OBSERVAÇÕES:
1) A presente planilha não tem caráter oficial, mas de mera consulta.
2) As legendas de uso e desuso não se relacionam com a vigência dos provimentos, devendo a
vigência dos atos normativos ser analisada a partir de cada caso concreto.
3) Possíveis equívocos na catalogação podem e devem ser objeto de alteração a partir da
participação colaborativa de todos, bastando enviar as observações por meio do whatsapp da
corregedoria
PROVIMENTO

CONTEÚDO

01/92

Dispõe sobre correção das custas judiciais pela inflação de 1991

DATA

06/01/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1623-provimento-01-1992/file
Custas judiciais
Judicial

LINK

MATÉRIA

LEGENDA

02/92

Dispõe sobre plantão judicial - matérias e designação

16/01/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1624-provimento-02-1992/file
Plantão judicial
Extrajudicial

03/92

Dispõe sobre obrigações do registro de imóveis quanto à loteamentos c/ lei 6766/79

20/01/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1625-provimento-03-1992/file
Registro de imóveis
Uso

04/92

Dispõe sobre obrigatoriedade de prévia reclamação para juízes correg.
permanentes sobre pedidos de provid. contra funcionários

Reclamação contra
29/01/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1626-provimento-04-1992/file
funcion. e magist.
Desuso

05/92

Dispõe sobre a obrigatoriedade do livro caixa nas serventias jud. e extra

26/02/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1627-provimento-05-1992/file
Livro caixa
Indisponível no site

06/92

Designação de Mário Jorge Ribeiro como oficial de comarcas específicas

20/03/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1628-provimento-06-1992/file
Designação de oficial

07/92

Dispõe sobre cadastro de adoção na vara da infância e do processo de adoção

27/03/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1629-provimento-07-1992/file
Cadastro e adoção

08/92

Dispõe que a Lei 6899 aplica-se às custas pagas antecipadamente

09/04/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1631-provimento-08-1992/file
Custas judiciais
LINK DOS PROVIMENTOS

09/92

Não há provimento no site

10/92

Dispõe sobre distribuição de oficiais para varas específicas

15/04/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1632-provimento-10-1992/file
Oficiais para varas

11/92

Dispõe sobre autorização da serasa para obter certidões com pagamento emolumentos mensais

27/04/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1633-provimento-11-1992/file
Ceridões para serasa

12/92

Dispõe sobre cancelamento de registro de nascimento específico

28/04/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1634-provimento-12-1992/file
Canc. de reg. nascimento específico

13/92

Dispõe sobre autorização de registros específicos de nascimento fora do prazo

08/05/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1635-provimento-13-1992/file
Reg. fora do prazo específicos

14/92

Dispõe sobre consulta acerca da aplicabilidade da Lei 6941 para Reg. Imóveis

07/05/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1636-provimento-14-1992/file
Registro de imóveis

15/92

Dispõe sobre autorização para avaliador judicial cobrar custas

14/05/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1637-provimento-15-1992/file
Custas do avaliador

16/92

Dispõe sobre recomend. ausência de cobrança de custas para defensoria

18/05/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1
Ausência custas judiciais doc. defensoria

17/92

Dispõe sobre lotação do oficial Francisco Lobo

19/05/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1639-provimento-17-1992/file
Lotação de oficial específico

18/92

Dispõe sobre babela de emolumentos do registro civil

10/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1640-provimento-18-1992/file
Emolumentos reg. civil

19/92

Dispõe sobre lotação do oficial Rogerio Menezes

10/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1641-provimento-19-1992/file
Lotação de oficial específico

20/92

Dispõe sobre distribuição dos processos nas comarcas de 1a. Entrância

19/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1642-provimento-20-1992/file
Distribuição processos 1a. Entrância

21/92

Dispõe sobre lotação do oficial Manoel Vital

26/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1643-provimento-21-1992/file
Lotação de oficial específico

22/92

Dispõe sobre distribuição de oficiais para varas específicas

29/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1644-provimento-22-1992/file
Oficiais para varas

23/92

Dispõe sobre lotação do oficial Gerson Souza

30/06/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1645-provimento-23-1992/file
Lotação de oficial específico

24/92

Dispõe sobre lotação da oficiala Marlene Souza

01/07/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1646-provimento-24-1992/file
Lotação de oficial específico

25/92

Dispõe sobre lotação do oficial Jose Izidro Filho

08/07/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1647-provimento-25-1992/file
Lotação de oficial específico

26/92

Dispõe sobre a correção de 150% das custas jud. em razão da inflação

20/07/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1648-provimento-26-1992/file
Custas judiciais

27/92

Dispõe sobre lotação do oficial Mariano Filho

22/07/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1649-provimento-27-1992/file
Lotação de oficial específico

28/92

Dispõe sobre designação de perito e registro de empresas de admin.

