ge-
ral de Justiça para apurar faltas disciplinares dos delegatários, as seções a seguir tra-
tarão dos processos de reclamação da seguinte forma: a) Reclamações propostas no 
Juízo de 1º Grau; e, b) Reclamações propostas na Corregedoria Geral de Justiça.

Ademais, vale ressaltar que a etapa de TRIAGEM deverá ser realizada em todos 
os processos de reclamação contra delegatário, que será descrita a seguir:

ETAPA 1 – Triagem

A reclamação poderá ser apresentada por escrito ou ser reduzida a termo. Caso 
seja apresentada por delegatário (titular/interino/interventor), este pode enviá-la por 
malote digital5.

Tratando-se de reclamação contra titular de serventia extrajudicial ou contra in-
terino/interventor, o requerimento deverá conter os seguintes requisitos:

5 Não se aplica essa hipótese quando for necessária a remessa de documentos originais, aos quais de-
verão ser encaminhados por via postal ou outro meio convencional (quando se tratar de documentos a 
serem periciados ou quando o caso estiver relacionado a cometimento de crime).
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a) identificação do reclamado e/ou da serventia extrajudicial;
b) descrição dos fatos praticados tidos como ilícitos disciplinares ou penais, acompanhada 
dos documentos necessários à demonstração do ocorrido;
c) caso não tenha condições de apresentar documentos, deverá ao menos informar os atos 
notariais e registrais apontados como ilícitos, a fim de não inviabilizar a identificação do 
objeto da reclamação;
d) endereço eletrônico de e-mail para o recebimento das informações relacionadas à recla-
mação formulada, bem como o número de telefone;
e) data, assinatura e identificação completa do reclamante, acompanhada do endereço resi-
dencial;
f) procuração com poderes especiais para a apresentação do pleito, caso não se trate do pró-
prio requerente.

Quando a reclamação for proposta no Juízo de 1º Grau, caberá à Secretaria Ju-
dicial da Comarca, antes de protocolar e autuar a reclamação, verificar se na petição 
consta o endereço e a identificação completa do reclamante, com a juntada de cópia 
simples da carteira de identidade (RG) ou demais documentos oficiais com foto, assim 
como do comprovante ou declaração de residência, salvo impossibilidade expressa-
mente justificada na reclamação.

Nos mesmos moldes, caso a reclamação seja proposta na Corregedoria Geral de 
Justiça, esta verificação caberá à Divisão de Protocolo e Autuação.

Em seguida, tratar-se-á das etapas de instrução e julgamento das reclamações 
contra delegatários a serem seguidas para apuração das infrações disciplinares.

4.1.2.1 Reclamações propostas no Juízo de 1º Grau

Os processos de reclamação contra titular de serventia extrajudicial, propostos 
no Juízo de 1º Grau, deverão ser instruídos e julgados por estes a quem estão vincula-
das as serventias extrajudiciais (vide ANEXO C).

Quanto aos processos de reclamação contra interino/interventor de serventia 
extrajudicial, estes poderão ser instruídos pelos Juízes de Registros Públicos a quem 
estão vinculadas as serventias extrajudiciais, e serão julgados pelo Corregedor-Geral 
de Justiça (vide ANEXO D), haja vista que tanto os interinos quanto os interventores 
são designados por este para atuarem em serventias vagas ou sob intervenção. Podem 
tramitar igualmente perante a CGJ.

ETAPA 2 – Instrução e julgamento

Preenchidos os requisitos para o recebimento da reclamação contra titular de 
serventia extrajudicial (1º Grau), a Secretaria Judicial da Comarca deverá proceder da 
seguinte forma (vide ANEXO C):

1º) Secretaria Judicial da Comarca: providenciará a digitalização dos documentos apre-
sentados e realizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, com o 
assunto: “RECLAMAÇÃO CONTRA DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
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2º) Juiz de Registros Públicos: após o cadastramento da reclamação no sistema DIGIDOC, 
o Juiz procederá à análise da reclamação para verificar o seguinte:
• se há indícios de infração disciplinar, o Juiz determinará o prosseguimento do feito e a 

respectiva notificação do reclamado para apresentar defesa;
• se for verificada a prescrição administrativa, então o magistrado decidirá pelo arquiva-

mento do feito; ou,
• se os fatos narrados não se configuram infração disciplinar, o Juiz determinará o arqui-

vamento do feito.
3º) Juiz de Registros Públicos: caso haja indícios de infração disciplinar, o magistrado 
determinará a notificação do reclamado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa e as 
provas que julgar necessárias;
• Caso não seja confirmado o recebimento da notificação pelo delegatário pelo sistema 

HERMES (Malote digital), o Juiz de Registros Públicos poderá determinar a notificação 
deste via oficial de justiça;

4º) Secretaria Judicial: fará a juntada da defesa ao processo de reclamação (sistema DIGI-
DOC) e o Juiz determinará demais diligências que achar pertinente.
• Não havendo a apresentação da defesa por parte do reclamado, referente aos fatos que 

demonstram a autoria e materialidade, o Juiz de Registros Públicos determinará a aber-
tura de procedimento administrativo disciplinar e encaminhará os autos à Coordenado-
ria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias (CPADES) para conheci-
mento e expedição de documentos necessários para abertura do processo;

5º) Juiz de Registros Públicos: após a instrução processual, o Juiz procederá ao julgamento 
da reclamação, ao qual poderá apresentar os seguintes resultados:
a) arquivamento da reclamação;
b) abertura de sindicância disciplinar (ou punitiva); ou,
c) abertura de procedimento administrativo disciplinar.
6º) Corregedor-Geral da Justiça: julgamento do recurso administrativo interposto pelo 
reclamante e/ou reclamado (se houver).

Quando a reclamação for contra interino/interventor de serventia extrajudicial 
(1º Grau), a Secretaria Judicial da Comarca verificará se a petição contém os requisitos 
para recebimento da reclamação e procederá da seguinte forma (vide ANEXO D):

1º) Secretaria Judicial da Comarca: providenciará a digitalização dos documentos apre-
sentados e realizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, ou outro que 
venha substitutí-lo na função provisoriamente, com o assunto: “RECLAMAÇÃO CONTRA 
DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”;
2º) Juiz de Registros Públicos: após o cadastramento da reclamação no sistema DIGIDOC, 
o Juiz procederá à análise da reclamação para verificar o seguinte:
• se há indícios de infração disciplinar, o Juiz determinará o prosseguimento do feito e a 

respectiva notificação do reclamado para apresentar defesa;
• se for verificada a prescrição administrativa, então o magistrado decidirá pelo arquiva-

mento do feito; ou,
• se os fatos narrados não se configuram infração disciplinar, o Juiz determinará o prosse-

guimento do feito e a respectiva notificação do reclamado para apresentar defesa;
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3º) Juiz de Registros Públicos: caso haja indícios de infração disciplinar, o magistrado deter-
minará a notificação do reclamado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa e as provas 
que julgar necessárias;
• Caso não seja confirmado o recebimento da notificação pelo delegatário pelo sistema 

HERMES (Malote digital), o Juiz de Registros Públicos poderá determinar a notificação 
deste via oficial de justiça;

4º) Secretaria Judicial: fará a juntada da defesa ao processo de reclamação (sistema DIGI-
DOC) e o Juiz remeterá os autos ao Corregedor-Geral da Justiça para julgamento.
• Não havendo a apresentação da defesa por parte do reclamado, e caso haja indícios 

infração disciplinar, o processo deverá ser remetido à Corregedoria Geral da Justiça para 
abertura de procedimento administrativo por quebra de confiança.

