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Maranhão: 
Identidade 
em Pedaços
Central de Registro de Nascimento 
irregular leva caos ao sistema de 
registros públicos do Maranhão

•Delegação irregular da atividade 
de registradores civis a funcionários 
públicos cria insegurança jurídica na 
sociedade e pode levar, somente em 
São Luís, capital do Estado, cerca de 
500 mil maranhenses a terem que 
refazer seus registros de nascimentos.  
Investigação à fraude previdenciária 
e eleitoral reúne Polícia Federal 
e Corregedoria Geral da Justiça e 
abrange mais de 20 municípios.
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 Por 12 anos, delegação irregular da atividade de 
registradores civis a funcionários públicos pode levar, 
somente em São Luís, capital do Estado, cerca de 500 
mil maranhenses a terem que refazer seus registros 
de nascimentos. Investigação à fraude previdenciária 
e eleitoral reúne Polícia Federal e Corregedoria Geral 
da Justiça e abrange mais de 20 municípios.

São Luís (MA) - A delegação dos serviços de registradores e no-
tários a agentes públicos levou o caos ao sistema de registros públi-
cos no Maranhão. Somente em São Luís, capital do Estado, mais 
de 500 mil maranhenses deverão ter que refazer seus registros em 
razão da descoberta de uma mega fraude envolvendo a Central de 
Registro, criada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
para realizar de forma centralizada os registros de nascimento da 
população, usurpando uma atribuição conferida pela Constituição 
do Brasil aos Ofi ciais de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

O Estado que já ocupava a liderança no ranking de crimes previ-
denciários, estima-se um prejuízo da ordem de R$ 1,67 bil-
hão aos cofres públicos, dispara agora rumo ao topo 
dos crimes envolvendo fraudes eleitorais, re-
sultado de uma série de irregularidades 
praticadas por funcionários públicos, 
cartorários e até juízes. A fraude prati-
cada no Estado, que desde o fi nal de 2010 
ocupa as capas dos principais jornais ma-
ranhenses, iniciou-se 1998, com a institu-
ição da Central de Registro.  

Nos meses de outubro e novembro de 
2008, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
esteve realizando inspeção no Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão. Entre as vári-
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GUSGUS
as irregularidades verifi cadas no funcionamento do Tribunal 
e apontadas pelo relatório do órgão, que ocupa exata-
mente 44 páginas e está disponível no site do Con-
selho, não há qualquer menção ao irregular 
funcionamento da Central de Registro, 
que culminaram na gigantesca 
fraude agora descoberta.  

Entre as várias irregularidades 
formais já descobertas na investi-
gação promovida conjuntamente pela 
atual Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Maranhão (CGJ-MA) e pela 
Polícia Federal estão a falta de assinaturas 
nos termos do registro, carência de digitais 
nas solicitações a rogo do interessado e pes-
soas que nasciam em municípios do interior e se 
registravam na Central de Registro de São Luís. 

Investigações realizadas pela CGJ-MA verifi caram ainda reg-
istros sendo feitos com rasuras, na lateral de livros, seqüência 
de caligrafi as alteradas, registros apagados, páginas que sum-
iram dos livros, registros efetuados nas capas dos livros, fol-
has inseridas na paginação primária e na contra capa do livro, 
repetição do número do assento e inserção de registros de nas-
cimento e averbações em livros de casamento. 

Outros problemas encontrados são a emissão de segunda via de docu-
mentos sem a existência do registro no livro, registros repetidos para a 
mesma pessoa, registros com numeração igual, alteração dos nomes dos 
pais, registro de fi lho com ano de nascimento com diferença de apenas 
dez anos para a mãe e uma imensa leva de registros tardios, onde todos 
os solicitantes fariam 65 anos no ano da solicitação, idade a partir da 
qual poderiam obter o benefício da aposentadoria. 

Em vários registros de nascimento tardios foram omitidos requisitos 
para o registro civil. Os livros de registro de óbitos apresentavam irregu-
laridades como lavratura de óbito fora do prazo e sem a devida autori-
zação judicial. Nos livros é fácil encontrar registros de nascimento nos 
espaços em branco dos registros de casamento.  Em um deles, de setem-
bro de 1985, há registro de uma averbação de casamento em termo de 
nascimento irregular, sendo lavrada na capa de termo de abertura feita 
originalmente em janeiro de 1965. 

Maranhão: Identidade em Pedaços

O escândalo da falsificação de registros 
públicos na Central de Registro ganhou 
as capas dos principais jornais do Estado 
e fez cair a ilegalidade perpetrada pelo 
Tribunal local de usurpar a função de no-
tários e registradores 

Reprodução de capas dos jornais do Es-
tado do Maranhão que noticiavam o es-
cândalo que pode resultar em mais de 
500 mil registros de nascimento cance-
lados no Estado 

O processo “confi dencial” que transita na 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão e a pilha de certidões falsas 
colhidas por amostragem pelo órgão 

Legendas:
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Em outros documentos há uma sucessão de erros intencionais, que vão 
desde a falta de selos ofi ciais, a assinatura de pessoas não habilitadas e a 
repetição de única testemunha em inúmeras certidões, que 
quase sempre trazem números em série. A Corregedoria 
não sabe informar se as crianças supostamente registra-
das nasceram de fato. “Não posso determinar a extensão 
da fraude, há quanto tempo perdura e os prováveis im-
plicados. É a Polícia Federal quem vai responder a essas 
questões. Para isso acionei o órgão”, disse o desembar-
gador Antonio Guerreiro Júnior, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado do Maranhão. 

A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) pediu que a 
Polícia Federal investigasse evidências de fraude em 
milhares de certidões de nascimento praticada na 
Central de Registros. O material enviado pelo cor-
regedor Antonio Guerreiro Júnior à superintendên-
cia regional da PF reúne cerca de 50 volumes, cada 
um com média de 300 páginas, e foi obtido por 
amostragem nos cinco cartórios de Registro de Nascimento 
de São Luís. Em torno de 17 mil certidões estão catalogadas nos livros. 

Na própria capital do Estado, juízes são investigados por autoriza-
rem registros extemporâneos sem o devido processo de investigação 
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Imagem do processo confidencial con-
duzido pela CGJ-MA, com depoimentos 
que mostram como eram averiguadas a 
solicitação de registros tardios 

Retratos da realidade dos registros públi-
cos do Maranhão: enxertos de registros, 
caligrafi as diferenciadas, datas não se-
qüenciais e assentos lavrados nas capas 
dos livros são algumas das amostras co-
letadas pela investigação no Estado 

Legendas:
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e comprovação. “A pessoa se apresenta, geralmente 
pessoas humildes de determinado município que 
aparecem do nada, sem nenhum tipo de documento 
de identidade, e através do processo de registro, o 
próprio juiz autoriza que seja feito o registro público 
e como isso ele começa a ter uma nova identidade”, 
diz o superintendente da Polícia Federal no Estado 
do Maranhão, Fernando Segóvia. 

Enquanto isso, Poder Judiciário e Polícia Federal 
analisam um processo iniciado pela Associação dos 
Notários e Registradores do Estado do Maranhão 
(Anoreg-MA) que pede a anulação de todos os reg-

istros efetuados pela Central. O imenso foco de fraudes já descober-
tas alarma os órgãos, uma vez que o Ministério Público local pede a 
convalidação dos registros, temendo uma quebra da ordem jurídica 
no Estado, alegando “grave comprometimento da segurança sócio-
jurídica em caso de invalidade dos registros feitos desde 1998”.  

“Neste momento eu não posso lhe dizer se as pessoas vão ter que 
refazer seus registros. Isso é uma expectativa. Eu ainda não sei se vai 
ter que fazer ou não”, diz o desembargador. “Não vou ser eu que vou 
declarar que um registro é ou não é falso, eu não competência juris-
dicional para declarar um registro falso”, completa Guerreiro Júnior.  

O superintendente da Polícia Federal no Maranhão, Fernando 
Segóvia diz que o órgão investigará todos os registros, mas a palavra 
fi nal será do Poder Judiciário. “Não vai ser a Polícia Federal que dará 
este veredito fi nal, até por que não cabe à Polícia Federal fazer este 
veredito. O que nós podemos fazer é infl uir no processo, verifi cando 
se há realmente um número elevado de falsifi cação que eivasse todo 
o processo”, diz. “O nosso trabalho é mais verifi car esta questão, se 
houve falsidade, a quantidade de crimes que houveram para que pas-
semos subsídios ao Tribunal de Justiça que decidirá a questão sobre 
a validade destes mais de 500 mil registros em São Luís”. 

Somente em 2010, após a descoberta de inúmeras fraudes na Cen-
tral de Registro de São Luís, a Corregedoria Geral da Justiça deter-
minou a extinção da Central de Registro, sua substituição pelo Es-
paço Cidadania nos 
hospitais e o retorno 
da competência aos 
registradores para 
emitir a primeira via 
do registro civil nas 
maternidades públi-
cas da capital.  