28/07/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1650-provimento-28-1992/file
Peritos judiciais e registro de pessoa jurídica

29/92

Dispõe sobre lotação da oficiala Ana Rego

12/08/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1651-provimento-29-1992/file
Lotação de oficial específico

30/92

Dispõe sobre horário de expediente em Manaus (8h-12h e 14h-17h)

14/08/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1652-provimento-30-1992/file
Horário de expediente em Manaus

31/92

Dispõe sobre designação de peritos contábeis

21/08/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1653-provimento-31-1992/file
Designação de peritos contábeis

32/92

Dispõe sobre Recomendação de andamento de processos em Manacapuru

31/08/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1654-provimento-32-1992/file
Andamento de processos judiciais

33/92

Dispõe sobre cancelamento de matriculas específicas do reg. imóveis

22/10/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1655-provimento-33-1992/file
Cancelamento mat. especregistro de imóveis

34/92

Dispõe sobre atribuição de matrícula de imóveis em Novo Aripuanã

09/11/1992 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1992/1656-provimento-34-1992/file
Atribuição reg. imóveis Novo Aripuanã

35/93

Dispõe sobre a correção de 100% das custas jud. em razão da inflação

04/01/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1657-provimento-35-1992/file
Custas judiciais

36/93

Não há provimento no site

37/93

Não há provimento no site

38/93

Não há provimento no site

39/93

Não há provimento no site

40/93

Dispõe sobre a correção de 100% das custas jud. em razão da inflação

11/01/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1659-provimento-40-1993/file
Custas judiciais

42/93

Dispõe sobre a expedição de Folhas Corrigidas Criminais de modo centralizado

25/01/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1660-provimento-42-1993/file
Procedimento de Secretaria/Escrivania

43/93

Dispõe sobre a distribuição de processos por dependência

27/01/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1661-provimento-43-1993/file
Distribuição de processos

44/93

Dispõe sobre horários de plantão judicial

12/02/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1662-provimento-44-1993/file
Plantão judicial

https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1

1993

45/93

Dispõe sobre distribuição de processos de família

Distribuição de processos
19/02/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1663-provimento-45-1993/file

46/93

Dispõe sobre alteração no provimento n.º 02/92

05/03/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1664-provimento-46-1993/file
Registro de imóveis

47/93

Dispõe sobre a correção de 30% das custas cartorárias em razão da inflação

05/07/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1666-provimento-47-1993/file
Custas cartorárias - imóveis

48/93

Dispõe sobre a revogação do provimento n.º 15/79 - sucursais em cartórios

13/07/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1667-provimento-48-1993/file
Sucursais em cartórios

49/93

Dispõe sobre a correção de 50% das custas jud. sobre encaminhamento de reg. civil

31/08/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1669-provimento-49-1993/file
Custas judiciais

50/93

Dispõe sobre a correção de 30% das custas jud. em razão da inflação

03/09/1993 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1993/1670-provimento-50-1993/file
Custas judiciais

01/94

Dispõe sobre obrigatoriedade do registro civil observar art. 1 e 16 da Lei 8906/94

04/08/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1671-provimento-01-1994/file
Registro Civil

02/94

Dispõe sobre atualização das custas dos atos dos oficiais de justiça

19/09/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1672-provimento-02-1994/file
Custas oficial de justiça

03/94

Dispõe sobre a distribuição de causas conexas

17/10/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1673-provimento-03-1994/file
Distribuição causas conexas

04/94

Regras de procedimento varas cíveis e criminais, capital e interior

25/10/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1674-provimento-04-1994/file
Procedimento

