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Legisção Específica - MA

DOS SERVIÇOS JUDICIAIS E DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 
(art. 87 ao art. 152 da Lei Complementar nº 14/1991)

LIVRO II

Dos Serventuários, Auxiliares e 
Funcionários da Justiça

TÍTULO I

Dos Serventuários da Justiça

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 87. (V e t a d o)

Art. 88. (V e t a d o)

Art. 89. (V e t a d o)

Art. 90. Haverá na Comarca de São Luís, 04 
(quatro) Tabeliões de Notas, 01 (um) Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas 
Jurídicas, 02 (dois) Oficiais de Registro de Imó-
veis, com a designação de Oficiais de 1ª e 2ª Zo-
nas, 01 (um) Oficial de Protesto de Letras e ou-
tros Títulos; 10 (dez) Escrivães do Crime, cujos 
Cartórios terão a designação de 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º; 09 (nove) Escrivães do 
Cível e Comércio, cujos Cartórios terão a desig-
nação de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º; 03 
(três) da Fazenda Estadual e Municipal, Saúde 
Pública, Acidentes do Trabalho e das causas 
em que o Estado ou Município forem autores, 
réus, assistentes ou opoentes, com a designa-

ção de 1º, 2º e 3º Escrivães da Fazenda Pública; 
06 (seis) Escrivães dos Feitos da Família, com a 
designação de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, segundo 
a ordem de antiguidade; 05 (cinco) Escrivães de 
Casamento e Oficiais de Registro Civil da Pesso-
as Naturais, com as denominações de Cartório, 
da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas; 04 (quatro) Escri-
vães de Entorpecentes, Acidentes de Trânsito e 
Contravenções, com a denominação de 1º, 2º, 
3º e 4º Escrivães de Entorpecentes; 02 (dois) Es-
crivães do Tribunal de Júri, com a denominação 
de 1º e 2º Escrivães de Júri; 01 (um) Partidor; 
01 (um) Avaliador; 01 (um) Contador e 01 (um) 
Depositário Público.

§ 1º Os Escrivães do Crime servirão na or-
dem de sua numeração nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas Criminais.

§ 2º Os Escrivães do Cível e Comercio servi-
rão na ordem de sua numeração nas 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Cíveis.

§ 3º Os Escrivães da Família servirão na or-
dem de sua numeração nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 
e 6ª Varas da Família.

§ 4º Os Escrivães da Fazenda Estadual servi-
rão na ordem de sua numeração nas 1ª, 2ª e 
3ª Varas da Fazenda Estadual.

§ 5º Os Escrivães de Entorpecentes servirão 
na ordem de sua numeração nas 1ª, 2ª, 3ª e 
4ª Varas de Entorpecentes.

§ 6º Os Escrivães do Júri servirão na ordem 
de sua numeração nas 1ª e 2ª Varas da Pre-
sidência do Tribunal do Júri.
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§ 7º O Registro Civil será dividido em 05 
(cinco) Zonas: a primeira, limitada à es-
querda pelo Rio Anil, e à direita por uma 
linha, que, partindo da antiga Rampa Cam-
pos Melo, segue as Ruas Portugal, Cândido 
Mendes, João Vital de Matos, Oswaldo Cruz 
e Avenida Getúlio Vargas até a Rua Primeira 
Veneza; a segunda, abrangerá toda a área à 
direita da referida linha, até a Rua Génesio 
Rêgo, seguindo pela Rua Arimatéia Cisne, 
dobrando à direita pela Armando Vieira da 
Silva atravessando a Kennedy e seguindo 
pelas Primeiro de Janeiro e Deputado João 
Henrique até a Avenida Presidente Médi-
ce, à margem do Rio das Bicas; a terceira, 
limitada pelo Rio Anil, partindo dos limites 
da primeira, estende-se até à Ponte Gover-
nador Newton Bello “Caratatiua” seguindo 
pela Rua Jorge Damous, Avenida dos Fran-
ceses até o Outeiro da Cruz, e daí prosse-
guindo pela mesma Avenida até alcançar a 
BR135, até os limites do Município de São 
Luís; a quarta, compreende toda a área 
além dos limites da terceira e que partindo 
da Ponte Governador Newton Bello (Cara-
tatiua), lado direito do Rio Anil segue pela 
Avenida Daniel de La Touche até alcançar a 
estrada São Francisco, Olho d’Água, daí con-
tinuando pela Rua da Cegonha até o mar; a 
quinta, compreenderá toda a direita do Rio 
Anil até os limites da quarta zona.

§ 8º O Registro Imobiliário será dividido em 
02 (duas) zonas; a primeira, compreenderá 
toda a área à esquerda de uma linha que, 
partindo da antiga Rampa Campos Melo 
segue as Ruas Portugal, Cândido Mendes, 
João Pessoa, Casemiro Júnior e Rua Frei 
Hermenegildo, continuando pela estrada 
São Luís-Ribamar, até os limites do municí-
pio; a segunda, compreenderá toda a área à 
direita da mesma linha.