“A Lei já diz tudo, 
que uma Central é il-
egal, principalmente 
repleta de funcionári-
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os do Poder Judiciário realizando registros, pessoas que não são regis-
tradores e nem são notários”, diz o atual Corregedor Geral que enfrenta 
uma maratona de inspeções nas comarcas do Estado visando regularizar 
os registros públicos maranhenses. Em Timbiras, cidade de cerca de 30 
mil habitantes há 360 km de São Luís, 1.400 documentos fraudados foram 
descobertos, a maioria registros de nascimento.  

A Polícia Federal segue a suspeita de que pessoas inexistentes 
“movimentavam” falsas aposentadorias e a emissão de títulos de 
eleitor. Nos livros submetidos à perícia havia registros e número de 
páginas adulteradas, enxertos de páginas e caligrafi a divergente. 
“Há fortes indícios de que o esquema de documentos falsos possa 
ter gerado enriquecimento ilícito a partir de aposentadorias fi ctícias 
conseguidas junto ao INSS”, comenta Guerreiro Júnior. 

Ao assinar a Portaria 2984/2010, o desembargador corregedor 
Antonio Guerreiro Júnior tornou sem efeito a de nº 470, de 19 de 
março de 1998, que instalou a Central de Registro de Nascimento na 
Comarca de São Luís. A portaria atual disciplina o funcionamento dos 
postos de registro nas maternidades públicas. Os postos reabrirão 
com a denominação Espaço Cidadania, cita o texto. 

Para o juiz auxiliar da Corregedoria Kleber Costa Carvalho, as 
mudanças eram necessárias e urgentes. “Os serviços oferecidos 
pela Central de Registros eram precários e descontinuados. Rece-
bíamos grande volume de reclamações diárias, em especial de pes-
soas humildes que iam ao local, o encontravam fechado e voltavam 
para casa sem uma justifi cativa convincente”.

Nestes prédios funcionavam a Central de 
Registro de Nascimento de São Luís, que 
desde 1998 passou a exercer o trabalho 
delegado constitucionalmente aos registra-
dores civis brasileiros. A Central de Regis-
tro foi extinta em julho de 2010 pelo atual 
corregedor António Guerreiro Júnior 

Após a decisão da CGJ-MA, a Central de 
Registro fechou as portas e os atos de 
nascimento voltaram a ser feitos nos 
cartórios de Registro Civil de São Luís

Legendas:
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A criação da Central de Registro e sua 
expansão no Estado do Maranhão 

A idealização da Central de Registro de São Luís surgiu em 1998, a 
partir da instituição da Lei n° 9.534/97, que implementou a gratuidade 
do registro de nascimento e óbito no Brasil. Tratado como uma grande 
inovação do Poder Judiciário maranhense, que na época anunciava que 
“avocou para si a função delegada aos cartórios, obrigados pela Lei 
Federal n.º 9.534/97 a emitir o registro civil de pessoas naturais gra-
tuitamente”, foi expandido ao longo de 12 anos há outras Comarcas do 
Estado, como Imperatriz, Caxias, Grajaú, Timon, Barra do Corda, Santa 
Inês, Pindaré-Mirim, Chapadinha, Pindaré e Coroatá, citando ainda o 
documento que “a meta é atingir todas as comarcas”, concluía. 

O então Corregedor Geral da Justiça da época, desembargador Jorge 
Rachid Mubárack Maluf, temendo a impossibilidade de que os regis-
tradores maranhenses pudessem cumprir o que determinava a lei, ao 
invés de auxiliá-los na implantação de um fundo de ressarcimento, que 
só viria a se tornar realidade em 2010, optou por usurpar a atribuição 
delegada pela Constituição brasileira aos registradores civis. 

Segundo a Portaria 0470/98, “em razão da instalação da Central fi -
cará temporariamente suspenso o atendimento para o Registro de Nasci-
mento na sede dos Ofícios de Registro Civil”. Completa o artigo quarto do 
mesmo documento “o atendimento na Central de Registro de Nascimento 
será feito por funcionários da Corregedoria Geral da Justiça”. Finalizando 
o texto, o então corregedor determinava que “a Central de Registro de 
Nascimento funcionará por prazo indeterminado e até que seja satisfeita 
a demanda reprimida podendo o atendimento retornar à sede dos Ofícios 
de Registro Civil”. O prazo indeterminado durou até 2010. 

O resultado desta “inovação” é até hoje sentido pela população 
e pelos registradores maranhenses. Os cartórios desaprenderam a 
realizar o registro de nascimento e chegam a até ostentar placas e 
avisos informando seus usuários que não lavram registros de nas-
cimento em suas dependências. Se o cidadão for ao cartório para 
realizar um registro será encaminhado à maternidade, para que 
efetue lá o registro da criança. 

Nos postos em maternidades, antes administradas por funcionários 
do Tribunal, concentram-se a realização dos registros de nascimentos. 
Quando uma maternidade não tem posto de registro, os pais são orien-
tados a se dirigir até o hospital mais próximo que tenha um posto ad-
ministrado pela serventia daquela circunscrição. Resumindo: um posto 
de uma determinada maternidade realiza os registros de nascimentos 
ocorridos em diversas outras maternidades da circunscrição.  

Nos cartórios é realizada apenas a emissão da segunda via destes 
documentos, quando os respectivos livros estão no cartório. Em seus 
arquivos, alguns ainda ostentam avisos de que determinados livros 
não foram devolvidos pela Central de Registro. “Ainda vai levar um 
tempo para regularizarmos toda esta situação, mas a competência 
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Legendas:
O edifício sede do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão, 
que agora tenta solucionar a ter-
rível situação dos registros públi-
cos no Estado 

www.irpen.org.br - 9

para realizar os registros de nascimento voltou aos cartórios e eles 
devem efetuar os registros”, diz o Corregedor Geral da Justiça.

 
Fraudes agora contaminam todo 

o processo eleitoral no Estado 
As gigantescas fraudes na emissão de registros de nascimento pela 

Central de Registro de São Luís e pelos demais postos semelhantes dis-
tribuídos pelas diversas comarcas maranhenses abriu uma nova sangria 
de denúncias de irregularidades, que não se resumem mais apenas aos 
crimes previdenciários. A falsifi cação chegou aos títulos de eleitor e todo 
o processo eleitoral dos últimos anos está sob investigação no Estado. 

A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) está convencida que a desc-
oberta de registros de nascimento falsos e em série pode levar o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-MA) a determinar revisão eleitoral em 
vários municípios. “Codó e Timbiras seriam dois deles”, admitiu o de-
sembargador Antonio Guerreiro Júnior, que disse que pode pedir ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) recadastramento de eleitores no Estado. 
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 Um pedido nesse sentido pode ser feito oficial-
mente pela CGJ, com base em investigações que se 
estendem a São Luís, Imperatriz, Caxias, Barreirin-
has e Turiaçu. O órgão detectou problemas graves 
de registro nessas sete cidades. Timbiras aparece 
no topo de um esquema que teve como alvo benefí-
cios eleitoral e previdenciário. “Há hoje no Estado 
do Maranhão vários municípios com a população 
menor que o número de eleitores”, diz Fernando 
Segóvia, da Polícia Federal.  

 Com as irregularidades descobertas pela Polícia 
Federal no município, em abril, a CGJ instaurou Pro-
cesso Administrativo Disciplinar n.° 16.546/2010 
para apurar a fraude na esfera da justiça estadual. 
Desde março, Corregedoria e PF iniciaram parceria 
para desbancar a máfia do registro civil no Mara-
nhão. Lavradores ouvidos em reportagens dos prin-
cipais jornais do Estado afirmavam ter votado pela 
manhã em uma cidade e à tarde em outro município. 

A governadora Roseana Sarney (PMDB) foi reelei-
ta com 1.459.792, apenas 50,08% dos votos válidos. 
Segundo colocado, com 856.402, Flávio Dino (PC do 
B) comunicou ao TRE “possível irregularidade” em 
Paço do Lumiar e Raposa, onde foram usadas urnas 
biométricas. O Tribunal apura o caso. Usada vem 60 
cidades, elas identificam eleitores por impressão dig-
ital. Dino diz que no Maranhão, 2.991 eleitores (6,2% 
dos que compareceram) votaram de forma conven-
cional, pois não tiveram a digital reconhecida. 

Lençóis maranhenses estão 
em risco em razão das fraudes 

A descoberta de uma série de fraudes nos atos 
do registro civil, que em muitos municípios pas-
saram a ser realizados por funcionários do Tribu-
nal de Justiça ou ainda das prefeituras, está se ex-
pandindo para as outras especialidades, à medida 
que avança a investigação promovida pela CGJ-MA 
e pela Polícia Federal nas diversas comarcas ma-
ranhenses. Em transações irregulares, os lençóis 
maranhenses teriam sido vendidos. 