51/94

Dispõe sobre correção de 100% das custas judiciárias

11/04/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1676-provimento-51-1994/file
Custas judiciárias

52/94

Dispõe sobre correção de 150% das custas judiciárias

22/06/1994 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1994/1677-provimento-52-1994/file
Custas judiciárias

1994

1995
01/95

Não há provimento no site

02/95

Não há provimento no site

03/95

Não há provimento no site

04/95

Não há provimento no site

05/95

Dispõe sobre procedimento em caso de extravio de livros de Registro Civil

16/01/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1679-provimento-05-1995/file
Registro Civil

06/95

Dispõe sobre recolhimento em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário

17/03/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1680-provimento-06-1995/file
Fundo Penitenciário

07/95

Dispõe sobre horário de expediente

21/03/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1682-provimento-07-1995/file
Horário de expediente

08/95

Dispõe sobre procedimento em caso de venda judicial de imóvel

02/05/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1683-provimento-08-1995/file
Procedimento

09/95

Dispõe sobre competência da Vara de Família quando não há casamento

12/05/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1684-provimento-09-1995/file
Competência

10/95

Dispõe sobre procedimento em caso de venda judicial de imóvel

05/07/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1685-provimento-10-1995/file
Procedimento

11/95

Dispõe sobre protocolo de petições junto ao Cartório de Distribuição

10/07/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1687-provimento-11-1995/file
Procedimento

12/95

Dispõe sobre a não inclusão da 3ª V. Família e 9ª V. Cível na distribuição de Precatórias

14/07/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1689-provimento-12-1995/file
Distribuição de processos

13/95

Dispõe sobre procedimento em caso de adoção de maiores de 18 anos

28/07/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1691-provimento-13-1995/file
Procedimento

14/95

Torna sem efeito os Prov. 09/81 e 02/82 - títulos de crédito em RI e Protesto

03/08/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1692-provimento-14-1995/file
Custas cartorárias - Imóveis e Protesto

15/95

Dispõe sobre anulação de escrituras públicas de adoção

02/08/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1694-provimento-15-1995/file
Registro Civil

16/95

Dispõe sobre horário em Cartórios de Imóveis e Protesto de Letras

23/10/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1696-provimento-16-1995/file
Horário de expediente

17/95

Dispõe sobre aplicação imediata da Lei n.º 9.099/95 em Juízos Criminais

28/11/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1698-provimento-17-1995/file
Procedimento

18/95

Dispõe sobre procedimento pelos Tabeliãs em caso de registro de nascimento tardio

06/12/1995 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1995/1700-provimento-18-1995/file
Registro Civil

01/96

Dispõe sobre distribuição de Executivos Fiscais da PGM

07/08/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1703-provimento-01-1996/file
Distribuição de processos

02/96

Dispõe sobre a implementação do Relógio horodator para o recebimento das petições

07/08/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1704-provimento-02-1996/file
Protocolo manual

05/96

Dispõe sobre a aplicação do benefício da justiça gratuita no âmbito judicial

27/08/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1706-provimento-05-1996/file
Justiça gratuita

06/96

Dispõe sobre a remessa de sentenças condenatórias para a VEC

17/10/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1707-provimento-06-1996/file
Distribuição de processos

19/96

Dispõe sobre atualização emolumentos de notas

12/01/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1709-provimento-19-1996/file
Custas cartorárias

20/96

Dispõe sobre atualização de emolumentos do cartório de protestps

24/01/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1711-provimento-20-1996/file
Custas cartorárias

21/96

Dispõe sobre instituição de campanha de registro civil e cidadania no ano de 1996

25/01/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1713-provimento-21-1996/file
Registro Civil

22/96

Dispõe sobre plantão do Registro Civil e custas cartorárias

24/01/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1713-provimento-21-1996/file
Registro civil

23/96

Dispõ sobre composição das comissões de PADs

30/01/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1715-provimento-23-1996/file
PADs contra servidor

24/96

Dispõe sobre atualização emolumentos cartório de protestos

05/02/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1718-provimento-24-1996/file
Cartório de protestos

25/96

Dispõe sobre atualização emolumentos cartório de protestos

05/02/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1720-provimento-25-1996/file
Cartório de protestos

26/96

Dispõe sobre autorização para em caso de urgência expedir mandado após o expediente

03/04/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1721-provimento-26-1996/file
Mandados judiciais após exped.