5º) Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares: caberá o registro das infor-
mações sobre irregularidades praticadas, conforme art. 4º, do Provimento n. 01/16, certifi-
cando a existência, ou não, de processos com idêntica matéria e partes (em consulta a base de 
dados própria e no DIGIDOC).
• Tratando-se de matéria e partes idênticas e cujo feito já tenha sido anteriormente apre-

ciado, deverá a Coordenadoria certificar o fato ao Corregedor-Geral da Justiça, provi-
denciando o apensamento dos processos, como forma de subsidiar ulterior decisão.

• Caso se trate de questão ainda em tramitação, caberá à Coordenadoria certificar o fato 
e encaminhar o processo ao Juiz Corregedor a quem o feito anterior fora distribuído, 
por prevenção.

6º) Corregedor-Geral de Justiça: procederá ao julgamento da reclamação, ao qual poderá 
apresentar os seguintes resultados:
a) arquivamento da reclamação;
b) abertura de procedimento administrativo por quebra de confiança com a respectiva desig-
nação de outro interino.
7º) Plenário do Tribunal de Justiça: havendo recurso contra a decisão do CGJ, que não tem 
efeito suspensivo, os autos deverão ser encaminhados à Presidência do TJMA.

4.1.2.2. Reclamações propostas na Corregedoria Geral de Justiça

Os processos de reclamação contra titular de serventia extrajudicial (2º Grau), 
propostas na Corregedoria Geral de Justiça, deverão ser remetidas ao Juiz de Registros 
Públicos a quem estão vinculadas as serventias extrajudiciais para instrução e julga-
mento do feito (vide ANEXO E).

Quanto aos processos de reclamação contra interino/interventor de serventia ex-
trajudicial (2º Grau), propostas na Corregedoria Geral de Justiça, estes serão organiza-
dos, processados e julgados da seguinte forma:

a) Quando se tratar de serventias extrajudiciais do interior do Estado: as recla-
mações poderão ser remetidas ao Juiz de Registros Públicos a quem estão vinculadas 
as respectivas serventias para instrução processual e, posteriormente, devolvidas ao 
Corregedor-Geral de Justiça para julgamento do feito (ANEXO F);

b) Quando se tratar de serventias extrajudiciais da capital: as reclamações serão 
processadas e julgadas diretamente pela Corregedoria Geral da Justiça (ANEXO G).

Em seguida, tratar-se-á da etapa de instrução e julgamento das reclamações con-
tra delegatário, propostas na Corregedoria Geral da Justiça.
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ETAPA 2 – Instrução e julgamento

Preenchidos os requisitos para o recebimento da reclamação contra titular das 
serventias extrajudiciais (2º Grau), os setores a seguir procederão da seguinte forma 
(vide ANEXO E):

1º) Divisão de Protocolo e Autuação: providenciará a digitalização dos documentos 
apresentados e realizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, com o 
assunto: “RECLAMAÇÃO CONTRA DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”;
2º) Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares: determinará a remessa dos 
autos ao Juiz de Registros Públicos a quem está vinculada a serventia extrajudicial, nos ter-
mos da Ordem de Serviço n. 1/2018 (OS-GCGJ 12018);

3º) Juiz de Registros Públicos: recebe a reclamação e procede à análise da reclamação para 
verificar o seguinte:
• se há indícios de infração disciplinar, o Juiz determinará o prosseguimento do feito e a 

respectiva notificação do reclamado para apresentar defesa;
• se for verificada a prescrição administrativa, então o magistrado decidirá pelo arquiva-

mento do feito; ou,
• se os fatos narrados não se configuram infração disciplinar, o Juiz determinará o arquiva-

mento do feito.
4º) Juiz de Registros Públicos: caso haja indícios de infração disciplinar, o magistrado deter-
minará a notificação do reclamado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa e as provas 
que julgar necessárias;
• Caso não seja confirmado o recebimento da notificação pelo delegatário pelo sistema 

HERMES (Malote digital), o Juiz de Registros Públicos poderá determinar a notificação 
deste via oficial de justiça;

5º) Secretaria Judicial: fará a juntada da defesa ao processo de reclamação (sistema DIGI-
DOC) e o Juiz determinará demais diligências que achar pertinente.
• Não havendo a apresentação da defesa por parte do reclamado, o Juiz de Registros Públi-

cos determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar e poderá encami-
nhar os autos à Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 
para conhecimento e expedição de documentos necessários para abertura do processo 
(CPADES);

6º) Juiz de Registros Públicos: após a instrução processual, o Juiz procederá ao julgamento 
da reclamação, ao qual poderá apresentar os seguintes resultados:
a) arquivamento da reclamação;
b) abertura de sindicância disciplinar (ou punitiva); ou,
c) abertura de procedimento administrativo disciplinar.
7º) Corregedor-Geral da Justiça: julgamento do recurso administrativo interposto pelo 
reclamante e/ou reclamado (se houver).

Quando a reclamação for em face de interino/interventor proposta na CGJ/MA, 
verificar-se-á se a petição contém os requisitos para recebimento da mesma. Preenchi-
dos tais requisitos, deve-se observar o seguinte:
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a) Reclamação contra interino/interventor de serventias extrajudiciais (2º Grau - 
interior) (ANEXO F) – o procedimento correrá da seguinte forma:

1º) Divisão de Protocolo e Autuação: providenciará a digitalização dos documentos 
apresentados e realizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, com o 
assunto: “RECLAMAÇÃO CONTRA DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
2º) Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares: recebe a reclamação; cer-
tifica nos autos que se trata de interino/interventor de serventia extrajudicial do interior do 
Estado; e, remete os autos ao Gabinete dos Juízes Corregedores para análise.

NOTA: Nos termos do art. 4º, do Provimento n. 01/16, cabe a Coordenadoria o registro das 
informações sobre irregularidades praticadas, certificando a existência, ou não, de processos 
com idêntica matéria e partes (em consulta a base de dados própria e no DIGIDOC).
• Tratando-se de matéria e partes idênticas e cujo feito já tenha sido anteriormente apre-

ciado, deverá o Coordenador certificar o fato ao Juiz Corregedor, providenciando o 
apensamento dos processos, como forma de subsidiar ulterior decisão.

• Caso se trate de questão ainda em tramitação, caberá ao Coordenador certificar o fato e 
encaminhar o processo ao Juiz Corregedor a quem o feito anterior fora distribuído, por 
prevenção.