O desembargador Antonio Guerreiro Júnior en-
viou ao subprocurador da Justiça, Eduardo Jorge 
Heluy Nicolau, cópia de processo com treze volumes 
sobre um segundo motivo que tornaram Barreirinhas 
também famosa: a venda irregular de terras públi-
cas numa das regiões mais conhecidas do estado no 

exterior. A PF já recebeu o documento e partilha a 
nova linha de buscas com a CGJ. Ibama e Ministérios 
Públicos federal e estadual conhecem o processo. 

Os documentos apontam para uma sucessão de 
artifícios para a comercialização irregular de terras. 
Município e governo federal estariam sendo lesados 
em milhões de reais. A investigação de venda de ter-
ras públicas já chega aos municípios de Barreirin-
has, Timbiras, Brejo, Anapurus, Montes Altos  

Registros imobiliários indevidos, livros sem lan-
çamentos e outros sem a assinatura dos respon-
sáveis pelos registros lançados. Auditagem em liv-
ros da serventia revelou a não finalização de atos 
notariais, além da não manutenção de livros obrig-
atórios de registro de imóveis no cartório. CGJ e o 
INSS não eram informados a respeito da alienação 
onerosa de imóveis rurais, na região dos Atins.  

Cancelamento de escrituras públicas sob in-
vestigação administrativa, registros imobiliários 
indevidos, livros sem lançamentos, sem a assinat-
ura dos responsáveis pelos registros lançados são 
outras irregularidades verificadas nos registros 
imobiliários destas cidades.  

Sobre o tabelionato de notas, havia cartões de 
assinatura sem a numeração de ordem e índice, fei-
tos de forma precária e sem obedecer a uma ordem 
de arquivamento.  Alguns livros de procurações não 
possuem termo de abertura, trazem folhas em bran-
co ou faltam datas, dados pessoais de outorgante ou 
a assinatura do oficial. Foram encontradas rasuras 
no número das páginas.  

 Foram verificados, ainda, atos onde uma das 
partes era o oficial do cartório ou parentes. Em 
relação às procurações, havia documentos onde não 
constavam a assinatura do outorgante ou os poderes 
outorgados.  Em relatório enviado à Corregedoria e 
Tribunal de Justiça, e que determinou a correição, a 
juíza citava a abertura de matrículas sem observar 
exigências legais previstas na Lei 6015/73.

Segundo levantamento da Corregedoria existe 
237 serventias extrajudiciais instaladas no Estado 
do Maranhão. Um grupo de trabalho gigantesco, 
envolvendo órgãos das esferas federais e estad-
uais, terá a missão de restaurar a segurança jurídi-
ca no Estado, devastada por desmandos e decisões 
irregulares, que levaram à completa fragilização 
dos registros públicos no Estado. 
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Legendas:

Os Lençóis Maranhenses, terras 
públicas do Governo Federal, po-
dem ter sido comercializadas no 
Estado do Maranhão
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Imagens do Centro Histórico da cidade de 
São Luís, Capital do Maranhão, patrimo-
nio histórico da humanidade
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Portaria n°  0470/98 – CGJ 
de 19 de março de 1998

O DESEMBARGADOR JORGE RACHID MUBÁRACK 
MALUF, Corregedor Geral da Justiça do Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o advento da Lei n° 9.534 de 10 de 
dezembro de 1997, que tornou gratuito o registro de nas-
cimento e óbito e a expedição de sua primeira certidão; 

Considerando que, segundo divulgado na impren-
sa local, existem no município de São Luís quase cem 
mil pessoas sem o devido registro de nascimento; 

Considerando que os Ofícios de Registro Civil da 
Comarca de São Luís não tem estrutura funcional para 
o atendimento dessa demanda;

RESOLVE 
Art. 1°  - Fica criada a Central de Registro de Nas-

cimento da Comarca de São Luís, que deverá funcionar 
no Terminal Rodoviário da Integração do Anel Viário. 

Art. 2°  - Na Central de Registro de Nascimento, 
o atendimento à população será feito pelos cinco Ofí-
cios do Registro Civil da Capital, respeitada a juris-
dição de cada um. 

Art. 3°  - Em razão da instalação da Central ficará 
temporariamente suspenso o atendimento para o Regis-
tro de Nascimento na sede dos Ofícios de Registro Civil. 

Art. 4°  - O atendimento na Central de Registro 
de Nascimento será feito por funcionários da Correge-
doria Geral da Justiça e a lavratura do assento e a 
expedição da respectiva certidão serão feitas pelo fun-
cionário que tenha recebido a delegação de que trata o parágrafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.935/94. 

Art. 5°  - Para a lavratura dos registros serão utilizados, até a implantação dos sistemas de in-
formática e de folhas soltas, os atuais livros dos Ofícios de Registro Civil. 

Parágrafo Único – na medida em que forem sendo encerrados, os livros de registro deverão ser en-
caminhados aos respectivos ofícios. 

Art. 6°  - Na Central de Registro de Nascimento não serão expedidas segundas vias de certidão 
de registro de nascimento. 

Art. 7°  - A Central de Registro de Nascimento funcionará por prazo indeterminado e até que seja 
satisfeita a demanda reprimida podendo o atendimento retornar à sede dos Ofícios de Registro Civil. 

Art. 8°  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em São Luís, 18 de março de 1998. 

DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão

O desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, que implantou 
a Central de Registro de Nascimento no Estado do Maranhão O 
DESEMBARGADOR JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Cor-
regedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão
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Torna sem efeito a Portaria nº 470, datada de 19 
de março de 1998, que instalou a Central de Registro 
de Nascimento na Comarca de São Luís; cria o Espaço 
Cidadania para Emissão de Registro e disciplina sobre 
os Postos de Registro de Nascimento instalados nas 
maternidades Públicas desta Capital. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ES-
TADO DO MARANHÃO , no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 32, da Lei Complementar 
n° 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Maranhão) pelo art. 30, 
XLVI, “a” e “e”, do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça; 

CONSIDERANDO a necessidade de combater 
o sub-registro do Estado do Maranhão, engajando-
se às políticas públicas executadas pelo Poder Ex-
ecutivo, bem como ao Planejamento Estratégico do 
Tribunal de Justiça (Resolução nº 70/2009); 

CONSIDERANDO, a teor do artigo 25 da Lei 
8935/94, a incompatibilidade do exercício da atividade 
notarial com qualquer cargo, empregos ou função 
pública, ainda que em comissão; 

CONSIDERANDO a impossibilidade de ressarci-
mento dos atos gratuitos praticados nos Postos de At-
endimentos e Centrais mantidos pelo Poder Judiciário 
(Lei Complementar nº 130/2009, art. 11, §4º), e a pos-
sibilidade de compensação se forem mantidos pelos re-
spectivos serventuários extrajudiciais com autorização 
para atuarem dentro de suas zonas (Lei Complementar 
nº 130/2009, art. 11, caput e §1º); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9534/1997, 
art. 7º, que incentiva a instituição de serviços itiner-
antes de registros, apoiados pelo Poder Público Estad-
ual e Municipal, o que demonstra o reconhecimento 
legal da viabilidade da descentralização dos serviços 
notariais; 

CONSIDERANDO a efi cácia dos Postos de Regis-
tro de Nascimento reconhecida pelo Programa Nacion-
al das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

RESOLVE: 
Art. 1º. Revogar a Portaria nº 470, de 19 de março 

de 1998, da Corregedoria Geral da Justiça. 
Art. 2º. Criar em substituição à Central de Registro 

de Nascimento da Comarca de São Luís, o Espaço Ci-

dadania, destinado aos Registradores da Comarca da 
Capital para a emissão da 1ª. via do registro de nasci-
mento, respeitadas as delimitações de cada Zona. 

Art. 3º. O Espaço Cidadania para Emissão de Reg-
istro será, em sua totalidade, mantido pelos Titulares 
dos Cartórios de Registro de Nascimento da Comarca 
de São Luís, podendo, para tanto, fi rmar convênios e 
parcerias com o Poder Público Estadual e Municipal, 
Associação dos Notários e Registradores do Maranhão, 
em conjunto com a Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Maranhão, para erradicação do sub-registro. 

Art. 4 º . Os pedidos de instalação dos Postos de 
Registro de Nascimento permanecem regulados pelo 
Provimento nº 30/2009 da Corregedoria Geral da 
Justiça, ressalvadas as peculiaridades da Comarca de 
São Luís com a emissão exclusiva de Registro de Nas-
cimento. 

Art. 5º. Não se aplica à Comarca de São Luís o dis-
posto no art. 4º do Provimento nº 30/2009. 

Art. 6º. Os Postos de Registro de Nascimento da 
Maternidade Marly Sarney, da Maternidade Benedito 
Leite, e do Hospital Universitário deixarão de ser man-
tidos pelo Poder Judiciário do Maranhão, fi cando sob a 
responsabilidade dos Registradores. 

Art. 7º. Os atos e procedimentos constantes desta 
Portaria serão compensados a cada Serventia de Reg-
istro de Pessoas Naturais, na forma do artigo 11 da Lei 
Complementar 130/2009. 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se às disposições em contrário. 