27/96

Dispõe sobre o destino das custas de retorno

09/04/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1723-provimento-27-1996/file
Custas da contadoria do retorno

28/96

Dispõe sobre a determinação da intimação por correio com AR

16/04/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1724-provimento-28-1996/file
Intimações por correio

29/96

Dispõe sobre obrigatoriedade de fundamentação da prisão e Internação

28/05/1996 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1996/1725-provimento-29-1996/file
Fundamentação de prisão

1996

1997
01/97

Dispõe sobre atualização de tabela de custas

Custas Cartorárias
16/01/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1997/1726-provimento-01-1997/file

02/97

Dispõe sobre procedimento na ocasião de recebimento de petições

07/07/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1731-provimento-02-1997/file
Procedimento

03/97

Dispõe sobre procedimento na Vara da Infância e Juventude quanto à decretação de medida de internação
30/06/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1734-provimento-03-1997/file
Internação Juizado Infracional

04/97

Dispõe sobre custas e despesas processuais em Juizados Especiais Cíveis e Criminais

28/07/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1739-provimento-04-1997/file
Custas Judiciais

05/97

Dispõe sobre custas a cobrança de custas sobre Registro de Penhora

Custas Cartorárias Registro de Imóveis
31/07/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1741-provimento-05-1997/file

06/97

Dispõe sobre procedimento em cumprimento de pena em Manaus

04/08/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1743-provimento-06-1997/file
Execução penal

07/97

Dispõe sobre a incompetência da Vara de Trânsito em um caso específico

07/08/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1997/1747-provimento-07-1997/file
Competência Juizado de trânsito

08/97

Dispõe sobre recomendação em caso de transferência de presos para Manaus

29/08/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1749-provimento-08-1997/file
Execução penal

09/97

Dispõe sobre remessa de Mandado de Prisão para Corregedoria da Polícia Civil

11/09/1997 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/1997/1752-provimento-09-1997/file
Remessa de mandado de prisão para PC

1998

01/98

Dispõe sobre aplicação da CPMF nos cartórios extrajudiciais

19/08/1998 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1998/1763-provimento-n-01-1998-prover-os-tabeliaes-protestadores-ficam-autorizados-a-incluir-a-taxa-de-0-2
CPMF Cartório Extrajudicial

02/98

Dispõe sobre elaboração de lista mensal de óbitos

20/08/1998 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1998/1765-provimento-n-02-1998-determinar-aos-serventuarios-que-detenham-a-atribuicao-de-reg-civil-de-p
Registro Civil

03/98

Dispõe sobre processo judicial do 7 JEC

24/08/1998 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1998/1766-provimento-n-03-ref-ao-processo-1248-97-7-vara-do-juizado-especial-civel/file
Processo Judicial

08/99

Dispõe sobre ampliação de competência da VEDT

05/01/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2525-provimento-n-08-99-ampliar-a-competencia-da-v-e-d-t-para-processar-e-julgar-os-crimes-inseridos
Competência da VEDT

09/99

Dispõe sobre a adoção do INPC a partir de 1991

12/03/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2526-provimento-n-009-99-determinar-aos-contadores-do-foro-que-adotem-o-inpc-como-indexador-par
Atualização judicial

12/99

Dispõe sobre aplicação do CPMF pelos tabeliães

23/06/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2527-provimento-n-12-99-determinar-aos-serventuarios-de-justica-oficiais-de-reg-civil-a-elaboracao-de-l
CPMF no Tabelionato

13/99

Dispõe sobre obrigatoriedade de comunicação paras os registradores civis remeterem pedido de investigação
19/04/1999
de paternidade
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2529-provimento-n-013-99-determinar-aos-srs-oficiais-do-reg-civil-de-pessoas-naturais-que-procedam-a
para as varas de família Registro Civil

14/99

Dispõe sobre obrigatoriedade da observação do rito da Lei 6838 (antiga lei de drogas)

04/05/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2530-provimento-n-14-99-recomendar-ao-mm-juiz-de-direito-presidente-dos-feitos-observar-o-procedim
Rito processo judicial