Art. 91. No Termo sede da Comarca de Impera-
triz haverá 11 (onze) escrivães, sendo 04 (qua-
tro) da Cível, 02 (duas) da Família, 01 (uma) da 
Vara Isolada de Menores e 04 (quatro) do Crime. 
Haverá, também um Distribuidor, acumulando 
as funções de Partidor, Avaliador e Contador.

§ 1º Os Escrivães do Crime servirão, na or-
dem de sua numeração, nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Varas Criminais;

§ 2º Os Escrivães do Cível servirão, na or-
dem de sua numeração, nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Varas Cíveis;

§ 3º Os Escrivães da Família servirão, na or-
dem de sua numeração, nas 1ª e 2ª Varas da 
Família;

§ 4º O Escrivão da Vara da Infância e da Ju-
ventude servirá junto à Vara da Infância e 
da Juventude;

§ 5º As funções de Tabelião de Notas serão 
exercidas por todos os Escrivãos;

§ 6º As atividades extrajudiciais na Comar-
ca de Imperatriz serão exercidas da seguinte 
forma:

a) 1º Cartório Cível: Registro de Imóveis e 
Hipotecas correspondentes à 1º zona que 
abrange o lado esquerdo da Av. Getúlio Var-
gas, inclusive, tomando-se por base o Rio 
Tocantins, Protestos de Letras e outros Títu-
los;

b) 2º Cartório Cível: Registro de Imóveis e 
Hipotecas correspondentes à 2ª Zona, que 
abrange o lado direito da Av. Getúlio Vargas, 
inclusive, tomando-se por base o Rio Tocan-
tins, Registro de Títulos e Documentos e das 
Pessoas Jurídicas.

c) 3º Cartório Cível: Protestos de Letras e 
outros Títulos.

d) 4º Cartório Cível: Registro de Títulos e 
Documentos e das Pessoas Jurídicas.

e) Os Cartórios da Família e o Cartório de 
Menores: Registro Civil de Pessoas Naturais 
e Casamentos.

Art. 92. Nos termos sedes das Comarcas de 
Caxias e Bacabal, haverá 04 (quatro) Escrivães, 
todos acumulando as funções de Tabelião de 
Notas e funcionando por distribuição, nos pro-
cessos de Cível e Crime, guardando suas respec-
tivas funções primitivas; o do 1º Ofício, exercerá 
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as funções de Ofício de Registro de Imóveis, de 
Títulos e Documentos de Protestos de Letras 
e outros Títulos, Hipotecas e das Pessoas Jurí-
dicas; o do 2º Ofício funcionará como Escrivão 
de Órfãos e Menores, Ausentes, Incapazes, Pro-
vedoria Resíduos e Fundações; o do 3º Ofício, 
exercerá as funções do Comércio, Oficial de Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais de Escrivão de 
Casamento e de Acidentes de Trânsito; o do 4º 
Oficio, exercerá também as funções de Oficiais 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Escri-
vão de Casamento de Acidente de Trabalho e 
dos Feitos da Fazenda Pública e afins. Haverá 
também, 01 (um) Distribuidor, 01 (um) Avalia-
dor e 01 (um) Partidor, este acumulando a fun-
ção de Contador.

§ 1º Nos Feitos Criminais funcionarão todos 
os Escrivães, por distribuição.

§ 2º No Júri funcionarão todos os Escrivães 
trimestralmente, a começar pelo 1º (primei-
ro) Ofício.

Art. 93. Nos termos-sedes das demais Comar-
cas de 3ª Entrância haverá 03 (três) Escrivães, 
todos, acumulando as funções de Tabelião de 
Notas e funcionando, por distribuição, nos pro-
cessos do Cível, Comércio e Crime, guardando 
suas funções privativas: o do 1º Ofício exercerá 
as funções de Oficial de Registro de Imóveis, de 
Títulos e Documentos, de Protesto de Letras e 
outros Títulos, Hipotecas e das Pessoas Jurídi-
cas; o do 2º Ofício exercerá as funções de Ofi-
cial de Registro Civil das Pessoas Naturais, bem 
como de Escrivão de Casamentos e de Órfãos, 
Menores, Ausentes, Incapazes, Provedoria, Re-
síduos, Fundações e Oficial de Protesto de Le-
tras e Outros Títulos; de Acidentes de Trabalho 
e dos feitos da fazenda Pública e afins. Haverá 
também, 01 (um) Distribuidor, 01 (um) Avalia-
dor e 01 (um) Partidor, este acumulando a fun-
ção de Contador.

Parágrafo único. Nos feitos Criminais fun-
cionarão todos os Escrivães, por distribui-
ção, e nos Júri trimestral e sucessivamente, 
a começar pelo 1º (primeiro).