Publique-se e encaminhe-se cópia à Associação dos 
Notários e Registradores do Maranhão; aos Registra-
dores de todas as Zonas da Comarca de São Luis; ao 
FERJ; e à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, dando-se ampla publicidade 
às entidades públicas. 

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 

em São Luís (MA), aos 08 dias 
do mês de julho de 2010. 

Desembargador Antonio Guerreiro Júnior
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

Portaria nº  2984/2010 - CGJ
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Antonio Guerreiro Júnior, Corregedor Geral da Justiça do 
Estado do Maranhão, fala sobre a ilegalidade que durante 
12 anos norteou a prestação do serviço extrajudicial no 
Estado e foi a responsável pela emissão de cerca de 500 
mil registros falsos à população 

São Luís (MA) - Coube ao atual Corregedor Geral da Justiça do Es-
tado do Maranhão, desembargador Antonio Guerreiro Júnior, a árdua 
tarefa de enfrentar a situação e encontrar uma solução para ilegalidade 
na prestação de serviços pelos registros públicos do Estado. 

Desde a implantação da Central de Registro de Nascimento em São 
Luís, em 1998, passaram pela Corregedoria Geral de Justiça cinco cor-
regedores, sem que nenhum tenha se atentado para a ilegalidade que se 
expandia pelo Maranhão, uma vez que novas centrais eram inauguradas 
em municípios do interior, como Imperatriz, Caxias, Balsas e Codó. 

Nem mesmo a inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em outubro de 2008, prontifi cou-se a apontar as ilegalidades e pre-
venir o que mais tarde estouraria na grande imprensa como a chamada 
“Máfi a das Certidões”. O relatório fi nalizado em 27 de janeiro de 2009 
sequer menciona a existência da Central, sua ilegalidade e as fraudes que 
já estouravam nos pequenos municípios do Estado. 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ-MA) 
desde 1998, curiosamente o mesmo ano da edição da Portaria 470, que 
criou a Central de Registro, Guerreiro Júnior, é especialista em Direito 
Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Tributário e Finan-
ceiro. Exerceu a magistratura em 18 diferentes Comarcas do Estado e ocu-
pou os cargos de diretor da Corregedoria, escrivão da Fazendo Pública, 
além de outros cargos administrativos dentro do TJ-MA.  

Irpen-PR – Como o senhor tomou conhecimento de todo este 
processo de fraude envolvendo a emissão de certidões de registro 
civil de nascimento no Estado do Maranhão?

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Tomei conhecimento primeiro pela 
lei. A lei já diz tudo, que uma Central é ilegal, principalmente repleta de 
funcionários do Poder Judiciário realizando registros, pessoas que não 
são registradores e nem são notários. Esta é a primeira questão. Depois, 
as fraudes eram evidentes. Quando pegávamos os livros, estes automat-
icamente já demonstravam falta de assinaturas, carência de digital, en-
fi m, as pessoas morriam no interior e se registravam aqui na Central de 
São Luís (MA). Cada vez mais se passou a ver que a Central, mediante 
todas as provas que colhemos, cerca de 17 mil certidões em apenas uma 
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amostragem efetiva de documentos aqui na Capital, não funcionava cor-
retamente. Passou-se a ver que a Central de Registros do Maranhão era 
podre. Na verdade ela foi iniciada durante um período de exceção, só por 
determinado tempo, e acabou vingando por muitos e muitos anos. Além 
do mais, trata-se de um fato proibido por lei, pois esta é uma atividade 
própria do registrador civil.

Irpen-PR – Este primeiro processo enviado à Polícia Federal 
refere-se às fraudes da Central em São Luís. No entanto, inves-
tigações têm demonstrado a existência de fraudes em outros 
municípios. O que já foi apurado nestas novas investigações?

Des. Antonio Guerreiro Júnior – São fraudes que estão aparecen-
do em vários locais onde também existiam as Centrais de Registros. 
Em Imperatriz eu posso lhe dizer que tem fraude, agora detectamos em 
Coelho Neto, Caxias, Timbiras e em tantos outros lugares. Eu não pos-
so lhe dizer como está a apuração nestes processos todos, por que as 
fraudes ainda estão sendo levantadas, mas te digo que tem muita coisa 
e assim que terminarmos estes outros levantamentos encaminharemos 
tudo para a Polícia Federal investigar. 

 Irpen-PR – Como o senhor vê o tamanho do prejuízo causado 
ao País com a descoberta de uma série de registros falsos emiti-
dos pelas Centrais e que acarretaram concessão de milhares de 
benefícios pelo INSS? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Eu não posso conceber insegurança 
jurídica onde há ilegalidade. Se houve insegurança jurídica causada aqui no 
Maranhão ela foi causada pelo modelo existente, patriarcal, que era feito 
nos cartórios, como em muitos outros lugares do Brasil. Quando se passou 
a adotar na medida certa o que dizia a lei, a Constituição, que os concursa-
dos exerceriam aquele cargo por delegação do Poder Público, passou-se a 
existir um modelo novo no Maranhão, que até então era um estado extre-
mamente atrasado em termos de registros públicos, e que passou a ter um 
progresso muito melhor, até mesmo pelo nosso Fundo de Reaparelhamento 
do Judiciário, que passou a arrecadar muito mais, ter mais efetividade. En-
fi m, as certidões passaram a ser muito mais concretizadas, a ter muito mais 
legitimidade do que as antigas. Eu acho que agora a Previdência Social 
deve avaliar o que está pagando a mais ou a menos e levantar estas fraudes. 

 Irpen-PR – Baseado nesta experiência do Estado do Mara-
nhão, como o senhor avalia a possibilidade de que funcionários 
de outros órgãos exerçam a função que é delegada constitu-
cionalmente a registradores e notários? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Acho horrível. A função deve ser 
específi ca do registrador civil, baseado no que manda a lei. O registra-
dor concursado deve exercer plenamente a sua função. Como nós não 
tínhamos registradores concursados, quem exercia esta função eram 
os antigos paternos, o cartorário que pegava a delegação que vinha do 
pai e passava para o fi lho e assim por diante. Esta realidade também 
foi mudada no Maranhão, graças ao bom entendimento do Tribunal que 

Amostragem de certidões apreendidas pela 
Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão 
é composta por mais de 17 mil certidões 

Registro de nascimento efetuado na 
Central de Registros de São Luís sem 
assinatura dos solicitantes 

Legendas:
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passou a aceitar a Lei 8935 como parâmetro central para a modali-
dade de legitimidade do registrador.

Irpen-PR – Baseado nesta experiência do Maranhão, que del-
egou a funcionário de outros órgãos atos que deveriam ser prati-
cados por registradores, como o senhor avalia esta experiência? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Falei aqui outro dia para o 
pessoal de Recife que esteve aqui e que está desenvolvendo o SERC, 
uma espécie de registro em maternidades com a participação de fun-
cionários da própria maternidade. É horrível, simplesmente horrível. 
Afirmei a eles que isso não poderia continuar. Acho que não se deve 
continuar, por que nós temos que cumprir a lei. Nosso País exerce o 
positivismo jurídico, onde só a lei escrita impera e comanda. Quando 
nós não obedecermos ao princípio do positivismo jurídico nós não 
podemos ter outra solução, vamos ter arremedos. É por isso que estes 
modelos não estão dando certo, em Recife, no Piauí e outros lugares. 
Não está batendo, não está sendo exato. Se você quiser que o mod-
elo de registro na maternidade seja correto, o registrador deve estar 
exercendo a atividade, certificando os atos, daí eu sou plenamente a 
favor, estou plenamente de acordo com este desmembramento, mas 
não de forma irracional. Deve ser feito através do registrador, que 
tem autonomia. A soberania é dele, já que tem uma função delegada 
do Poder Público. Nós (Corregedoria) somos apenas coordenadores, 
fiscais, com o objetivo de orientar e fiscalizar o trabalho.

Irpen-PR – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acaba de edi-
tar o Provimento n° 13 que permite que funcionários de mater-
nidades realizem registros de nascimento em maternidades. 
Passada toda esta situação vivenciada aqui no Maranhão, 
como o senhor vê esta questão? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Isso é ilegal, o reg-
istro não tem legitimidade, mesmo o CNJ autorizando, 
por que fere um princípio legal. Só quem tem auto-
nomia para autorizar o registro é o registrador ou a 
delegação de quem ele autoriza. As entidades que 
congregam os registradores civis devem questionar 
esta normatização, pois ela é ilegal e o que é ilegal se 
combate em sede de mandado de segurança.