3º) Juiz Corregedor: procederá à análise da reclamação para verificar o seguinte:
• se há indícios de infração disciplinar, o Juiz poderá determinar o prosseguimento do fei-

to e a respectiva remessa dos autos ao Juiz de Registros Públicos a quem está vinculada a 
serventia extrajudicial para instrução processual;

• se foi verificada a prescrição administrativa, então o Juiz Corregedor emitirá parecer 
favorável opinando pelo arquivamento do feito; ou,

• se os fatos narrados pela parte não se configuram infração disciplinar, o Juiz Corregedor 
encaminhará o feito para decisão pelo Corregedor-Geral da Justiça para arquivamento 
do feito.

4º) Juiz de Registros Públicos: o magistrado determinará a notificação do reclamado para, 
em 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa e as provas que julgar necessárias;
• Caso não seja confirmado o recebimento da notificação pelo delegatário pelo sistema 

HERMES (Malote digital), o Juiz de Registros Públicos poderá determinar a notificação 
deste via oficial de justiça;

5º) Secretaria Judicial: fará a juntada da defesa ao processo de reclamação (sistema DIGI-
DOC) e remeterá os autos ao Corregedor-Geral da Justiça para julgamento.
• Não havendo a apresentação da defesa por parte do reclamado, o processo deverá ser 

remetido à Corregedoria Geral da Justiça para abertura de procedimento administrativo 
por quebra de confiança.

6º) Corregedor-Geral de Justiça: procederá ao julgamento da reclamação, ao qual poderá 
apresentar os seguintes resultados:
a) arquivamento da reclamação;
b) abertura de procedimento administrativo por quebra de confiança com a respectiva de-
signação de outro interino, por meio da publicação da portaria.
7º) Plenário do Tribunal de Justiça: havendo recurso contra a decisão do CGJ, que não tem 
efeito suspensivo, os autos deverão ser encaminhados à Presidência do TJMA.
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b)Quando a reclamação for contra interino/interventor de serventias extrajudi-
ciais (2º Grau - capital) (ANEXO G) – o procedimento correrá da seguinte forma:

1º) Divisão de Protocolo e Autuação: providenciará a digitalização dos documentos 
apresentados e realizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, com o 
assunto: “RECLAMAÇÃO CONTRA DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
2º) Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares: recebe a reclamação; cer-
tifica nos autos que se trata de interino/interventor de serventia extrajudicial da capital do 
Estado; e, remete os autos ao Gabinete dos Juízes Corregedores para análise.

NOTA: Nos termos do art. 4º, do Provimento n. 01/16, cabe a Coordenadoria o registro das in-
formações sobre irregularidades praticadas, certificando a existência, ou não, de processos com 
idêntica matéria e partes (em consulta a base de dados própria e no DIGIDOC).
Tratando-se de matéria e partes idênticas e cujo feito já tenha sido anteriormente apreciado, 
deverá o Coordenador certificar o fato ao Juiz Corregedor, providenciando o apensamento dos 
processos, como forma de subsidiar ulterior decisão.
Caso se trate de questão ainda em tramitação, caberá ao Coordenador certificar o fato e enca-
minhar o processo ao Juiz Corregedor a quem o feito anterior fora distribuído, por prevenção.

3º) Juiz Corregedor: procederá à análise da reclamação para verificar o seguinte:
se há indícios de infração disciplinar, o Juiz poderá determinar o prosseguimento do feito;
se foi verificada a prescrição administrativa, então o Juiz Corregedor emitirá parecer favorá-
vel opinando pelo arquivamento do feito; ou,
se os fatos narrados parte não se configuram infração disciplinar, o Juiz Corregedor encami-
nhará o feito ao Corregedor-Geral da Justiça para  arquivamento do feito.

4º) Juiz Corregedor: havendo indícios de infração disciplinar, o magistrado determinará 
a notificação do reclamado para, em 05 (cinco) dias, apresentar sua defesa e as provas que 
julgar necessárias;
Caso não seja confirmado o recebimento da notificação pelo delegatário pelo sistema HER-
MES (Malote digital), o Juiz poderá determinar a notificação deste via oficial de justiça;
5º) Secretaria Judicial/ Juiz Corregedor: fará a juntada da defesa ao processo de reclamação 
(sistema DIGIDOC) e determinará demais diligências que achar pertinente.
Não havendo a apresentação da defesa por parte do reclamado, o Juiz  determinará a abertu-
ra de procedimento administrativo por quebra de confiança.

6º) Corregedor-Geral de Justiça: após a instrução processual, o Corregedor procederá ao 
julgamento da reclamação, ao qual poderá apresentar os seguintes resultados:
a) arquivamento da reclamação;
b) abertura de procedimento administrativo por quebra de confiança com a respectiva desig-
nação de outro interino.

7º) Plenário do Tribunal de Justiça: havendo recurso contra a decisão do CGJ, que não tem 
efeito suspensivo, os autos deverão ser encaminhados à Presidência do TJMA.

Destarte, o processo de reclamação, quando procedente, poderá resultar na aber-
tura de processos disciplinares como a Sindicância e o Procedimento Administrativo 
Disciplinar (PAD), conforme serão delineados nas seções seguintes.
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FUNDAMENTO:
- Lei n. 8.935/94 (Lei dos cartórios);
- Lei n. 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão);
- Lei Complementar n. 14/91 (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do 
Maranhão);
- Lei Estadual n. 9.109/2009 (Lei de Custas e Emolumentos do Estado do Maranhão);
- Provimento n. 11/13 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão);
- Provimento n. 01/16 (dispõe sobre as reclamações contra magistrados, servidores e delega-
tários, no âmbito da CGJ/MA);
- Resolução n. 50/10 (Regulamento Disciplinar dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 
do Maranhão); e
- OS-GCGJ 12018 (dispõe sobre o procedimento interno que versem sobre serventias extra-
judiciais).

4.2. Sindicância

A sindicância é um procedimento de investigação com o objetivo de identificar 
autoria e/ou materialidade de conduta supostamente ilícita, sendo, portanto um pro-
cedimento preparatório para instauração de procedimento administrativo disciplinar.

A sindicância em face de delegatário pode ser iniciada por determinação do Juiz 
de Registro Público ou pelo Corregedor-Geral de Justiça, de ofício ou atendendo à re-
clamação formulada por qualquer pessoa.

A sindicância é divida em investigatória e disciplinar (ou punitiva), aos quais 
serão descritas a seguir:

4.2.1. Sindicância investigatória

A sindicância investigatória será instaurada quando o fato ou a autoria não se 
mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração, e obede-
cerá, no que couber, a metodologia de inquérito policial, tramitando sob sigilo, sendo 
dispensada a publicação do ato instaurador.

Quando a sindicância for meramente investigativa, o procedimento poderá ser 
instruído por 02 (dois) servidores, membros da comissão.

Aplicam-se à sindicância investigatória, no que couber, os procedimentos para 
produção da prova no processo disciplinar.