Art. 94. Nos demais termos-sedes de Comarcas 
haverá 02 (dois) Escrivães, ambos com funções 
de Tabelião de Notas. O do 1º Ofício exercerá 
funções de Oficial de Registro de Imóveis e Hi-
potecas, de Títulos e Documentos e das Pessoas 
Jurídicas, do Protesto de Letras e outros Títulos, 
bem como as das Feitos da Fazenda Pública e 
de Acidentes do Trabalho; O do 2º Ofício, as de 
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e 
as de Escrivão de Órfãos, Menores, Ausentes, 
Interditos, Provedorias; Resíduos e Fundações, 
Questões Trabalhista e Casamentos.

Art. 95. Nos termos-sedes de Comarca em que 
não houver Distribuidor, Avaliador, Partidor ou 
Contador, suas funções serão exercidas pelos 
Escrivães, trimestralmente, a começar pelo 1º 
Ofício.

Art. 96. Em cada Termo não-sede haverá 01 
(um) Cartório do Ofício Único, cujo Escrivão terá 
as funções de Tabelião de Notas, Oficial dos Re-
gistros Públicos, Oficial de Protesto de Letras e 
outros Títulos e do Registro de Títulos e Docu-
mentos.

Parágrafo único. Haverá, também, em cada 
Termo Judiciário, 01 (um) Oficial de Justiça.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 97. Aos serventuários, em geral, incumbe:

I – possuir, devidamente regularizados e es-
criturados, todos os livros exigidos em lei, 
bem assim os recomendados pelo Correge-
dor Geral da Justiça;

II – fiscalizar o pagamento dos impostos e 
taxas devidos nos processos em que funcio-
narem ou em virtude de atos que pratica-
rem;

III – dar aos interessados recibos dos papéis 
e documentos que lhes forem entregues em 
razão da função;
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IV – executar, à sua custa, os atos ou diligen-
cias mandados renovar por motivo de culpa 
ou erro, sem embargo de outras penas em 
que tenham incorrido;

V – conservar sob sua guarda e responsabi-
lidade, em boa ordem e devidamente acau-
telados, os processos e documentos que 
lhes tenham sido distribuídos ou que, em 
razão do cargo, lhes tenham sido entregues;

VI – fornecer as partes, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, salvo motivo justificado, 
as certidões ou informações escritas que 
lhes forem solicitadas;

VII – distribuir livremente, pelos escreven-
tes, os serviços de seu Cartório ou Ofício;

VIII – organizar e manter, em perfeita or-
dem, o arquivo de seus Cartórios ou Ofícios, 
de modo a permitir pronta busca de papéis, 
processos e livros.

CAPÍTULO III
DOS ESCRIVÃES

Art. 98. Aos Escrivães, em geral, incumbe:

I – velar pela ordem e regularidade dos fei-
tos em que tenham de funcionar, subme-
tendo ao Juíz as dúvidas que lhes ocorrer;

II – lavrar os atos e termos nos processos 
em que funcionarem, de modo bem legível, 
escrevendo, sempre que possível, a máqui-
na e observando a prática processual;

III – comparecer às audiências do Juízo em 
que servirem e, na impossibilidade, provi-
denciar o comparecimento de seu substitu-
to legal;

IV – fazer notificações e outras diligências 
ordenadas pelo Juiz;

V – comparecer todos os dias ao Cartório, 
nele permanecer durante todo o expedien-
te ou mais tempo por necessidade de ser-
viço;

VI – prestar às partes ou aos seus advoga-
dos informações verbais sobre o andamen-
to dos feitos;

VII – dar, independentemente de despacho 
do Juiz, certidões do que constar de autos, 
livros e papéis de seus Cartórios, exceto tra-
tando-se de processos:

a) de interdição, antes de publicada a sen-
tença;

b) de arrestos, sequestros, buscas e apreen-
são antes de realizadas as medidas;

c) de separação judicial, divórcio, nulidade 
ou anulação de casamento;

d) relativos à Infância e à Juventude e os 
formados em segredo de justiça.

VIII – fiscalizar e promover o pagamento 
das custas, impostos, emolumentos e taxas 
devidos nos processos em que funcionarem 
ou nos atos que praticarem;

IX – extrair formais de partilha, cartas de 
adjudicação e arrematação;

X – organizar o livro de Tombo de seus Car-
tórios, com indicação dos nomes das partes 
por ordem alfabética, natureza e número de 
cada feito e ordem cronológica, pelas datas 
de distribuição;

XI – fornece às partes, obrigatoriamente, 
recibos das quantias recebidas para paga-
mento de emolumentos, taxas ou quaisquer 
despesas a seu cargo;

XII – fornecer às partes, obrigatoriamente, 
recibo das quantias recebidas, relativas às 
custas processuais;

XIII – levar ou mandar, por Oficial de Justiça, 
mediante carga no protocolo, ao Juiz, Pro-
motor ou advogado, os autos em conclusão 
ou com vista. Os autos não serão entregues 
se o destinatário se negar a passar recibo no 
protocolo;

XIV – organizar mapas do movimento do 
foro, quando designados pelo Juiz;



Legislação Específica - MA – Lei Complementar nº 141991 – Prof Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 7

XV – remeter, obrigatoriamente, até o dia 
30 de cada mês, para o Tribunal de Justiça, 
sob pena de responsabilidade, cópia da re-
senha das sentenças proferidas pelos Juízes 
de Direito, para efeito de informatização, ou 
comunicar, a inexistência de sentenças;

Art. 99. Ficam os Escrivães dos feitos da Fazen-
da Pública obrigados a registrar em livro pró-
prio, todos os processos do Executivo Fiscal do 
Estado, discriminando número das contas, no-
mes dos devedores, natureza e importância das 
dívidas, semestres e exercício a que as mesmas 
se referirem.