 Irpen-PR – Aqui no Maranhão também se está 
discutindo a possibilidade de que inúmeras pes-
soas tenham que realizar novamente o registro de 
seus filhos em razão das fraudes apontadas. Em que 
estágio isso se encontra? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Neste momento eu não posso 
lhe dizer se as pessoas vão ter que refazer seus registros. Isso é uma 
expectativa. Eu ainda não sei se vai ter que fazer ou não. Vai depender 
se o registro for declarado falso ou não. Não vou ser eu que vou decla-
rar que um registro é ou não é falso, eu não competência jurisdicional 

“Só quem tem 
autonomia 

para autorizar 
o registro é o 
registrador ou 
a delegação 

de quem 
ele autoriza”
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para declarar um registro falso. Eu tenho apenas que apontar o erro, 
aí sim, as autoridades competentes, Polícia Federal, CGU, Ministério 
Público, vão verifi car se é falso ou não. Se for falso é muito fácil. As 
pessoas comparecem ao cartório, explicam que o registro foi consid-
erado falso, mostram o processo, a decisão, levam seu fi lho ao cartório 
e é só registrar de novo, gratuitamente.

Irpen-PR – Qual foi a importância da realização de concur-
sos públicos aqui no Maranhão e a conseqüente delegação dos 
serviços a registradores e notários concursados? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – Foi a melhor possível. O exemplo 
que nós tivemos com a realização do concurso público para registradores 
e notários aqui no Maranhão, deu ao Estado uma credibilidade enorme 
em nível dos registradores. Nós não tínhamos esta tradição de concur-
so, e sim aquela que passava cartório de pai para fi lho, que aqui era 
histórica, e que acarretou inúmeros problemas. Já com a realização do 
concurso público entramos em um novo patamar. Foi uma transição na 
qual enfrentamos inúmeros problemas, onde nada foi fácil, mas eu com 
muito jeito consegui contornar todos e hoje estamos com os cartórios 
funcionando com quase todos registradores e notários concursados. Só 
não estão com concursados aqueles cartórios que não foram aceitos, e 
daí eu culpo aquela resolução do CNJ que diz que eu tenho que voltar o 
registrador antigo para o cartório até que haja um novo concurso. Teriam 
que voltar de ofício, mas estou esperando que eles peçam para voltar. 

Irpen-PR – Por qual motivo demorou-se 12 anos para a edição 
de uma lei de compensação para o ressarcimento dos atos gra-
tuitos praticados por registradores civis no Maranhão? 

Des. Antonio Guerreiro Júnior – A lei só saiu por que houve o 
concurso público e por que os registradores estão fazendo o serviço 
a contento. Esta lei não demorou tanto, ela veio no tempo correto, 
pois até então havia esta dualidade sobre como faríamos para man-
ter estes cartórios funcionando, como seria resolvida a questão es-
pecífi ca aqui do Maranhão, pois não se estava cumprindo a lei, não 
se estava cumprindo nada. Então nós tínhamos que primeiro fazer 
o concurso. Depois de feito o concurso nós temos o fundo de rea-
parelhamento do Judiciário, onde os próprios notários e registra-
dores trazem dinheiro para o Tribunal. No momento em que eles 
passaram a trazer dinheiro para o nosso fundo de reaparelhamento 
do Judiciário, uma parte deste dinheiro tem que retornar pra eles 
que estão trabalhando, já que eles fazem também mutirões, vão aos 
interiores para resolver a questão do sub-registro, acabar com esta 
história de que ninguém é registrado. Estão também nas materni-
dades, em todos os lugares. Enfi m, o registrador hoje tem autonomia 
para fazer o que ele quiser. Eu acho que não foi tarde a lei. Ela veio 
no tempo certo, pois naquele tempo a legitimidade não era extrema 
como ela é hoje. Hoje nós temos legitimidade completa, enquanto 
que naquela época não tínhamos legitimidade extrema.

 “Neste momento 
eu não posso lhe 

dizer se as pessoas 
vão ter que refazer 

seus registros”

“Onde estão 
aparecendo 

novas fraudes nós 
estamos mandando 
investigar e fi camos 
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Doze anos de gratuidade sem ressarcimento aliado 
à usurpação de suas atribuições levaram o caos 
aos cartórios de Registro Civil de São Luís 

São Luís (MA) - Anos de abandono custaram alto para 
os Cartórios de Registro Civil da cidade de São Luís, capi-
tal do Estado do Maranhão. Com a instituição da gratui-
dade prevista pela Lei n° 9.534/97, que tornou o registro 
de nascimento e de óbito gratuito, assim como a primeira 
via destes documentos, tornou-se hercúlea a manutenção da 
atividade dos registradores civis maranhenses. 
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Abandonados pelo Poder Público e pelo Poder Judiciário, 
os Ofi ciais viram suas receitas praticamente se extinguirem, 
enquanto outras atribuições eram usurpadas por órgãos do 
Poder Público. Em São Luís, Caxias e Imperatriz, três das maiores 
cidades maranhenses, os atos de nascimento passaram à competên-
cia do Poder Judiciário. Em outras comarcas, funcionários das pre-
feituras executavam o trabalho dos registradores.  

Somente em 29 de dezembro de 2009, 12 anos após a instituição 
da gratuidade, os deputados estaduais maranhenses aprovaram e 
Governadora do Estado sancionou a criação do Fundo Especial das 
Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Mara-
nhão – Lei Complementar n° 130 -, que tem o objetivo de ressarcir os 
atos gratuitos praticados pelos registradores civis do Estado.  

Administrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por meio 

O Cartório da 1ª Zona de Registro Civil 
de São Luís, no Maranhão, é a serventia 
mais antiga do Estado e encontra-se em 
situação precária 

Abandonados pelo Poder Público e pelo Poder Judiciário, 
os Ofi ciais viram suas receitas praticamente se extinguirem, 
enquanto outras atribuições eram usurpadas por órgãos do 
Poder Público. Em São Luís, Caxias e Imperatriz, três das maiores 

O Cartório da 2ª Zona de Registro Civil 
de São Luís, está sob intervenção do 
registrador Gustavo Aníbal Macedo 
Coelho, que promove uma restauração do 
acervo da serventia (no detalhe)

Legendas:
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de um órgão chamado Fundo Especial de Moderni-
zação e Reaparelhamento do Judiciário (FERJ), que 
tem a missão de fi scalizar o recolhimento do per-
centual dos emolumentos destinados ao FERC, 3% 
do valor de cada ato praticado, e que também con-
trola o montante que é repassado do TJ-MA pelas 
serventias extrajudiciais. 

O valor do ressarcimento previsto pelo órgão 
a cada serventia de Registro de Pessoas Natu-
rais será o resultado da divisão proporcional 
da receita mensal arrecadada pelo número de 
atos efetivamente praticados gratuitamente e 
na forma da lei pelos registradores, obedecido 
ao limite unitário máximo de até R$ 10,00 (dez 
reais), que poderá ser atualizado pelo Tribunal 
de Justiça, anualmente, através de Resolução, 
até o limite da variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística – IBGE. 

Serão também ressarcidos o processo de 
habilitação de casamento, os registros de 
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casamento e sua primeira cer-
tidão para os reconhecidamente 
pobres, assim como as demais 
certidões do registro de casamen-
to, de nascimento e de óbito e os 
atos requisitados por autoridade 
judicial. Não há previsão de pag-
amento retroativo da gratuidade 
imposta registradores, fi cando o 
saldo positivo, quando houver, à 
disposição do TJ-MA.  

Segundo os registradores ou-
vidos pela reportagem até ago-
sto o FERJ havia iniciado o recol-
himento dos valores referentes 
ao percentual arrecadado, mas 
nada havia sido pago aos Ofi-
ciais pelo ressarcimento dos atos gratuitos. “Até agora não recebi 
nada, não vi a cor do dinheiro desta gratuidade que falaram que 

O Cartório da 5ª Zona de Registro Civil 
de São Luís, sob responsabilidade da 
registradora Núbia Maria Lemos Silva, 
ainda passa por melhorias 

O Cartório da 3ª Zona de Registro Civil de São 
Luís, administrado pela Ofi ciala Margarida 
Jesus Pinheiro, é o que se encontra em 
melhores condições de estrutura para a 
prestação de serviço 

Legendas:
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teríamos direito”, diz um deles, que 
pediu para não ser identificado. No 
entanto, outro registrador garantiu 
ter recebido. “Recebi em agosto um 
pagamento, mas não sei a que ele 
corresponde, por que não é informa-
do para nós”, disse. “Também não 
sei quando será efetuado um novo 
pagamento e assim fica difícil se 
programar”, completou. 

Abandonados ao longo de 12 
anos, sem renda e com perda de 
serviço, os registradores civis ma-
ranhenses vivem em estado de 
penúria, em instalações decadentes 

e sem condições de prestarem um 
serviço digno à população. Os pos-
tos avançados nas maternidades, 
antes administrados pelo TJ-MA e 
pela Central de Registro, passar-
am à mão dos registradores, que 
agora tem que custear o serviço no 
cartório e no hospital. 

“Não tenho condições de estar no 
cartório e no hospital. Sou sozinha 
aqui e se for para lá, tenho que fechar 
o cartório e colocar uma pessoa lá, 
sem eu estar perto para controlar o 
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que está sendo feito é inviável”, diz a registradora Núbia Maria 
Lemos Silva, da 5ª Zona de Registro Civil de São Luís. O mesmo 
argumento impede que a registradora da 3ª Zona, Margarida 
Jesus Pinheiro, preste serviço nas maternidades. 