Quando a pena correspondente à infração puder ser aplicada por meio de sin-
dicância, terá ela caráter disciplinar, garantidos ao servidor o contraditório e a ampla 
defesa e aplicando-se, no que couber, o rito do processo disciplinar.

ETAPA – Instrução e julgamento

A sindicância investigatória seguirá o seguinte rito (ANEXO H):
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1º) Juiz de Registros Públicos/Corregedor: expedirá portaria (que não será publicada) para 
instauração da sindicância investigatória ao qual indicará6:
• descrição dos fatos e a identificação do arguido; e,
• 02 (dois) membros da comissão e suas respectivas funções.
2º) Comissão Processante (CPADES): providenciará a digitalização dos documentos apre-
sentados e realizará o devido cadastro no sistema DIGIDOC, com o assunto: “SINDICÂN-
CIA DE DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
3º) Comissão processante (CPADES): determinará a notificação do interessado para, em 05 
(cinco) dias, apresentar sua defesa e as provas que julgar necessárias.
nessa fase, é dispensada a citação do sindicado, devendo este ser notificado para apresentar 
defesa ou prestar informações.
4º) Comissão processante (CPADES): fará a juntada da defesa ao processo de sindicância e 
determinará demais diligências que achar pertinente.
5º) Comissão processante (CPADES): após a instrução processual, a Comissão processante 
emitirá relatório conclusivo.
6º) Juiz de Registros Públicos/Corregedor: após a instrução processual, o Juiz de Registros 
Públicos/Corregedor procederá ao julgamento da sindicância, ao qual poderá apresentar os 
seguintes resultados:
a) pelo arquivamento da sindicância;
b) pela abertura de sindicância disciplinar (ou punitiva); e,
c) pela abertura de PAD.
7º) Corregedor/Plenário do TJMA: procederá a análise e julgamento do recurso administra-
tivo interposto pelas partes envolvidas no processo (se houver).

4.2.2. Sindicância disciplinar

Quando conhecida a autoria ou a certeza de que o fato se constitua infração disci-
plinar, a sindicância deverá ser instaurada, conforme a competência, por determinação 
do Juiz de Registros Públicos, do Corregedor-Geral da Justiça, de ofício ou atendendo 
à representação ou reclamação formulada por qualquer pessoa.

Antes da sindicância, a autoridade processante mandará o setor competente in-
formar a existência de procedimento administrativo anterior, as penalidades porven-
tura aplicadas.

A critério da autoridade poderão ser ouvidas as pessoas que tenham conheci-
mento ou que possam prestar esclarecimentos acerca dos fatos, bem como proceder a 
todas as diligências que julgar convenientes à sua elucidação.

Finalizada a instrução processual da sindicância, a comissão processante fará re-
latório que configure o fato, indicando se é irregular ou não; em caso afirmativo, deve-
rá indicar quais os dispositivos violados, bem como se há indícios de autoria.

A sindicância, após formalizada a portaria de instauração, tramitar-se-á exclusi-
vamente no sistema DIGIDOC, limitando-se a utilização de documentos impressos em 
situações excepcionais, devidamente certificadas no processo.

A sindicância será concluída em 30 (trinta) dias, admitida prorrogação por igual 
período, quando solicitada pelo presidente da Comissão Processante. Ademais, a por-

6 Caso o Juiz de Registros Públicos entenda conveniente não determinar a instauração da sindicância, deverá solicitar ao 
corregedor-geral que o faça por meio da Comissão Permanente Disciplinar.
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taria de instauração da sindicância disciplinar interrompe a prescrição.
A autoridade instauradora poderá, ainda, de ofício ou mediante requerimento 

fundamentado da Comissão, autorizar a continuidade excepcional da sindicância ou 
do processo além do prazo prorrogado, para implementação de medidas necessárias 
ao esclarecimento da verdade, para o fiel exercício da plenitude da defesa ou, ainda, 
para esclarecer fatos.

Contudo, ultrapassado o lapso temporal dos 60 (sessenta) dias para a finalização 
da sindicância e houver autorização excepcional para a continuidade dos trabalhos, 
terá início a prescrição intercorrente.

OBS: No caso da sindicância, os 60 (sessenta) dias de prazo para início da prescrição inter-
corrente são oriundos da seguinte soma:

CONCLUSÃO DA 
SINDICÂNCIA

PRORROGAÇÃO E
JULGAMENTO DA SINDICÂNCIA

TOTALIZAÇÃO DO 
PRAZO – SIND

           30 dias             +                                   30 dias                                  =              60 dias

A autoridade instauradora, no âmbito de suas atribuições, deverá, presentes os 
pressupostos para instauração, nomear, dentre os membros de Comissão Permanente 
Disciplinar e de Sindicâncias, a comissão com competência para o processamento de 
sindicância, nos termos do artigo 240, caput, da Lei 6107/19947.

Ressalta-se que, em se tratando de sindicância de natureza disciplinar, a co-
missão processante somente poderá funcionar com a presença de todos os seus 
membros (diferentemente da sindicância investigatória, a comissão terá que fun-
cionar com 3 membros).

O Juiz de Registros Públicos, ou seu substituto legal, encaminhará ao Correge-
dor-Geral da Justiça e a Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias cópia da portaria que instaurar a sindicância, da decisão que prorrogar 
ou continuar os trabalhos e da decisão final proferida.

A autoridade competente para instaurar sindicância poderá, quando tomar conhe-
cimento de qualquer irregularidade em sua tramitação, avocar os autos e determinar as 
providências que entender cabíveis, inclusive substituir os membros da Comissão.

Se o atraso na conclusão do procedimento resultar em prescrição deverá o Cor-
regedor-Geral de Justiça solicitar os autos para averiguar a necessidade de se apurar a 
responsabilidade de quem possa ter dado causa a ele.

Se no curso da instrução processual forem apurados novos fatos ou coautoria 
não apontada na fase inicial, o presidente da comissão recomendará à autoridade 
instauradora o aditamento da portaria ou a instauração de novo processo disciplinar 
ou de nova sindicância.

7 Art. 240. O processo disciplinar, procedido em instrução contraditória, será conduzido por comissão especial composta de três 
servidores estáveis, designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o de categoria mais elevada, para presidente.
§ 1º - Os membros da comissão deverão ser de categoria igual, equivalente ou superior à do acusado.
§ 2º - A comissão será secretariada por um servidor designado pelo seu presidente.
§ 3º - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo cônjuge, companheiro ou parente do 
acusado, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau.
§ 4º - Os trabalhos da comissão terão preferência a qualquer outro trabalho, ficando os seus membros dispensados de outros 
encargos durante o curso do processo e do registro do ponto.
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O sindicado terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar defesa, podendo arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo intimação.