Parágrafo único. O livro a que refere este artigo 
será facultado ao exame da fiscalização estadu-
al.

Art. 100. A falta de observância do estabeleci-
do no artigo anterior será punida com multa de 
10% (dez por cento) do salário mínimo, elevada 
ao dobro da reincidência.

Art. 101. Os Escrivães são obrigados a fazerem 
conclusão dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 
dos processos que estiverem em condições de 
ser despachados e apresenta-los ou mandar le-
va-los ao Juiz antes de encerrado o expediente.

Art. 102. Os Escrivães são, ainda, obrigados a 
ter devidamente abertos, rubricados e encerra-
dos pelo Juiz competente e escriturados em dia, 
os livros necessários ao assentamento dos seus 
Cartórios, especialmente:

I – nos Cartórios Criminais – Livros de Tom-
bo, de Registro de Autos, de Rol de Con-
denados, de Registros de Sentenças de 
Fianças, de Audiência, de Correições e de 
Inspeções do Ministério Público;

II – nos Cartórios de Órfãos – Livros de Re-
gistros de Contas de Tutores, de Audiência, 
de Correições e de Inspeções do Ministério 
Público;

III – nos Cartórios da Infância e da Juventu-
de e nos de Interditos – Livros de Registros 
de Contas de Curadores, de Audiência, de 

Correições e de Inspeções do Ministério pú-
blico;

IV – nos Cartórios Cíveis – Livros de Registro 
Especial de Autos, de Protocolo das Audiên-
cias, de Registro de Sentenças e de Correi-
ções.

Parágrafo único. Os livros mencionados 
neste artigo obedecerão aos números e es-
crituração recomendados pela Corregedo-
ria Geral de Justiça.

CAPÍTULO IV
DOS TABELIÃES

Art. 103. Aos Tabeliães incumbe:

I – escrever em seus livros os contratos, pro-
curações, testamentos e quaisquer outras 
declarações de vontade, desde que versem 
sobre objeto lícito;

II – extrair traslados, certidões ou cópias e 
tirar públicas-formas de papéis que lhes fo-
rem exibidos, consertando-as em compa-
nhia de outro Tabelião;

III – aprovar testamentos, fazendo os neces-
sários lançamentos;

IV – reconhecer letras, firmas e sinais públi-
cos;

V – fiscalizar o pagamento dos impostos in-
cidentes sobre atos e contratos que tiverem 
de lançar em suas notas, não podendo pra-
ticá-los antes do referido pagamento;

VI – lavrar escrituras de transferências ou 
de procuração em causa própria relativas a 
imóveis, somente após exibição de prova de 
pagamento dos tributos devidos, inclusive o 
de transmissão de propriedade sob pena de 
suspensão por 90 (noventa) dias;

VII – transcrever nas escrituras menciona-
das no item anterior, a prova de quitação 
dos tributos devidos, sob pena de multa no 
valor de 02 (dois) salários mínimos;
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VIII – organizar, pelos nomes das partes, e 
manter em dia, índices alfabéticos ou fichá-
rio dos atos lançados em sua notas;

IX – usar sinal público e com ele os atos que 
praticar em razão de seu ofício, rubricando 
todas as folhas de papel utilizadas nos mes-
mos;

X – cotar custas à margem dos papéis que 
expedirem;

XI – encaminhar ao Ministério Público e aos 
Escrivães de Órfãos e da Provedoria, súmula 
das escrituras de doação que lançarem em 
favor de Menores, Órfãos, ou Interditos;

XII – encaminhar ao Oficial do Registro de 
Imóveis, certidões de contratos antenup-
ciais;

XIII – praticar todos os demais atos perti-
nentes ao Ofício.

Art. 104. Os livros dos Cartórios e Ofícios, devi-
damente numerados, serão abertos, rubricados 
e encerrados:

I – pelos Juízes dos Registros Públicos, nas 
Comarcas de São Luís, Caxias, Imperatriz, 
Bacabal, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Ita-
pecuru-Mirim e Codó;

II – nas demais Comarcas, pelo Diretor do 
Fórum;

III – pelos próprios Serventuários, os relati-
vos aos registros públicos.

Parágrafo único. Se ausente, por qualquer 
motivo ou impedida a autoridade compe-
tente, as atribuições estabelecidas neste ar-
tigo serão exercidas por seu substituto.