Já o cartório da 1ª Zona de Registro Civil de São Luís, atual-
mente administrado pela Ofi ciala Substituta, Cláudia Bello Smith 
da Fonseca, atua no Hospital Benedito Leite. Uma funcionária 
permanece o dia inteiro lavrando registros, embora o sistema 
para emissão de certidões (Regesta), fornecido pelo TJ-MA, não 
estivesse funcionando quando a reportagem visitou o posto. 

No cartório da 1ª Zona de Registro Civil a situação é caóti-
ca. Em precárias instalações apenas a Ofi ciala realiza o at-
endimento à população, com papel de certidões, carimbos e 
selos à mão de qualquer um que se aproxime de sua mesa de 
trabalho. A serventia ainda tem aos fundos uma papelaria, com 
uma porta entreaberta ligando 
os dois estabelecimentos.  

No andar superior a situação 
é ainda pior. Em uma sala sem 
qualquer ventilação, funcionári-
as realizam a emissão de regis-
tros de nascimento e segundas 
vias de certidões. Em nenhu-
ma máquina as certidões eram 
emitidas utilizando-se o número 
de matrícula criado pelo CNJ. Ao 
lado uma verdadeira aberração. 
Livros de registros civis que 
contam a história da população 
de São Luís amontoados, recol-
hidos dentro de sacos de lixo e 
aos pedaços impõe uma cena 

No Cartório da 4ª Zona de Registro Civil 
de São Luís, administrado por Enoch 
Ribeiro de Vasconcelos é proibido fazer 
registro de nascimento 

Anos de abandono aos registradores civis 
maranhenses transformaram a história 
da população de São Luís arquivada na 
1ª Zona de Registro Civil de São Luís em 
refeição para traças 

Legendas:
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horrorosa àquele acostumado ao 
zelo dos registradores por seus 
acervos, a alma do cartório. 

Em melhores condições, os 
cartórios da 3ª Zona de Registro 
Civil e da 2ª Zona de Registro 
Civil, sendo que este último está 
sob intervenção e também at-
ende no hospital Materno Infan-
til, tentam atender à população 
da melhor maneira possível. À 
frente dos demais, o cartório da 
3ª Zona de Registro, guarda um 
acervo impecável de seus livros, 
promove certo conforto no at-
endimento ao usuário, embora 
esteja em um ponto de acesso 
complicado, no segundo andar 
de um prédio comercial. 

O cartório da 2ª Zona, próx-
imo ao centro histórico de São 
Luís está tentando organizar 
seu acervo, destruído nas úl-
timas administrações, mas já 
fornece um bom espaço para at-
endimento aos usuários. O reg-
istrador Gustavo Aníbal Macedo 
Coelho, que responde por um 
cartório no interior do Estado, 
não estava presente quando re-
alizou-se a visita. 

Por fim, o Cartório da 4ª  
Zona de Registro Civil de São 
Luís apresenta uma situação 
inusitada. De longe é a serven-
tia que abrange a maior circun-
scrição do município, incluindo 
uma série de maternidades es-
palhadas por sua região. No en-
tanto é o que oferece maiores 
restrições à prática do registro 
de nascimento no município. 

Um aviso colado na parede, 
atrás do balcão de atendimen-
to da serventia informa que 
naquele cartório não se regis-
tra nascimento. Os interessa-
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dos devem se dirigir ao posto 
do cartório localizado na ma-
ternidade Marly Sarney. A mes-
ma orientação vale para os pais 
de crianças nascidas nos out-
ros hospitais da circunscrição 
– Maria do Amparo, Clínica 
Eldourado, Hospital São Do-
mingos, Hospital Ibirapuera e 
CEMED -. Nestes hospitais não 
há postos de registro, devendo 
os pais dirigir-se ao posto do 
hospital Marly Sarney. 

E nem adianta ir ao cartório 
de Enoch Ribeiro de Vasconce-
los, que administra o Cartório 
da 4ª Zona de Registro Civil de 
São Luís, nesta circunscrição. 
Os cartórios de São Luís, após 
12 anos de estiagem, desapren-
deram a realizar o registro de 
nascimento de crianças.  

GUSMaranhão: Identidade em Pedaços

A existência da Central de Registro na 
cidade de São Luís fazia com que livros 
que por lei deveriam permanecer no 
cartório simplesmente evaporassem do 
acervo das serventias

Com o fi m da Central de Registro, os 
postos nas maternidades estão passando 
para a administração dos cartórios, há 
12 anos desacostumados a realizarem o 
registro de nascimento 

Legendas:
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O arquivo da serventia da 2ª Zona de 
Registro Civil de São Luís e da 5ª Zona 
de Registro Civil de São Luís também 
sofreram com a falta de sustentabilidade 
dos cartórios maranhenses 



26 - Especial IRPEN - PR26 - Especial IRPEN - PR

Cria o Fundo Especial das Serventias de 
Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do 

Maranhão e dá outras providências. 
A GOVERNADORA DO ESTADO 

DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assem-

bléia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar:  

Art. 1º Fica instituído o Fundo Especial das Serven-
tias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do 
Maranhão – FERC, vinculado ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão, com o objetivo de prover a gra-
tuidade do Registro Civil de Nascimento e de Óbito pre-
vista na Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, bem 
como de atender as determinações do art. 8º da Lei nº 
10.169, de 29 de dezembro de 2000. 

Art. 2º O Fundo Especial das Serventias de Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC 
tem a fi nalidade de captar recursos fi nanceiros destinados 
a assegurar a gratuidade dos atos do Registro Civil das Pes-
soas Naturais no Estado do Maranhão. 

Art. 3º Constituem receitas do Fundo Especial das Ser-
ventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do 
Maranhão – FERC: 

I - repasses fi nanceiros com vistas a viabilizar à popu-
lação do Estado do Maranhão prestação dos serviços itiner-
antes de Registro Civil das Pessoas Naturais; 

II - receitas oriundas de convênios, acordos e con-
tratos fi rmados com entidades públicas ou privadas, 
visando à adequada manutenção da gratuidade asse-
gurada aos cidadãos, possibilitando-lhes a prestação 
dos serviços públicos; 

III - três por cento dos emolumentos devidos às serven-
tias extrajudiciais conforme as tabelas de Emolumentos do 
Estado do Maranhão; 

IV - rendimentos de aplicações fi nanceiras com recur-
sos do FERC. V- (V e t a d o). 

Art. 4º O recolhimento do percentual dos emolumentos 
destinado ao FERC compete ao notário ou registrador in-
cumbido da prática do ato, mediante boleto bancário. 

Art. 5º Nas serventias extrajudiciais, o valor devido ao 
FERC, correspondente às importâncias arrecadadas na se-
mana, será recolhido até o primeiro dia útil da semana sub-
sequente, e será acrescido aos emolumentos. 

Art. 6º O não recolhimento do percentual dos emol-
umentos destinado ao FERC no prazo legal acarretará 
ao titular da serventia multa de cinquenta por cento 
sobre o valor devido, além da abertura de processo ad-
ministrativo disciplinar. 

Parágrafo único. Em caso de não pagamento de 
valor apurado em processo administrativo, o infrator 

estará sujeito à aplicação das penas de suspensão ou 
perda de delegação. 

Art. 7º O percentual dos emolumentos destinado ao 
FERC recolhido indevidamente será devolvido à parte in-
teressada, corrigido monetariamente, mediante processo 
administrativo a ser apreciado pelo Conselho de Adminis-
tração do FERC. 

Parágrafo único. A Presidência do Tribunal de 
Justiça, através de ato normativo, disciplinará o procedi-
mento administrativo. 

Art. 8º Competirá à Diretoria do Fundo Especial de 
Modernização e Reaparelhamento do Judiciário – FERJ a 
fi scalização do recolhimento do percentual dos emolumen-
tos destinado ao FERC, fi cando as serventias extrajudiciais 
obrigadas a facilitar-lhe o exame dos livros cartoriais e de-
mais documentos necessários, sem prejuízo da correição a 
ser realizada pelos juízes das comarcas. 

Art. 9º Os débitos de valor superior a R$ 500,00 (quin-
hentos reais) apurados em processo administrativo de fi s-
calização, a ser disciplinado através de ato da Presidência 
do Tribunal de Justiça, com amplo direito à defesa e ao 
contraditório, poderão ser quitados em até seis parcelas. 

§ 1º Deferido o pedido de parcelamento, o interessado 
assinará termo de compromisso juntamente com o diretor 
do FERJ concordando com as condições e responsabilizan-
do-se pelo cumprimento das parcelas. 

§ 2º O parcelamento não eximirá o interessado do pa-
gamento da multa; e o não pagamento de qualquer das 
parcelas, até trinta dias após o prazo legal, antecipará o 
vencimento das demais e cancelará automaticamente o 
parcelamento, cabendo ao devedor pagar o saldo à vista, 
sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. 