15/99

Dispõe sobre aplicação do CPMF pelos tabeliães

23/06/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2531-provimento-n-15-99-tabeliaes-protestadores-ficam-autorizados-a-incluir-a-partir-da-vigencia-da-em
CPMF no Tabelionato

16/99

Dispõe sobre processo judicial do 7 JEC

17/99

Dispõe sobre distribuição em sistema de rodízio

18/99

Dispõe sobre custas de embargos do devedor

19/99

Dispõe sobre específico cancelamento de registro de imóveis e punição - Cartório Extrajudicial Atalaia do03/10/1999
Norte
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2535-provimento-n-17-99-determinar-que-a-distribuicao-dos-feitos-entre-os-cartorios-permaneca-em-si
Cancelamento de registro e punição

20/99

Dispõe sobre a obrigatoriedade da observância da divisão de competência dos registros de imóveis

17/11/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2538-provimento-n-20-99-determinar-aos-srs-oficiais-de-reg-de-imoveis-observar-a-divisao-de-competen
Registro de imóveis

36/99

Dispõe sobre vedação do Tabelião de Notas e Imíóvel da capital ser depositário

22/11/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2539-provimento-n-036-99-proibir-os-tabeliaes-e-oficiais-do-registro-de-notas-e-do-registro-de-imoveisVedação ao tabelião de im. E notas

37/99

Dispõe sobre custas de embargos do devedor (matéria idêntica ao 18/99)

20/12/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2536-provimento-n-18-99-regulamenta-a-nota-n-05-da-tabela-1-da-lei-n-2-429-96-e-determina-o-valor-d
Custas judiciais

1999

13/08/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2533-provimento-n-016-99-tornar-sem-efeito-o-despacho-de-fls-6-dos-autos-n-1-118-99-em-tramite-noProcesso Judicial
Indisponível

Indisponível

Distribuição judicial

06/10/1999 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/1999/2536-provimento-n-18-99-regulamenta-a-nota-n-05-da-tabela-1-da-lei-n-2-429-96-e-determina-o-valor-d
Custas judiciais

2000
38/2000

Dispõe sobre orientação aos Magistrados comunicarem à SEJUSC do trânsito em julgado das dec. penais07/02/2000
condenatórias
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1779-provimento-38/file
Comunicação para os juízes comunicarem SEJUSC

39/2000

Dispõe sobre o desentranhamento de ação específica da vara de alimentos

40/2000

Dispõe sobre o local do pagamento de títulos protestados - Não nos cartórios, mas sim nas agências bancárias
28/02/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1784-provimento-40/file
Pagamento de títulos protestados

41/2000

Aprovar o Código de Normas da Corregedoria

27/03/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1785-provimento-41/file
NORMAS DA CORREGEDORIA

42/2000

Dispõe sobre processo judicial do 7 JEC

11/04/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1787-provimento-42/file
Processo Judicial

43/2000

Tornou sem efeito os provimentos 18/99 e 37/99

15/05/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1789-provimento-43/file
Revogação provimentos custas emb. devedor

44/2000

Dispõe sobre processo judicial de Novo Aripuanã

07/06/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1790-provimento-44/file
Processo Judicial

45/2000

Dispõe sobre processo judicial da 8 e 10 Varas Cíveis

20/06/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1792-provimento-45/file
Processo Judicial

46/2000

Dispõe sobre o rito para pedido de cumprimento de pena em outra unidade da federação

30/06/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1793-provimento-46/file
Cumprimento de pena em outra UF

47/2000

Altera código de normas, e dispõe sobre normas do PAD com duração e rito

28/09/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1795-provimento-47/file
NORMAS DA CORREGEDORIA

48/2000

Dispõe sobre normas da execução penal e transferência de presos para capital

05/12/2000 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1797-provimento-48/file
Rito de execução penal

12/2001

Dispõe sobre cancelamento de processos específicos

18/10/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1813-provimento-12-2001-correicao/file
Registro de imóveis

49/2001

Dispõe sobre permissão de uso de coletes com emblema do Judiciária com a expressão Juizado da infância
05/02/2001
pelos comissários
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1799-provimento-49/file
apenas quando em blitz pela
Juizado
cidade
da infância e juventude

50/2001

Dispõe sobre reajustes nos emolumentos cartorários

23/02/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1801-provimento-50/file
Reajuste emolumentos