Art. 105. Só mediante certidão do Oficial, com-
petente, de achar-se o bem livre e desembara-
çado, poderão os Tabeliães lavrar escrituras de 
que resultem transmissão, primeira hipoteca ou 
qualquer outro ônus que grave o imóvel.

Parágrafo único. É também obrigatória à 
apresentação, ao Tabelião, de certidão pas-

sada pelo Depositário Público, onde houver, 
de não se achar depositado o bem.

Art. 106. Os atos originais nos livros dos Tabeli-
ães serão, obrigatoriamente, subscritos por eles 
ou por seus substitutos legais.

Art. 107. Os Tabeliães terão, obrigatoriamente, 
para os atos de seu Ofício, livros de notas, de 
testamentos, de procurações e de Índices.

CAPÍTULO V
DOS OFICIAIS DOS 

 REGISTROS PÚBLICOS

Art. 108. Aos Oficiais dos Registros de Imóveis, 
de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas 
Incumbem as atribuições e obrigações que lhes 
são conferidas ou impostas, na legislação sobre 
registros públicos, cabendo, ainda, aos primei-
ros, as atribuições referentes às transmissões 
pelo sistema “Torrens”

Art. 109. Aos Oficiais de Registro Civil das Pes-
soas Naturais incumbe exercer e praticar as atri-
buições e os atos definidos no Título II, da Lei nº 
6015, de 31 de dezembro de 1973 e suas altera-
ções.

Art. 110. Nas causas de separação judicial, di-
vórcio, nulidade e anulação de casamento, ser-
virão, privativamente, como Escrivães, os Ofi-
ciais de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
termos-sedes.

§ 1º Registrando óbito de pessoas que não 
tenham deixado cônjuge ou herdeiro co-
nhecido nem testamento ou cujo testamen-
to não tenha sido apresentado imediata-
mente o Oficial comunicará o fato ao Juiz 
competente para as devidas providências.

§ 2º Por omissão ou demora na comunica-
ção, será punido o Oficial, com multa de um 
salário mínimo.

Art. 111. Os Oficiais do Registro Civil das Pesso-
as Naturais remeterão à Imprensa Oficial, no fim 
de cada semana, notas do movimento dos seus 
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Cartórios, especialmente relação dos termos 
de nascimentos, casamentos e óbitos, e dentro 
dos primeiros 8 (oito) dias dos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro de cada ano ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, um mapa 
dos nascimento, casamentos e óbitos ocorridos 
no trimestre anterior em modelo fornecido por 
aquele Instituto.

Parágrafo único. Pelas faltas cometidas no 
exercício de suas funções ficarão os Oficiais 
de Registro mencionados nos arts. 108 e 
109, sujeitos às penas estabelecidas na le-
gislação sobre Registro Públicos.

CAPÍTULO VI
DOS OFICIAIS DO PROTESTO DE 

LETRAS E OUTROS TÍTULOS

Art. 112. Aos Oficiais de Protesto de Letras e 
Outros Títulos incumbe lavrar protestos de le-
tras, notas promissórias, duplicatas e outros 
sujeitos a tal formalidade, fazendo as necessá-
rias transcrições, notificações e as declarações, 
cabendo-lhes, ainda, extrair os instrumentos de 
protestos.

CAPÍTULO VII
DOS DISTRIBUIDORES

Art. 113. Aos Distribuidores incumbe fazer, com 
equidade, a distribuição dos feitos aos Juízes, 
representantes do Ministério Público e Serven-
tuários da Justiça, observado o disposto nos 
arts. 251 e 257 do Código de Processo Civil e as 
escrituras aos Tabeliães, cabendo-lhes, ainda, 
encaminhar petições e outros papéis sujeitos a 
despachos, no mesmo dia em que lhes forem 
apresentados, sob pena de responsabilidade.

Art. 114. Para distribuição os feitos serão assim 
classificados:

I – processos originários;

II – processos especiais;

III – processos acessórios;

IV – cartas de ordem, precatórias e rogató-
rias;

V – processos falimentares;

VI – processos de concordata;

VII – processos de acidente do trabalho;

VIII – processos criminais;

IX – diversos.

CAPÍTULO VIII
DOS CONTADORES, 

AVALIADORES E PARTIDORES

Art. 115. Aos Contadores incumbem:

I – fazer, com exatidão e clareza, as contas 
dos emolumentos, salários, custas, capital e 
juros, que serão anexadas aos processos;

II – proceder ao cálculo para pagamento de 
transmissão “causa mortis”;

III – comunicar ao Juiz da causa quando ti-
ver conhecimento de cobranças indevidas 
ou excessivas de emolumentos, salários ou 
custas;

IV – levantar contas de tutores, curadores 
e outros administradores de bens, quando 
os responsáveis não as prestarem no devido 
tempo.

Art. 116. Aos Avaliadores incumbem as atribui-
ções que lhes forem conferidas em leis proces-
suais.

Art. 117. Aos Partidores incubem as atribuições 
que lhes forem conferidas em leis processuais, 
especialmente fazer esboços de partilhas.