§ 3º As parcelas serão mensais e sucessivas, e o venci-
mento de cada parcela ocorrerá no dia dez de cada mês. 
Art. 10. O não pagamento da dívida cobrada através de 
processo administrativo, obrigará a inscrição do débito na 
dívida ativa da Secretaria de Fazenda do Estado do Mara-
nhão para execução fi scal. 

Art. 11. O valor a ser compensado, mensalmente, a 
cada serventia de Registro de Pessoas Naturais será o re-
sultado da divisão proporcional da receita mensal arreca-
dada, conforme estabelecido no inciso III do art. 3º, III, pelo 
número de atos efetivamente praticados gratuitamente e 
na forma da lei pelos registradores, obedecido o limite uni-
tário máximo de até R$ 10,00 (dez reais), que poderá ser 
atualizado pelo Tribunal de Justiça, anualmente, através 
de Resolução, até o limite da variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística – IBGE. 

§ 1º Serão objeto de ressarcimento às serventias de 
Registro de Pessoas Naturais os registros de nascimen-

LEI COMPLEMENTAR Nº 130 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 
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to e de óbito, inclusive com a expedição das respectivas 
primeiras certidões, para todos os residentes no Estado 
do Maranhão.  

§ 2º Serão também ressarcidos o processo de ha-
bilitação de casamento, os registros de casamento e sua 
primeira certidão para os reconhecidamente pobres, assim 
como as demais certidões do registro de casamento, de 
nascimento e de óbito e os atos requisitados por autori-
dade judicial. 

§ 3º Se, após o ressarcimento da totalidade dos regis-
tradores civis de pessoas naturais, resultar saldo positivo 
no FERC, este será utilizado em despesas correntes e de 
capital com as centrais e postos de registro, mantidas pelo 
Poder Judiciário, com vistas à efetivação da gratuidade 
prevista em lei. 

§ 4º Os atos gratuitos praticados pelas centrais e postos 
de registros mantidos pelo Poder Público não serão ressar-
cidos à serventia vinculada. 

Art. 12. O FERC, até o dia vinte de cada mês, repassará 
aos registradores do Registro Civil de Pessoas Naturais os 
valores a que farão jus pelos atos gratuito praticados. 

§ 1º Para receberem a compensação referida no caput 
deste artigo, os Registradores Civis de Pessoas Natu-
rais remeterão, até o primeiro dia útil da semana sub-
sequente, à Diretoria do FERJ, no Tribunal de Justiça, a 
comprovação dos atos gratuitos praticados, anexando os 
documentos necessários. 

§ 2º Os dados enviados pelos registradores ao FERC 
serão remetidos, para fi ns estatísticos, à Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Art. 13. O Fundo Especial das Serventias de Registro 
Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão – FERC 
será administrado por um Conselho de Administração, 
composto por um desembargador, que será seu presidente; 
pelo diretor fi nanceiro da Secretaria do Tribunal e pelo di-
retor do FERJ.  

§ 1º O presidente do Tribunal de Justiça nomeará os 
membros do Conselho de

Administração, após aprovação do Plenário. 
§ 2º Compete ao Conselho: 
I - fi xar as metas do FERC; 
II - elaborar plano de aplicação do Fundo, compatível 

com o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orça-
mento Anual; 

III - baixar instruções normativas complementares no 
tocante à organização, estrutura, funcionamento e fi scali-
zação do FERC; 

IV - decidir sobre a aplicação fi nanceira em investimen-
tos bancários dos recursos do FERC; 

V - emitir parecer da prestação de contas e do relatório 
anual das atividades do FERC, apresentando-os ao pres-

idente do Tribunal de Justiça, que os submeterá à apre-
ciação do Plenário; 

VI - promover o desenvolvimento do FERC e buscar at-
ingir suas fi nalidades e objetivos; 

VII - resolver as dúvidas suscitadas e responder às con-
sultas formuladas; 

VIII - fi scalizar a arrecadação dos recursos que com-
põem o FERC; 

IX - divulgar trimestralmente, no Diário da Justiça 
do Estado do Maranhão, demonstrativo de atividades 
do FERC, incluindo relação de metas no mesmo exer-
cício fi nanceiro. 

Art. 14. Todos os bens adquiridos com recursos do 
FERC serão incorporados ao patrimônio do Poder Judiciário. 

Art. 15. O FERC terá orçamento e escrituração contá-
bil próprios, atendida a legislação específi ca. 

Parágrafo único. O FERC prestará contas da arrec-
adação e aplicação de seus recursos nos prazos e na forma 
da legislação vigente, sendo a sua fi scalização contábil, fi -
nanceira e orçamentária exercida mediante controle inter-
no do órgão competente do Tribunal de Justiça e externo 
da Assembléia Legislativa, com parecer prévio do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Art. 16 . Os recursos disponíveis do FERC serão de-
positados em conta especifi ca, em banco ofi cial e, em não 
havendo, em banco particular credenciado. 

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei Complementar correrão por conta do orçamento do 
Poder Judiciário. 

Art. 18. A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Judiciário, por resolução do Tribunal de Justiça. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias 
da data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e a execução da presente Lei Comple-
mentar pertencerem que a cumpram e a façam cumprir 
tão inteiramente como nela se contém. O Excelentís-
simo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça pub-
licar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,
29 DE DEZEMBRO DE 2009, 188º  

DA INDEPENDÊNCIA E 121º DA REPÚBLICA. 
ROSEANA SARNEY

Governadora do Estado do Maranhão
JOÃO GUILHERME DE ABREU

Secretário-Chefe da Casa Civil
LUCIANO FERNANDES MOREIRA

Secretário de Estado da Administração 
e Previdência Social 
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Fernando Segóvia, superintendente da Polícia Federal no 
Estado do Maranhão, está à frente de uma força tarefa que 
investiga crimes previdenciários e eleitorais baseados na 
falsifi cação de registros públicos no Estado 

Irpen-PR – Como a Polícia Federal tomou conhecimento 
desta série de fraudes envolvendo a emissão de registros de 
nascimento no Estado do Maranhão? 

Dr. Fernando Segóvia – Existiam várias operações da Polícia 
Federal no Estado do Maranhão que já vinham sendo feitas espe-
cialmente nesta questão de combate a crimes contra o INSS. Com 
a investigação, principalmente na questão previdenciária, começa-
mos a verifi car que existem verdadeiras quadrilhas especializadas 
em obter este tipo de documentação junto a cartórios, que até ven-
dem este serviço, facilitam, recebem dinheiro para executar este 
tipo de trabalho. A partir daí as pessoas vão fraudar os documentos 
junto às secretarias de Segurança Pública, dão entrada no INSS 
fazendo pedidos de aposentadorias, licenças maternidades, auxílios 
de reclusão e vários outros tipos de benefícios. Hoje há uma infi ni-
dade de pedidos fraudados junto ao INSS. 
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Imagem do processo de investigação da 
Polícia Federal, que aponta registros 
extemporâneos autorizados por juiz sem 
qualquer investigação 

Legenda:

 Irpen-PR – Como acontecem as fraudes aos registros públi-
cos no Estado do Maranhão? 

Dr. Fernando Segóvia – Para fraudar a maioria dos benefícios con-
cedidos pelo INSS as pessoas buscavam fraudar efetivamente os docu-
mentos que tinham, os documentos pessoais, através dos próprios reg-
istros cartorários. Normalmente, quando acontece alguma calamidade 
envolvendo algum cartório e se perde toda a documentação, os livros, 
uma série de falsifi cadores busca este tipo de informação para fraudar 
documentos daquele determinado cartório, pois não há como você ter 
depois uma confi rmação se o documento era falso e verdadeiro. Tam-
bém há outras práticas, como a pessoa se apresentar, geralmente pes-
soas humildes, em determinado município que aparecem do nada, sem 
nenhum tipo de documento de identidade e através do processo de reg-
istro, o próprio juiz autoriza que seja feito o registro público e como isso 
ele começa a ter uma nova identidade. Isso sempre foi um problema 
muito grande para a polícia por que nunca há este controle e existem 
pessoas que tem três, quatro identidades. Todo o sistema é muito frágil 
e se baseia neste tipo de falta de como controlar, manter um identidade 
única de cada cidadão no Brasil. Acaba sendo muito fácil fazer isso.  

Irpen-PR – A Central de Registro de São Luís era um grande 
foco para a emissão de registros falsos, inclusive com a pos-
sibilidade de que mais de 500 mil certidões tenham que ser 
refeitas. Como se encontra esta situação? 