ETAPA – Instrução e julgamento

A sindicância disciplinar (ou punitiva) seguirá o seguinte rito (ANEXO I):

1º) Juiz de Registros Públicos/Corregedor (processo originário): expedirá portaria (que 
será publicada) para instauração da sindicância disciplinar ao qual indicará8:
• a descrição dos fatos e a identificação do arguido; e,
• 03 (três) membros da comissão e suas respectivas funções.
2º) Comissão Processante: providenciará a digitalização dos documentos apresentados e 
realizará o devido cadastro no sistema DIGIDOC, com o assunto: “SINDICÂNCIA DE DE-
LEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
3º) Comissão Processante: expedirá o termo de instalação dos trabalhos e determinará a 
notificação do delegatário.
4º) Comissão processante: fará a juntada da defesa ao processo de sindicância e determinará 
demais diligências que achar pertinente e procederá a instrução processual.
5º) Comissão processante: após a instrução processual, a Comissão processante emitirá 
relatório conclusivo.
6º) Juiz de Registros Públicos/Corregedor: após a instrução processual, o Juiz de Registros 
Públicos/Corregedor procederá ao julgamento da sindicância, ao qual poderá apresentar os 
seguintes resultados:
a) arquivamento da sindicância;
b) aplicação de penalidade de repreensão, multa ou suspensão até 30 (trinta) dias (quando a 
autoridade julgadora for o Juiz de Registros Públicos); ou a penalidade de repreensão, multa 
ou suspensão até 90 (noventa) dias (quando a autoridade julgadora for o Corregedor-Geral 
de Justiça);
c) abertura de PAD.
7º) Corregedor/Plenário do TJMA (fase recursal): procederá a análise e julgamento do 
recurso administrativo interposto pelas partes envolvidas no processo (se houver).

FUNDAMENTO:
- art. 240 da Lei n. 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão);
- art. 43 do Provimento n. 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do 
Maranhão);
- art. 13 a 51 da Resolução n. 50/2010, alterada pela Resolução n. 80/2017.

4.3. Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidade de serventuário extrajudicial por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em 

8 Caso o Juiz de Registros Públicos entenda conveniente não determinar a instauração da sindicância, deverá solicitar ao 
corregedor-geral que o faça por meio da Comissão Permanente Disciplinar.
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que se encontre investida.
O PAD contra delegatário pode ser iniciado por determinação do Juiz de Regis-

tro Público ou pelo Corregedor-Geral de Justiça, de ofício ou atendendo à reclamação 
formulada por qualquer pessoa.

Ressalte-se que o PAD poderá ser instaurado independentemente de sindicância, 
quando houver confissão ou forem evidentes a autoria e a materialidade da infração.

Ademais, quando o Juiz de Registros Públicos verificar a existência de crime de 
ação pública praticado por delegatário, remeterá ao Ministério Público as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

4.3.1. Prazo para conclusão do PAD e prescrição intercorrente

O processo disciplinar se inicia no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias na 
capital e 15 (quinze) dias no interior, contados da data da publicação, no Diário de Jus-
tiça Eletrônico, do ato designando os membros da comissão e será concluído no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da data da instalação dos trabalhos, conforme quadro 
explicativo constante no tópico 3.8 (prazo para conclusão do processo disciplinar e 
prescrição administrativa) deste manual.

O processo administrativo disciplinar será concluído em 60 (sessenta) dias, res-
pectivamente, admitida a prorrogação por igual período, quando solicitada pelo pre-
sidente da Comissão.

A autoridade instauradora poderá, ainda, de ofício ou mediante requerimento 
fundamentado da Comissão, autorizar a continuidade excepcional da sindicância ou 
do processo além do prazo prorrogado, para implementação de medidas necessárias 
ao esclarecimento da verdade, para o fiel exercício da plenitude da defesa ou, ainda, 
para esclarecer fatos.

4.3.2. Rito procedimental

Visando facilitar a compreensão sobre o rito do PAD, o processo disciplinar se 
desenvolverá em 04 (quatro) fases:

Fase 1 – Instauração
instauração, com a publicação da portaria;
Fase 2 - Instrução
• instalação dos trabalhos por ata ou termo;
• autuação das provas já reunidas e planejamento e produção de provas;
• cientificação do representado a respeito da instauração do PAD, bem como a intimação 

para apresentar manifestação prévia a respeito dos fatos imputados irregulares;
• intimação do representado para que apresente, querendo, provas do seu interesse;
• produção de prova técnica, caso seja necessário;
• antes de encerrar a instrução, o processante será ouvido;
• elaboração de termo de indiciamento, quando confirmados os fatos e a autoria. Dora-

vante, o representado deverá se defender da violação às normas jurídicas constantes no 
indiciamento, uma vez que foi superado a questão factual.
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Fase 3 - Defesa e relatório;
• citação para apresentar contestação;
• a defesa deverá ser apresentada no prazo comum de 10 (dez) dias;
• relatório conclusivo.
Fase 4 – Julgamento
Julgamento pela autoridade competente.

FASE 1 - INSTAURAÇÃO

O PAD contra delegatário terá início por portaria expedida pelo Corregedor-Ge-
ral da Justiça ou pelo Juiz de Registros Públicos de onde hajam sido imputados os 
fatos ao servidor, delimitando o teor da acusação, bem como não precisa descrever as 
normas supostamente violadas.

Ressalte-se que, em relação aos PAD’s instaurados pelo Corregedor-Geral da Justiça, 
os atos instrutórios do processo poderão ser delegados deste ao Juiz de Registros Públicos.

Da mesma forma da sindicância (disciplinar), o processo administrativo discipli-
nar será instaurado por portaria da autoridade competente que indicará:

a) a descrição dos fatos e a identificação do arguido;
b) os membros da comissão e suas respectivas funções.

O processo administrativo disciplinar, após formalizada a portaria de instaura-
ção, tramitará exclusivamente no sistema DIGIDOC, limitando-se a utilização de do-
cumentos impressos em situações excepcionais, devidamente certificadas no processo.

Comissão processante

A autoridade instauradora, no âmbito de suas atribuições, deverá, presentes os 
pressupostos, nomear, dentre os membros de Comissão Permanente Disciplinar e de 
Sindicâncias, a comissão processante com competência para o processamento de pro-
cesso administrativo, nos termos do artigo 240, caput, da Lei n.º 6.107/1994.

Essa comissão composta de 03 (três) servidores estáveis, designados pela autori-
dade competente que indicará, dentre eles, o de categoria mais elevada, para presiden-
te, e este designará um servidor para secretariar a comissão.

A comissão poderá ser composta por juízes, servidores do Poder Judiciário, de-
legatários e substitutos, ressaltando que é impedido de participar de comissão de pro-
cesso disciplinar o servidor ou autoridade que:

I – for parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o tercei-
ro grau.
II – tenha interesse direto ou indireto na matéria;
III – tenha participado como perito, testemunha ou autor da representação que ensejou o 
procedimento;
IV – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônju-
ge ou companheiro;
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V – tenha amizade íntima ou notória inimizade com o interessado, cônjuges, companheiros 
e parentes até terceiro grau;
VI – tenha oficiado em patrocínio da defesa do cônjuge, companheiro ou parente até tercei-
ro grau do arguido;
VII – tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo, ou nela tenha 
participado como testemunha, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado assessoria 
jurídica à comissão ou autoridade responsável pela eventual aplicação de pena;
VIII - trabalhe diretamente com as autoridades competentes para aplicação da pena.