51/2001

Dispõe sobre determinação à comissão de intervenção no 7 JEC

15/03/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1803-provimento-51-2001/file
Processo judicial

52/2001

Dispõe sobre proibição de lavratura de aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira de área superior
16/03/2001
a 50 módulos
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1804-provimento-52-2001/file
de exploração indefinida Registro Imobiliário - aquisição PJ estrangeira

15/02/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2000/1781-provimento-39/file
Processo Judicial

2001

53/2001

Dispõe sobre suspensão temporária de registro rural em Lábrea, Canutama, Pauini, N. Aripuanã, Carauari03/04/2001
(...)
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1805-provimento-53-2001/file
Registro Imobiliário - suspensão de registro rural

54/2001

Dispõe sobre o armazenamento de processos físicos

03/04/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1806-provimento-54-2001/file
Armazenamento processos físicos

55/2001

Dispõe sobre o valor das custas judiciais

28/05/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1807-provimento-55-2001/file
Custas judiciais

56/2001

Dispõe sobre ordem de restauração de processos judiciais destruídos por incêndio em 05/10/2000

06/08/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1808-provimento-56-2001/file
Restauração de processos

57/2001

Dispõe sobre competência dos juízes corregedores auxiliares expedirem dilig. e prov. aos Juízes, serventuários,
27/11/2001
servidores
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1809-provimento-57-2001/file
NORMAS DA CORREGEDORIA

58/2001

Dispõe sobre a revogação do provimento 11/92, determinando que os oficiais de cartório de protestos e letras
07/12/2001
só forneçam
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1810-provimento-58-2001/file
ceridões mediante requerimento
Certidões cartorárias

59/2001

Dispõe sobre antecipação de custas judiciais

60/2001

Dispõe sobre regras para cumprimento de prazos de vista pelas partes e da intimação pessoal de MP e procuradores
27/12/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1812-provimento-60-2001/file
Cumprimento de prazo vista e int. pessoal

28/5/2001 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2001/1811-provimento-59-2001/file
Custas judiciais

2002
61/2002

Dispõe sobre aplicação da Lei n.º 9.009/95 pelos Juízes do interior

25/2/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1815-provimento-61/file
Procedimento

62/2002

Dispõe sobre a regular distribuição de processos para a 9.ª Vara Cível

14/3/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1818-provimento-62/file
Distribuição

63/2002

Dispõe sobre atribuições de Escrivães, Diretores de Secretaria e servidores autorizados

3/6/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1819-provimento-63/file
Procedimento

64/2002

Dispõe sobre atualização da Tabela de Custas Judiciais

3/7/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1822-provimento-64/file
Custas judiciais

65/2002

Dispõe sobre horário de atendimento ao público nos Cartórios de Notas e Registro

66/2002

Dispõe sobre procedimento em atendimento a pessoas com deficiência visual

26/8/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1825-provimento-66/file
Procedimento

67/2002

Dispõe sobre procedimento de suspensão de feitos em período de eleição

26/8/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1827-provimento-67/file
Procedimento

68/2002

Dispõe sobre cumprimento de decisões por meio de mandado

69/2002

Dispõe sobre a suspensão dos efeitos de uma escritura específica

70/2002

Dispõe sobre o cancelamento de uma escritura específica

11/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1831-provimento-70/file
Registro de Imóveis

71/2002

Dispõe sobre a cobrança de custas por Escrivães

16/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1832-provimento-71/file
Custas judiciais

72/2002

Dispõe sobre procedimento em feitos criminais que possuam armas apreendidas

22/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1833-provimento-72/file
Procedimento

73/2002

Tornou sem efeito o Provimento n.º 69/2002

23/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1835-provimento-73/file
Registro de Imóveis

74/2002

Dispõe sobre a suspensão dos efeitos de uma escritura específica

29/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1836-provimento-74/file
Registro de Imóveis

75/2002

Dispõe sobre movimento de processos em andamento por Juízes Plantonistas

17/12/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1837-provimento-75/file
Procedimento

76/2002

Decretou a inconstitucionalidade da Portaria n.º 001/2002

26/12/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1839-provimento-76/file
Procedimento

77/2003

Dispõe sobre uso de carimbos e etiquetas em processos com Prioridade de Tramitação