Dr. Fernando Segóvia – Com relação a esta questão nós estamos 
analisando toda esta documentação. Só recentemente é que esta doc-
umentação foi encaminhada à Polícia Federal e nós estamos começan-
do a verifi car agora. É lógico que a palavra fi nal sobre isso depende 
do próprio Poder Judiciário. Não vai ser a Polícia Federal que dará 
este veredito fi nal, até por que não cabe à Polícia Federal fazer este 
veredito. O que nós podemos fazer é infl uir no processo, verifi cando 
se há realmente um número elevado de falsifi cação que eivasse todo 
o processo. Aí nós vamos tentar, na medida do possível, informar ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para que ele decida sobre 
esta questão. Mas o nosso trabalho é mais verifi car esta questão, se 
houve falsidade, a quantidade de crimes que houveram para que pas-
semos subsídios ao Tribunal de Justiça que decidirá a questão sobre a 
validade destes mais de 500 mil registros em São Luís.  

Irpen-PR – Descoberto o esquema de fraudes ao INSS, quais 
foram as primeiras atitudes tomadas pela Polícia Federal? 

Dr. Fernando Segóvia – Nós começamos a buscar as origens deste 
esquema e começamos a esbarrar nos cartórios do Estado do Maranhão, 
onde vimos verdadeiros absurdos, onde a própria Corregedoria do Tri-
bunal de Justiça resolveu assumir uma postura de tentar combater todos 
estes desvios. Foi solicitada a Corregedoria que fi zesse uma busca em al-
guns cartórios e começasse a enviar para a Polícia Federal os casos mais 
grotescos de fraudes nos registros públicos daqui do Estado. A partir daí 
começaram a aparecer verdadeiros absurdos, como registro sendo feito 

“Não dá realmente 
para quantifi carmos 

o tamanho da fraude, 
mas sim afi rmar 

que ela é realmente 
grande e que nós 
vamos continuar 

trabalhando” 

 “Começaram a 
aparecer verdadeiros 

absurdos, como 
registro sendo feito 

com rasura, na 
lateral do livro, livros 
que nós vemos que 
a caligrafi a é de um 
tipo depois muda 
para outro tipo, 

registro apagado, 
páginas que 

sumiram dos livros” 
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com rasura, na lateral do livro, livros que nós vemos que a caligrafia é 
de um tipo depois muda para outro tipo, registro apagado, páginas que 
sumiram dos livros. Então, há todo o tipo de espécie de erros cometidos 
pelos cartórios que podem ser crimes ou meras irregularidades adminis-
trativas, mas isso tudo vai ser apurado em um trabalho conjunto tanto da 
Polícia Federal como da própria Corregedoria. 

Irpen-PR – Já é possível identificar o tamanho da fraude no 
Estado do Maranhão? 

Dr. Fernando Segóvia – Nós temos um escritório que é junto ao 
próprio INSS no Estado do Maranhão, que faz uma força tarefa previ-
denciária, onde vamos juntando os indícios que já temos de determi-
nados municípios e começamos a fazer a análise da documentação, até 
da documentação do cartório para ver qual é a base dos documentos 
que foram apresentados para que façamos a cassação e a cessação 
destes benefícios previdenciários. Com esta ação temos tido denún-
cias de vários municípios do Estado do Maranhão, sendo que alguns 
nós elencamos como prioridade. Em um deles fizemos uma operação, 
onde além de algumas prisões foi feita uma busca no cartório. Era o do 
município de Timbiras, um foco de grande falsificação naquela região 
e teve-se que intervir dentro do cartório daquela cidade. Há outros 
cartórios com grandes problemas e nós estamos tentando solucionar 
esta questão e pedindo providências junto à própria Corregedoria do 
Tribunal para que regularize toda esta situação principalmente no que 
se refere à titularidade de alguns cartórios aqui no Estado.  

Irpen-PR – Hoje a investigação realizada pela Polícia Fed-
eral abrange quantos municípios? 

Dr. Fernando Segóvia – Pelo menos uns cinco municípios nós 
já estamos investigando diuturnamente, até pela nossa capacidade 
de investigação. Além destes crimes previdenciários, temos várias 
outras áreas de atuação na Polícia Federal. Hoje eu tenho prat-
icamente todo o efetivo da Polícia Federal voltado ao combate aos 
crimes eleitorais, até em razão da proximidade das eleições. Mas 
atuamos muito fragmentados, por que temos várias áreas de atu-
ação, como tráfico de entorpecentes, assaltos a bancos no Estado, 
enfim, uma série de atribuições que temos que imprimir e não daria 
para focarmos em um só assunto dentro do Estado, até em razão do 
leque de atribuições da própria Polícia Federal. 

Irpen-PR – Já há uma previsão sobre a quantidade de regis-
tros falsificados no Estado do Maranhão? 

Dr. Fernando Segóvia – Não, hoje nós não temos como avaliar. 
Nós temos 217 municípios no Estado do Maranhão e estamos com um 
leque pequeno de investigações, até por falta de capacidade operativa 
da Polícia Federal. Infelizmente não temos um efetivo para realizar uma 
grande operação no Estado inteiro apenas com este foco. Estamos tra-
balhando com algumas perspectivas e os municípios que estão mais em 
voga em relação aos crimes previdenciários. Hoje podemos anunciar 

 “Nosso trabalho 
é mais verificar 
esta questão, se 
houve falsidade, 

a quantidade 
de crimes que 

houveram para que 
passemos subsídios 

ao Tribunal de 
Justiça que decidirá 
a questão sobre a 

validade destes mais 
de 500 mil registros 

em São Luís”
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que existem de 15 a 20 municípios onde teríamos que agir de imediato, 
mas que estamos fazendo uma ação fragmentada. Por esta razão não dá 
realmente para quantifi carmos o tamanho da fraude, mas sim afi rmar 
que ela é realmente grande e que nós vamos continuar trabalhando.  

Irpen-PR – Há um prazo para a conclusão destas investigações? 
Dr. Fernando Segóvia – Não, hoje não tem prazo até por que im-

aginamos que será um trabalho contínuo até para os próximos anos. 
Irpen-PR – Pelo que se tem apurado, as fraudes não se re-

sumem mais apenas ao INSS, mas já chegam aos crimes elei-
torais, com pessoas afi rmando que votaram duas vezes... 

Dr. Fernando Segóvia – Nós tivemos vários problemas aqui na área 
eleitoral. Em alguns municípios até mesmo da ilha de São Luís, nós tive-
mos que fazer uma intervenção no ano passado, onde quase 200 títulos 
eleitorais estavam fraudados. Em São José do Ribamar, nós fi zemos uma 
grande operação e até tivemos que fazer uma parceria com o Tribunal 
Regional Eleitoral para efetuar um recadastramento eleitoral, por que 
além das imensas irregularidades que vimos nestes mais de 200 títulos 
de eleitores, havia a denúncia de vários outros que estariam eivados de 
algum tipo de vício. Então, o próprio Tribunal Regional Eleitoral achou 
por bem fazer um recadastramento de eleitores no município. A partir 
daí nós vimos que houve certa melhoria, apontada pelo próprio Tribu-
nal, de uma redução no número de eleitores do próprio município. 

Irpen-PR – Como o senhor avalia o atual estágio de segurança 
jurídica fornecida pelos registros públicos do Estado do Maranhão? 

Dr. Fernando Segóvia – Eu acho que podemos defi nir em dois 
momentos. Esse momento que se passou, onde a maioria dos cartóri-
os daqui não tinha pessoas que concursadas e que recentemente até 
assumiram algumas titularidades de cartórios tanto no interior como 
na Capital. Nesta época que nós víamos que era muito mais uma 
questão de ajuste, que realmente uma questão de consolidação do 
que a lei dizia ou que as pessoas tinham que fazer conforme a lei 
mandava. Os donos de cartórios eram como se fossem proprietários 
daquele múnus público, que era tratado como se fosse de interesse 
particular. Agiam como se fossem donos da lei e faziam muito mais 
da maneira que queriam dentro dos próprios cartórios, privilegiando 
o interesse particular do próprio dono do cartório. Não foram poucos 
os casos onde cartórios vendiam certidões, faziam ajustes com pes-
soas e receberam, de forma ilícita, recursos que estão sendo apura-
dos em investigações da Polícia Federal. Haviam cartórios que eram 
quase um banco de negócios. Já agora, nós vemos um maior profi s-
sionalismo, pessoas imbuídas do espírito público e que se importam 
que a coisa seja feita de uma maneira profi ssional e que sejam re-
speitados todos os princípios legais daqueles atos. Estamos vendo 
este novo momento com bastante alegria, até com a motivação de 
mudança que o próprio Tribunal de Justiça e o Governo do Estado 
tem tido na nomeação destes novos cessionários do Direito Público e 
que tornaram registradores e notários no Estado do Maranhão.  

Imagem de enxerto de registro em livro 
de registro de nascimento em cartório do 
Estado do Maranhão

Legenda:

 “Através do processo 
de registro, o próprio 
juiz autoriza que seja 

feito o registro público 
e com isso a pessoa 
começa a ter uma 
nova identidade” 

“Em alguns 
municípios até 
mesmo da ilha 

de São Luís, nós 
tivemos que fazer 

uma intervenção no 
ano passado, onde 
quase 200 títulos 
eleitorais estavam 

fraudados” 
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