A comissão assegurará ao processo o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da administração e exercerá suas atividades com indepen-
dência e imparcialidade.

Nos termos do § 1º do art. 240 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto do Servidor Público 
Civil do Estado do Maranhão), o presidente da comissão processante será o de cate-
goria funcional mais elevada da comissão, enquanto que os demais membros terão 
categoria funcional igual, equivalente ou superior à do representado.

Por exemplo, se um técnico judiciário cometer irregularidades funcionais, será ins-
taurada uma comissão processante para apuração dos fatos, cujo presidente deverá ser 
um analista judiciário, que de categoria funcional mais elevada em relação a dos técnicos 
judiciários, os quais, por sua vez, têm categorial funcional igual à do representado.

Em complemento, o art. 23 da Resolução n.º 50/2010 – TJMA determina que o 
“presidente da comissão sindicante ou processante será sempre com nível de escolari-
dade ou funcional igual ou superior do arguido”.

Pela resolução acima, se um técnico judiciário cometer irregularidades funcio-
nais, será instaurada uma comissão processante para apuração dos fatos, cujo presi-
dente poderá ser um analista judiciário ou técnico judiciário, sem exigência de catego-
ria funcional (ou nível de escolaridade) em relação ao representado.

A título de comparação entre as normas supracitadas, verifica-se que, enquanto 
o § 1º do art. 240 da Lei n.º 6.107/94 fala apenas do aspecto funcional da comissão pro-
cessante, o art. 23 da Resolução n.º 50/2010 – TJMA, complementa aquela lei, com o 
aspecto escolar ou funcional.

Considerando a Resolução do TJMA uma norma específica, além de refletir uma 
quantidade de técnicos judiciários maior que os analistas judiciários, é mais seguro, 
neste aspecto, observá-la para fins de instauração e processamento de processo admi-
nistrativo disciplinar.

Os serventuários extrajudiciais (tabeliães e oficiais) são equiparados aos analis-
tas judiciários. Nesse contexto, se um notário cometer irregularidades funcionais, será 
instaurada uma comissão processante para apuração dos fatos, cujo presidente será 
um analista judiciário, enquanto que os demais membros da comissão poderão ser 
técnicos judiciários.

O presidente da comissão sindicante ou processante será responsável por elabo-
rar o relatório conclusivo com a aprovação dos demais membros e exercer o poder de 
polícia necessário para a manutenção da ordem e bom andamento dos trabalhos.

Além das atribuições supracitadas, compete ao presidente da Comissão:

I - ditar termo de assentada de audiência;
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II - redigir decisões interlocutórias deliberadas em conjunto com a comissão;
III - deliberar em conjunto com os demais membros sobre requerimentos da defesa, moti-
vando, sob fundamentos de fato e de direito, quando se tratar de indeferimento;
IV - despachar com advogados;
V - reportar-se, por ofício, a outros entes da Administração;
VI - subscrever as comunicações que se tornarem necessárias;
VII - solicitar a colaboração de qualquer servidor na prática de atos que se tornarem neces-
sários durante a condução do processo.

Ademais, na ausência eventual do presidente da Comissão, caberá aos demais 
membros a realização das diligências urgentes, bem como a comissão somente poderá 
funcionar com a presença de todos os seus membros.

Quanto ao secretário da Comissão, além dos serviços de apoio à comissão, com-
pete a guarda fiel dos autos, das peças e dos documentos.

O Juiz de Registros Públicos, ou seu substituto legal, encaminhará ao Correge-
dor-Geral da Justiça e à Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e 
Sindicâncias cópia da portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar, da 
decisão que prorrogar ou continuar os trabalhos e da decisão final proferida.

A autoridade competente para instaurar processo administrativo disciplinar po-
derá, quando tomar conhecimento de qualquer irregularidade em sua tramitação, avo-
car os autos e determinar as providências que entender cabíveis, inclusive substituir os 
membros da Comissão.

Os trabalhos da comissão terão preferência a qualquer outro trabalho, ficando 
os seus membros dispensados de outros encargos durante o curso do processo e do 
registro do ponto.

Se o atraso na conclusão do procedimento resultar em prescrição deverá o Corre-
gedor-Geral solicitar os autos para averiguar a necessidade de se apurar a responsabi-
lidade de quem possa ter dado causa a ele.

FASE 2 – INSTRUÇÃO

Após a instalação dos trabalhos da Comissão e antes de iniciar a instrução, o 
arguido será notificado da instauração, recebendo cópia da respectiva portaria e de 
documento que originou o processo, preferencialmente em mídia eletrônica.

Na fase de produção de prova, será indeferida a prova, pelo presidente da comis-
são, quando:

a) versar sobre fatos já provados;
b) não tiver nexo com o objeto da causa;
c) for de produção impossível;
d) tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma própria de provar.

Pelo parágrafo único do art. 32 da Resolução n.º 50/2010 – TJMA, cabe pedido de 
reconsideração no prazo de 03 (três) dias, do indeferimento de quaisquer diligências 
probatórias. Mantido o indeferimento, cabe recurso à autoridade que determinou a 
instauração do processo administrativo disciplinar, no mesmo prazo, sem efeito sus-
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pensivo, devendo o recorrente demonstrar a pertinência, a relevância e a possibilidade 
da prova requerida.

Em termos práticos, esse dispositivo deverá ser utilizado com ponderação e par-
cimônia, pois, o representado poderá utilizá-lo para várias diligências probatórias, 
com a finalidade de postergar a apuração dos fatos.

Quanto às testemunhas, estas serão intimadas a depor mediante mandado expe-
dido pelo presidente da Comissão, devendo a segunda via, com o respectivo ciente, 
ser anexada aos autos.

Os mandados serão expedidos com, pelo menos, 03 (três) dias úteis de antece-
dência da data da inquirição e serão cumpridos preferencialmente por oficial de justi-
ça; por membro da comissão; por correios, com aviso de recebimento, ou por endereço 
eletrônico cadastrado, a pedido.

Ressalte-se que as testemunhas arroladas pela defesa poderão ser apresentadas 
em banca independente de intimação.

O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo permitido 
à testemunha trazê-lo por escrito.

As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que umas não ou-
çam nem saibam o que as outras dizem, além do que é vedado a elas emitir opinião, 
salvo se impossível desassociá-la do contexto, competindo-lhe explicar as razões 
do conhecimento e as circunstâncias que permitam avaliar a credibilidade dos es-
clarecimentos prestados.

Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem poderá ser pro-
cedida acareação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante e que não possa ser 
esclarecido por outro meio de prova, de maior segurança.

Ademais, para a tomada de compromisso, a comissão adotará os critérios da le-
gislação processual penal.