Art. 118. Na falta de Avaliador ou Partidor, o Juiz 
do feito nomeará livremente em cada caso, pes-
soa idônea para exercer a função.
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CAPÍTULO IX
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

Art. 119. Aos Oficiais de Justiça incumbe:

I – fazer citações, notificações, intimações, 
penhoras, arrestos, sequestros e outras dili-
gências que lhes forem ordenadas pelas au-
toridades judiciárias;

II – lavrar as certidões e autos das diligên-
cias que efetuarem, cotando, à margem as 
custas que lhes couberem;

III – entregar, incontinenti, a quem de direi-
to, as importâncias que tenham recebido 
em cumprimento de ordem judicial;

IV – levar às autoridades judiciárias, mem-
bros do Ministério Público, Serventuário de 
Justiça e Peritos, os atos que para tal fim 
lhes forem entregues;

V – recolher, sob pena de responsabilidade, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras os mandados cumpridos.

§ 1º Na Comarca de São Luís os Oficiais de 
Justiça servirão indistintamente, por distri-
buição dos feitos.

§ 2º Os Oficiais de Justiça da Comarca de 
São Luís ficarão vinculados 02 (dois) a cada 
Vara, lotados, inicialmente pela ordem de 
antiguidade, a partir da 1ª Vara.

CAPÍTULO X
DOS DEPOSITÁRIOS PÚBLICOS

Art. 120. Aos Depositários Públicos incumbe:

I – guardar e conservar todos os bens que 
lhes forem entregues por ordem de autori-
dade judiciária;

II – arrecadar frutos e rendimentos de bens 
depositados;

III – representar à autoridade judiciária, sob 
pena de responsabilidade sobre a conveni-

ência ou necessidade de reparações ou ser-
viços indispensáveis à conservação de bens 
depositados ou sobre a venda, em hasta pú-
blica de fácil deterioração;

IV – depositar, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, mediante guia de Escrivão e à dispo-
sição do Juízo, na Caixa Econômica ou no 
Banco do Brasil, ou, à falta de Agência no lu-
gar, em qualquer estabelecimento bancário 
idôneo, dinheiro, títulos, pedras ou metais 
preciosos, e da mesma forma, as rendas re-
cebidas, apensando ao processo a prova de 
depósito;

V – movimentas as contas de deposito, só 
podendo ser feita qualquer retirada, com 
prévia autorização judicial;

VI – mostrar os bens depositados a qual-
quer interessado;

VII – exibir e prestar contas de bens deposi-
tados e de seus rendimentos, sempre que o 
exigir a autoridade judiciária;

VIII – ter em boa ordem, escriturados com 
clareza e exatidão, sem emendas, rasuras, 
ou entrelinhas, os livros destinados aos re-
gistros de bens depositados e dos seus ren-
dimentos.

Art. 121. Não serão admitidos em depósitos pú-
blicos:

I – pólvora e outros inflamáveis;

II – gêneros deteriorados ou em começo de 
deterioração;

III – animais doentes que possam contami-
nar os já depositados ou os que venham a 
ser.

Art. 122. Aos Diretores do Fórum, será comuni-
cado mensalmente, pelo Depositário, o movi-
mento de depósitos.

Art. 123. Aos Depositários, sob pena de suspen-
são por 90 (noventa) dias, é defeso o uso ou em-
préstimo de qualquer bem depositado.
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Art. 124. O Depositário será indenizado das des-
pesas que houver pago para conservação dos 
bens, quando, ouvidos previamente os interes-
sados tiverem sido autorizados pela autoridade 
judiciária.

Art. 125. O exercício do cargo de Depositário 
Público dependerá da prestação de fiança, de 
depósito em dinheiro, de caução de títulos da 
dívida pública ou de seguro de Fidelidade, em 
qualquer caso, no valor de 100 (cem) salários 
mínimos, só havendo levantamento da garantia 
após definitivamente julgados as contas do De-
positário.

TÍTULO II

Dos Auxiliares da Justiça

Art. 126. São Auxiliares da Justiça os Escreven-
tes Juramentados.

Art. 127. Os Escrivães, Tabeliães, Distribuidores, 
Oficiais de Registros e de Protestos de Letras e 
outros Títulos poderão, após aprovação do Tri-
bunal de Justiça, contratar, para Escreventes Ju-
ramentados, tantas pessoas quantas sejam ne-
cessárias aos seus serviços.

Art. 128. Respeitadas as situações constituídas, 
as relações empregatícias entre os escreventes 
e os respectivos titulares de ofícios ou Cartórios 
serão subordinados à Legislação Trabalhista.

Art. 129. Cada Titular de Oficio ou Cartório po-
derá ter 1 (um) Escrevente Juramentado Subs-
tituto, aprovado pelo Tribunal de Justiça, ob-
servado, quanto à relação empregatícia, ao 
disposto no artigo anterior.