21/01/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

78/2003

Dispõe sobre padronização de processos nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

19/02/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Juizados Especiais Cíveis e Criminais

79/2003

Dispõe sobre fiscalização por parte dos Magistrados quanto ao expediente dos Cartórios

80/2003

Recomendação aos Magistrados para cumprir o que dispõe a lei de Assistência Judiciária

81/2003

Dispõe sobre retirada de autos por parte de advogado

28/03/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

82/2003

Dispõe sobre controle dos processos por parte da Secretária

26/03/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento de Secretaria

83/2003

Dispõe sobre o cumprimento da lei 9.099/95 pelos Secretários do JEC

08/04/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento Secretarios JECS

84/2003

Dispõe sobre a inclusão de dados no cadastro processual pelo setor de distribuição - Henoch Reis

08/04/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Cadastro Processual - Henoch Reis

85/2003

Determina que o Juiz de direito de Tabatinga promova produção antecipada de provas com designação de
13/05/2003
audiência de
https://www.tjam.jus.br/index.php
instrução
Processo Judicial

86/2003

Dispõe sobre suspensão de quatro meses para o 1º Juizado Especial Cível - Regularizar Pendências Constatadas
03/09/2003
na https://www.tjam.jus.br/index.php
Correição
Procedimento

88/2003

Dispõe sobre o retorno dos autos ao Cartório de origem ante o indeferimento liminar do pedido

12/09/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Processo Judicial

89/2003

Dispões sobre a quantidade de audiências realizadas em cada vara de juizado especial cível

19/09/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento JEC

90/2003

Dispõe sobre pedidos de registros imobiliários endereçados ao juízo competente

13/10/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Processo Judicial

91/2003

Dispõe sobre processos arquivados nas Varas dos Juizados Especiais e na Secretaria do Colegiado Recursal
16/10/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

92/2003

Dispõe sobre o aceite dos Juízes a respeito de penas privativas de liberdade oriundas de outros Estados 10/11/2003
da Federação
https://www.tjam.jus.br/index.php Recomendação aos Juízes

93/2003

Dispõe sobre o exame de cartas precatórias por parte dos Magistrados

3/7/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1824-provimento-65/file
Horário de atendimento

9/9/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1829-provimento-68/file
Procedimento
8/10/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2002/1830-provimento-69/file
Registro de Imóveis

2003

21/02/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Recomendação para os juízes-expediente
Indisponível

https://www.tjam.jus.br/index.php Recomendação para os juízes

24/11/2003 https://www.tjam.jus.br/index.php Recomendação aos Juízes

2004
94/2004

Dispõe a declaração de nulidade do processo n.º 38/99, de Presidente Figueiredo

95/2004

Dispõe sobre averbação do bloqueio em matrículas específicas

06/02/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1874-provimento-95/file
Registro de Imóveis

3/2/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1872-provimento-94/file
Procedimento

96/2004

Dispõe sobre procedimento em ações de execução fiscal

18/02/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1875-provimento-96/file
Procedimento

97/2004

Dispõe sobre cumprimento de Cartas Precatórias

08/03/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1877-provimento-97/file
Procedimento

98/2004

Dispõe sobre suspensão da expedição de Carteiras de Agentes e Comissários Voluntários de Proteção à 28/04/2004
Criança e aohttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1879-provimento-98/file
Adolescente
Procedimento

99/2004

Dispõe sobre a revoção do Provimento n.º 8/88

14/05/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1880-provimento-99/file
Registro de Imóveis

100/2004

Dispõe sobre relaxamento de prisão, pela VECUTE, antes da remessa ao JECRIM

26/05/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1883-provimento-100/file
Procedimento

101/2004

Torna sem efeito os itens 7 e 9 de decisão prolatada por Juiz da Vara da Fazenda Pública

17/06/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1884-provimento-101/file
Procedimento

102/2004

Dispõe sobre procedimento pelos Juízes Criminais acerca da atribuição dos Comissários de Polícia Civil 17/08/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1886-provimento-102/file
Procedimento

103/2004

Dispõe sobre procedimento de distribuição de petições junto à Corregedoria

20/08/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1887-provimento-103/file
Procedimento