Quando o esclarecimento do fato depender de conhecimento especializado, a co-
missão poderá solicitar a perícia técnica, que será feita preferencialmente por órgão 
técnico da administração pública vinculada, ou por solicitação de cooperação a outros 
órgãos de apoio científico.

Inviabilizadas essas hipóteses, inclusive por comprometimento de prazos ou 
pela relevância da apuração, o presidente da comissão, fundamentadamente, solicitará 
à autoridade instauradora medidas referentes à contratação de perícia externa.

O presidente do processo poderá requerer o seu sobrestamento à autoridade, 
quando a continuidade da instrução processual depender da realização de perícia, 
cujo laudo não possa ser apresentado em prazo inferior a 30 (trinta) dias.

O presidente do processo pode determinar aos peritos que esclareçam pontos 
obscuros do laudo e, se necessário, o comparecimento em audiência para prestar ex-
plicações que permitam formar o convencimento.

Concluída a coleta da prova, a comissão promoverá o interrogatório do servidor 
arguido, sendo-lhe facultado constituir advogado, além do que, pode ocorrer também 
algumas situações no decorrer do PAD:

a) No caso de mais de um arguido, cada um deles será ouvido separadamente.
b) Ao arguido é assegurado o direito de permanecer em silêncio, devendo o presidente do 
processo, no início do ato, comunicar-lhe dessa garantia.
c) O silêncio do servidor não pode ser tomado como confissão tácita.
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Os depoimentos, as declarações e o interrogatório serão tomados pelo presidente da 
comissão, sendo facultada aos demais membros e ao advogado de defesa a reinquirição.

Os termos de depoimento, declarações e interrogatório serão ditados pelo pre-
sidente ao secretário e guardarão fidelidade nos registros, devendo ser reproduzidas, 
tanto quanto possível, as frases e expressões usadas. Em analogia ao CPC e CPP, é 
possível a utilização de registro em recurso audiovisual.

O arguido tem o direito de permanecer na sala de audiência quando da produção 
da prova, mas poderá ser retirado quando o presidente perceber que a sua presença 
pode comprometer a disposição de testemunha ou declarante. Neste caso, o incidente 
será consignado, e a instrução prosseguirá com o seu advogado, se presente, ou com 
defensor nomeado para o ato.

Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do arguido, a comissão proporá 
à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 
qual participe pelo menos um médico psiquiatra. São quesitos fundamentais ao escla-
recimento da questão:

I - se o servidor é portador de insanidade mental e qual é a classificação da doença;
II - se a enfermidade mental interfere na capacidade de discernimento;
III - se a enfermidade estava presente à época dos fatos ou se foi superveniente;
IV - se o servidor é ou não clinicamente responsável.

O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos 
ao processo principal, após a expedição do laudo pericial e, nos casos em que elementos 
constantes dos autos apontem para a possível dependência química ou depressão do 
arguido, em havendo nexo com o mérito do processo, será igualmente efetuada perícia.

O exame deverá ser concluído em 45 (quarenta e cinco) dias, salvo requerimento 
de prorrogação feito pela junta médica, podendo haver o sobrestamento do feito a cri-
tério da autoridade instauradora do processo.

Se no curso da instrução processual forem apurados novos fatos ou coautoria não 
apontada na fase inicial, o presidente da comissão recomendará à autoridade instau-
radora o aditamento da portaria ou a instauração de novo processo disciplinar ou de 
nova sindicância.

Nesse caso, o arguido será notificado dos fatos novos; e, ao delegatário incluído no 
processo, será oferecida oportunidade para se manifestar sobre os atos até então produzi-
dos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem manifestamente prejudiciais.

O termo de indiciamento deverá apontar:

a) as provas da materialidade e indícios suficientes da autoria;
b) a classificação jurídica da infração disciplinares;
c) determinar a citação para que o arguido ofereça defesa escrita a respeito da violação das 
normas jurídicas.

O indiciado deverá ser citado para apresentar defesa e requerer produção de 
provas em 10 (dez) dias. Contudo, o delegatário não será indiciado se:

a) ficar demonstrado que o fato não aconteceu;
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b) for comprovada a negativa de autoria;
c) o fato não constituir infração disciplinar;
d) estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à inimputabilidade do 
agente;
e) tiver ocorrido causa legal de extinção de processo.

FASE 3 – DEFESA E RELATÓRIO

A fase de defesa terá início com a citação do indiciado ao qual dar-se-á:

a) por mandado;
b) por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.

A citação pessoal será realizada por mandado a ser cumprido por oficial de justi-
ça ou membro da Comissão à escolha do presidente.

Verificando que o arguido se oculta para não ser citado, o oficial de justiça ou o 
membro da Comissão certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, nos 
termos do artigo 362 do Código de Processo Penal.

Na hipótese de estar o arguido em lugar incerto e não sabido, a citação será re-
alizada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o qual será publicado uma vez no 
Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Fórum ou do Tribunal de Justiça, 
conforme o caso.

Decorrido o prazo e não tendo comparecido o arguido, nem constituído advo-
gado ou apresentado defesa, será nomeado defensor dativo, na pessoa de servidor 
efetivo que possua formação jurídica.

O prazo da defesa conta-se da cientificação oficial, ou da expiração do prazo do 
edital de citação.

Antes da apresentação do relatório conclusivo da comissão à autoridade instau-
radora, é facultado ao arguido, nos termos do art. 49 da Res. n.º 50/2010 – TJMA, apre-
sentar razões finais ou memoriais, independentemente de intimação.

Na prática, esse dispositivo poderá postergar os trabalhos da comissão proces-
sante em terminar o feito. Se o tabelião ou oficial apresentar razões finais ou memorais 
antes de a comissão encaminhar o relatório conclusivo à autoridade competente, deve-
rá a comissão analisa-los e, ato contínuo, inclui-los no seu relatório.

O relatório será aprovado por voto da maioria, com a assinatura de todos os 
membros da comissão, facultado ao vencido o oferecimento de voto em separado.

O relatório deverá registrar qualquer crime de ação pública do qual a comissão 
tenha conhecimento em razão do ofício, bem como ato de improbidade, dano ao erário 
ou às partes, ou situação que tenha contribuído para a ocorrência, recomendando me-
didas de prevenção e correção.

FASE 4 - JULGAMENTO

No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisão. Se a penalidade proposta pela comissão exceder a 
alçada da autoridade instauradora do processo (Juiz de Registros Públicos / Corre-
gedor), este será encaminhado à autoridade competente (Corregedor / Plenário do 
Tribunal de Justiça), que decidirá em igual prazo.
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Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à 
autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

Quanto a aplicação de penalidade ao delegatário, urge a leitura do tópico 3.5 
(aplicação de penalidade) deste manual. Vale ressaltar que autoridade julgadora po-
derá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o delega-
tário de responsabilidade.

Contudo, verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora de-
clarará a nulidade do processo no todo ou em parte e ordenará a constituição de outra 
comissão, para instauração de novo processo.