Art. 130. Aos Escreventes, em geral, incumbe:

I – comparecer ao local de trabalho todos 
os dias úteis, nele permanecendo durante 
todo o expediente;

II – praticar todos os atos que forem deter-
minados pelo Serventuário;

III – escrever os termos e atos que exijam fé 
pública do Serventuário a fim de serem por 
este subscritos.

TÍTULO III

Dos Funcionários da Justiça

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 131. São Funcionários da Justiça os que 
ocuparem, na Secretaria do Tribunal de Justiça 
ou na Corregedoria Geral da Justiça, cargos cria-
dos por lei, em número certo, com denomina-
ção própria e vencimentos pagos pelo Estado.

CAPÍTULO II
DAS SECRETARIAS

Art. 132. As Secretarias do Tribunal de Justiça e 
da Corregedoria Geral da Justiça, serão dirigidas 
por seus Diretores nomeados em Comissão.

§ 1º A Secretaria do Tribunal providenciará 
a publicação no órgão oficial, no dia imedia-
to à prática do ato, das seguintes matérias:

a) relação dos Feitos que necessitam de 
preparo;

b) relação dos Feitos a serem distribuídos;

c) resumo da audiência de distribuição, or-
dinária ou extraordinária;

d) pauta dos julgamentos;

e) resenha dos julgamentos;

f) conclusão dos acórdãos.

§ 2º Incluídos os processos em pauta, os au-
tos permanecerão à disposição das partes, 
até a data do julgamento para eventual exa-
me, cabendo à Secretaria do Tribunal velar 
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para que dela não sejam retirados, a qual-
quer pretexto, sob pena de responsabilida-
de de funcionário encarregado.

§ 3º A organização das Secretarias, bem 
como as atribuições dos Diretores e dos 
Funcionários serão estabelecidas em Regu-
lamento próprio, elaborado pelo Tribunal.

CAPÍTULO III
DO CONCURSO

Art. 133. Os cargos de Serventuários e Funcio-
nários da Justiça serão providos, em caráter 
efetivo, mediante concurso de provas e títulos, 
realizado de acordo com Regulamento baixado 
pelo Tribunal de Justiça, considerando-se os tí-
tulos apenas para casos de empates nos resulta-
dos das provas.

CAPÍTULO IV
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 134. Os Escrivães, Tabeliães, Distribuido-
res, Oficiais de Registros, de Protestos de Letras 
e outros Títulos, serão substituídos, em suas li-
cenças, férias, impedimentos ou afastamentos 
ocasionais, pelos respectivos Escreventes Jura-
mentados Substitutos.

Art. 135. Os Contadores, Avaliadores, Partido-
res e Depositários Públicos, serão substituídos 
uns pelos outros por designação do Diretor do 
Fórum, obedecido o sistema de rodízio.

Art. 136. As substituições de Funcionários da 
Secretaria do Tribunal e da Corregedoria Geral 
da Justiça, obedecerão ao que dispuser o res-
pectivo Regulamento.

CAPÍTULO V
DAS NOMEAÇÕES

Art. 137. Aprovados em concurso e com rigo-
rosa obediência à ordem de classificação, os 
Serventuários e Funcionários da Justiça, serão 
nomeados em caráter efetivo, todos adquirindo 
estabilidade após 2 (dois) anos de exercício.

CAPÍTULO VI
DO COMPROMISSO, 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 138. Os Serventuários e Funcionários da 
Justiça tomarão posse dos seus cargos dentro 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação do 
ato nomeatório na Imprensa Oficial.

§ 1º A posse deverá ser precedida de com-
promisso de bem-servir.

§ 2º O prazo máximo para o exercício será 
de 30 (trinta) dias, contados da passe.

§ 3º Considerar-se-á sem efeito o ato de no-
meação, caso não se verifiquem a posse e o 
exercício nos devidos prazos.

Art. 139. Os Serventuários do Tribunal de Justi-
ça e os Funcionários das Secretarias prestarão 
compromisso e tomarão posse perante o Presi-
dente do Tribunal.

Parágrafo único. Os Serventuários e os Fun-
cionários do Tribunal, entrarão em exercício 
na Secretaria deste, e os da Corregedoria, 
em sua Secretaria.

Art. 140. Em todas as Comarcas os Serventuá-
rios prestarão compromisso e tomarão posse 
perante os respectivos Diretores do Fórum.

Parágrafo único. As Secretarias do Tribunal 
e da Corregedoria Geral serão remetidas có-
pias dos termos de compromisso e posse e 
de exercício.
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CAPÍTULO VII
DAS FÉRIAS E LICENÇAS

Art. 141. São de 30 (trinta) dias consecutivos as 
férias anuais dos Serventuários e Funcionários 
da Justiça, gozadas:

a) pelos Serventuários do Tribunal e Funcio-
nários de sua Secretaria, conforme tabela 
organizada por seu Diretor;

b) pelos Funcionários lotados na Correge-
doria, conforme tabela organizada por seu 
Diretor;

c) pelos Serventuários e Funcionários lota-
dos na Comarca de São Luís, conforme tabe-
la organizada pelo Diretor do Fórum;

d) pelos Serventuários das demais Comar-
cas e Funcionários nelas lotados, por con-
cessão dos respectivos Diretores do Fórum.

Art. 142. O acúmulo de férias somente será per-
mitido por imperiosa e comprovada necessida-
de dos serviços, e nunca além de 2 (dois) perí-
odos.

Art. 143. As licenças para tratamento de saúde 
a Serventuários e Funcionários da Justiça serão 
concedidos mediante requerimento escrito:

a) até 30 (trinta) dias pelas autoridades 
mencionadas nas alíneas do art. 141, instru-
ído o pedido com atestado médico;

b) superiores a 30 (trinta) dias ou prorroga-
ção pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
instruído o pedido com laudo de junta mé-
dica oficial.

CAPÍTULO VIII
DA DISPONIBILIDADE E  
DA APOSENTADORIA

Art. 144. Aplica-se aos Serventuários e Funcio-
nários da Justiça, quanto a disponibilidade e 
aposentadoria, o Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos Civis do Estado.

Art. 145. Os proventos da aposentadoria dos 
serventuários da Justiça, cujos estipêndios se 
compuserem de uma parte fixa e outra variável, 
serão cancelados tomando-se por base, além da 
parte fixa, 2/3 (dois terços) da media das custas 
judiciárias, emolumentos e percentagens que 
lhes tiverem cabido, por ocasião da lotação do 
respectivo Cartório.

Parágrafo único. Far-se-á a lotação toda vez 
que o oficio vagar por morte ou aposenta-
doria do respectivo titular e os emolumen-
tos da lotação serão pagos à razão de 2,5% 
(dois e meio por cento) sobre o valor da lo-
tação.

CAPÍTULO IX
DOS DIREITOS E GARANTIAS

Art. 146. Quando nomeados em caráter efetivo, 
os Serventuários e Funcionários da Justiça so-
mente serão demitidos:

a) mediante pedido do próprio Servidor 
com firma reconhecida;

b) por sentença judicial ou em virtude de 
processo administrativo, em que lhe seja as-
segurada ampla defesa.

Art. 147. Os Serventuários e Funcionários da 
Justiça, terão os direitos e garantias assegura-
dos pela Constituição Estadual e pelo Estado 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

CAPÍTULO X
DOS DEVERES E SANÇÕES

Art. 148. É dever dos Serventuários, Auxiliares e 
Funcionários da Justiça exercer seus cargos dom 
dignidade, cumprir as disposições legais, e man-
ter exemplar conduta na vida pública e privada.

Art. 149. Aos Serventuários, Auxiliares e Funcio-
nários da Justiça em geral, incumbe:
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I – permanecer em seus Cartórios, Ofícios 
ou Serviços todos os dias úteis durante as 
horas de expediente ou por mais tempo, se 
as necessidades do serviço exigirem;

II – exercer, pessoalmente, suas funções, só 
podendo afastar-se do cargo em gozo de li-
cença ou férias, por determinação ou per-
missão especiais do Presidente do Tribunal 
ou do Corregedor Geral da Justiça ou, ainda, 
por determinação da Justiça Eleitoral;

III – manter a compostura indispensável à 
sua autoridade, disciplina e ordem no ser-
viço, procedendo com urbanidade, no trato 
dom os demais Servidores e com as partes;

IV – respeitar as ordens, decisões, provi-
mentos quaisquer determinações das auto-
ridades judiciárias;

V – prestar o auxílio que lhes for solicitado 
por autoridades judiciárias encarregadas de 
inspeções e investigações.

Parágrafo únicoúnico. Obrigatoriamente, 
residirão os Serventuários e Auxiliares da 
Justiça nas sedes das Comarcas ou dos Ter-
mos, conforme o caso, e os Funcionários da 
Justiça e Serventuários do Tribunal, na Capi-
tal do Estado.

CAPÍTULO XI
DA LOTAÇÃO DE 

 CARTÓRIOS OU OFÍCIOS

Art. 150. A lotação dos Cartórios ou Ofícios de 
Justiça será processada de acordo com a Lei nº 1 
de 17 de junho de 1955.

CAPÍTULO XII
DAS DESPESAS JUDICIAIS

Art. 151. As custas e emolumentos serão cobra-
dos de conformidade com o Regimento de Cus-
tas e Código de Processo Civil.

Art. 152. Para efeito de contagem de custas se-
rão considerados como “causas” todos os pro-
cessos judiciais, contenciosos ou não, inclusive 
os inventários e arrolamentos.

Parágrafo único. São gratuitos:

a) os reconhecimentos de firma em habilita-
ções de casamentos;

b) as habilitações de casamentos e quais-
quer custas, de pessoas comprovadamente 
pobres, bem como emolumentos pelo Re-
gistro Civil;

c) as certidões de registro de nascimento ou 
casamento destinadas ao alistamento elei-
toral;

d) as certidões de Registro de Nascimento 
ou Casamento para aqueles que percebem 
vencimentos igual ou inferior a 02 (dois) sa-
lários mínimos.