Ressalte-se que o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade e que, no 
esgotamento do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, o indi-
ciado, se tiver sido afastado do cargo, retornará ao seu exercício funcional.

Extinta a punibilidade pela prescrição da falta disciplinar, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos do delegatário. Contudo, quando a 
infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Minis-
tério Público para instauração da ação penal.

Ademais, das penalidades impostas pelos Juízes de Registros Públicos, caberá 
recurso para o Corregedor-geral da Justiça, e das impostas por este, caberá recurso ao 
Plenário do Tribunal de Justiça.

O prazo para interposição do recurso e outras orientações a respeito, estão des-
critas no tópico 3.7 (interposição de recurso) deste manual.

ETAPAS DO PAD

O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) seguirá o seguinte as seguin-
tes etapas (ANEXO J):

INSTAURAÇÃO
1º) Juiz de Registros Públicos / Corregedor (processo originário): providenciará a publica-
ção da portaria que determinou a instauração do PAD.
• a descrição dos fatos e a identificação do arguido;
• designação de 03 (três) membros da comissão e suas respectivas funções.
2º) Comissão Processante: providenciará a digitalização dos documentos apresentados e re-
alizará o devido cadastro no sistema informatizado DIGIDOC, com o assunto: “PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE DELEGATÁRIO – EXTRAJUDICIAL”.
INSTRUÇÃO
3º) Comissão Processante: expedirá o termo de instalação dos trabalhos e determinará a 
notificação do delegatário.
4º) Comissão Processante: na audiência de instrução, a Comissão tomará:
• depoimentos;
• acareações;
• investigações;
• diligências;
• perícia técnica (se for o caso).
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5º) Comissão Processante: encerrada a instrução, a comissão analisará os requisitos para 
indiciamento ou absolvição do delegatário, sendo que, em caso de:
- Indiciamento do delegatário, o termo deverá constar:
• as provas da materialidade e indícios suficientes da autoria;
• a classificação jurídica da infração;
• determinar a citação para que o arguido ofereça contestação escrita.
- Absolvição do delegatário, quando:
• ficar demonstrado que o fato não aconteceu;
• for comprovada a negativa de autoria;
• o fato não constituir infração disciplinar;
• estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à inimputabilidade do 

agente;
• tiver ocorrido causa legal de extinção de processo.
6º) Comissão Processante: presente os requisitos para indiciamento do delegatário, a comis-
são providenciará a elaboração do Termo de Indiciamento.
DEFESA e RELATÓRIO
7º) Comissão Processante: após a emissão do Termo de Indiciamento, a comissão citará o 
réu para apresentar contestação ao indiciamento, dentro do prazo comum de 10 (dez) ou, 
havendo mais de um indiciado, dentro do prazo comum de 20 (vinte) dias.

Não apresentando defesa por escrito ou pessoalmente, a comissão nomeará, em re-
gra, um servidor público efetivo, com formação jurídica, como defensor dativo ou, de 
modo análogo, um titular de serventia extrajudicial.

OBSERVAÇÃO: quando há apresentação de prova na fase de indiciamento, a comissão po-
derá:
• Se requerida a apresentação de prova por parte do indiciado, inaugurar-se-á nova instru-

ção na fase de indiciamento, para fins de observância do princípio do contraditório e da 
ampla defesa.

• Indeferir a prova, quando os fatos já estiverem provados; não tiver nexo como o objeto da 
causa; for de produção impossível e tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma 
própria de provar.

• Denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum 
interesse para o esclarecimento dos fatos.

8º) Comissão Processante: encerrado o indiciamento, elaborar-se-á o relatório conclusivo 
do PAD quanto à inocência ou à responsabilidade do delegatário.

Antes da apresentação do relatório conclusivo à autoridade julgadora, o réu poderá apresen-
tar razões finais ou memoriais, independente de intimação.
JULGAMENTO
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9º) Juiz de Registros Públicos / Corregedor (processo originário): procederá ao julgamen-
to do PAD, ao qual poderá apresentar os seguintes resultados:
• Condenação do delegatário;
• Absolvição do delegatário.
10º) Corregedor / Plenário do TJMA (fase recursal): se condenado, o delegatário poderá 
interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, perante a autoridade que hou-
ver aplicado a pena, a qual, se o receber, o encaminhará à autoridade competente (superior), 
no prazo de 02 (dois) dias.

O recurso interposto contra decisão condenatória terá efeito suspensivo.

FUNDAMENTO:
- art. 240 a 265 da Lei n.º 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Maranhão);
- art. 44 a 46 do Provimento n.º 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justi-
ça do Maranhão);
- art. 13 a 51 da Resolução n.º 50/2010, alterada pela Resolução n.º 80/2017.
- art. 49 da Res. n.º 50/2010 – TJMA
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ANEXO A – Portaria de designação da equipe de trabalho
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ANEXO B – Checklist para recebimento da reclamação

Requisitos para o recebimento da reclamação (art. 1º do Provimento CGJ n.º 
1/2016):

N. INFORMAÇÕES CONSTANTES NA RECLAMAÇÃO SIM NÃO
1 Identificação do reclamado e/ou da serventia extrajudicial;
2 Descrição dos fatos praticados dita como ilícitos disciplinares ou 

penais, acompanhada dos documentos necessários à demonstração 
do ocorrido;
2.1. Caso não tenha condições de apresentar documentos, deverá ao 
menos informar os atos notariais e registrais ditos como ilícitos, a fim 
de não inviabilizar a identificação do objeto da reclamação;

3 Endereço eletrônico de e-mail para o recebimento das informações 
relacionadas à reclamação formulada, bem como o telefone de conta-
to;

4 Data, assinatura e identificação completa, acompanhada do endereço 
residencial;

5 Procuração com poderes especiais para a apresentação do pleito, caso 
não se trate do próprio requerente.

Documentos que precisam acompanhar a reclamação:

N. DOCUMENTOS SIM NÃO
1 Cópia simples da carteira de identidade ou demais documentos ofi-

ciais com foto;
2 Comprovante ou declaração de residência.
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ANEXO C – Reclamação contra titular de serventia extrajudicial (1º Grau)
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ANEXO D – Reclamação contra interino/interventor de serventia extrajudicial (1º Grau) 



MANUAL DE RECLAMAÇÕES E PROCESSOS 
DISCIPLINARES DO EXTRAJUDICIAL

50

ANEXO E – Reclamação contra titular de serventia extrajudicial (2º Grau)
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ANEXO F – Reclamação contra interino/interventor de
serventia extrajudicial (2º Grau - interior)
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ANEXO G – Reclamação contra interino/interventor de
serventia extrajudicial (2º Grau - capital)
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ANEXO H – Sindicância investigatória contra delegatário de serventia extrajudicial
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ANEXO I – Sindicância disciplinar (ou punitiva) contra delegatário
 de serventia extrajudicial
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ANEXO J – Procedimento Administrativo Disciplinar contra delegatário
de serventia extrajudicial - PAD