104/2004

Revoga parcialmente o Provimento n.º 10/2001

22/09/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1888-provimento-104/file
Registro de Imóveis

105/2004

Dispõe sobre nova redação ao inciso II do Provimento n.º 103/2004

22/09/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1889-provimento-105/file
Procedimento

106/2004

Dispõe sobre a não recepção pela Corregedoria de solicitações genéricas

28/09/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1890-provimento-106/file
Procedimento

107/2004

Dispõe sobre adição ao Provimento n.º 84/03 - certidão de transação penal

14/10/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1891-provimento-107/file
Procedimento

108/2004

Dispõe sobre custas e despesas processuais em Juizados Especiais Cíveis e Criminais

15/12/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1892-provimento-108/file
Custas judiciais

109/2004

Dispõe sobre recomendação em casos de ordens judiciais por meio de Carta Precatória

30/12/2004 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2004/1893-provimento-109/file
Procedimento

110/2005

Anula a decisão do MM Juiz Dr. K. L., concedendo tutela antecipada em processo específico

22/02/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Processo Judicial

111/2005

Dispõe sobre o pagamento de custas nos processos de falência ou concordata

25/04/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Custas Processuais

112/2005

Dispõe sobre a cobrança de custas e despesas processuais nos Juizados Especiais

29/04/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Custas Processuais

113/2005

Dispõe sobre comunicação aos magistrados sobre quebra de sigilo telefônico pela empresa TELEMAR, TELE
10/05/2005
NORTEhttps://www.tjam.jus.br/index.php
e TNL PCS
Recomendação aos Juízes

114/2005

Dispõe sobre cancelamento de matrícula nº (51.911) do Cartório de Registro de Imóveis

115/2005

Dispõe sobre os documentos que podem ser levados a protesto, como títulos executivos e documentos representativos
25/08/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php
de obrigações de cada espécie Procedimento

116/2005

Dispõe sobre o relaxamento de flagrantes aos infratores de menor potencial ofensivo

117/2005

Exclui os Juizados Especiais Cíveis e Criminaisda capital e do interior, dos termos do provimento 109/2004.
26/09/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

118/2005

Dispõe sobre translados e registros de nascimento, casamento e óbito de brasileiros feitos em países estrangeiros.
27/10/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

119/2005

Dispõe sobre a inclusão de Declaração de Nascidos Vivos e Óbitos, aos Oficiais dos Registros Civis de Pessoas
20/12/2005
Naturais
https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

2005

01/06/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento
22/08/2005 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento Judicial

2006
120/2006

Dispõe sobre declaração de nulidade de determinadas matrículas no registro de imóveis

07/02/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2019-provimento-120/file
Cancelamento de matrículas específicas

121/2006

Dispõe sobre correção de tabela de emolumentos

05/04/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2020-provimento-121/file
Correção de tabela de emolumentos

122/2006

Dispõe sobre alteração de atribuições dos cartórios e normas da corregedoria

22/05/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2021-provimento-122/file
Alteração atribuição cartorário

123/2006

Dispõe sobre declaração de nulidade de determinadas matrículas no registro de imóveis

04/05/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2022-provimento-123/file
Cancelamento de matrículas específicas

124/2006

Dispõe sobre declaração de nulidade de determinadas matrículas no registro de imóveis

12/05/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2023-provimento-124/file
Cancelamento de matrículas específicas

125/2006

Dispõe sobre competência do registro de contratos marítimos

22/06/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2024-provimento-125/file
Registro de contratos marítimos

126/2006

Dispõe sobre a tramitação de cartas precatórias por comissão de correição

15/06/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2025-provimento-126/file
Tramitação de cartas precatórias

127/2006

Dispõe sobre a criação de correição para verificar duplicidade de nomes já cadasrados

15/06/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2026-provimento-127/file
Cadastro no saj

128/2006

Revoga o provimento 122/2006 (exclusividade dos tabeliães de notas para reconhecimento de firma e autenticação
24/06/2006dehttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2027-provimento-128/file
cópias), e suspende renhecimento
Competência
de firma porpara
RCPN
registro de firma

129/2006

Dispõe sobre atribuição exclusiva dos Juízes de Direito das varas de família e registros públicos para presidir
28/06/2006
celebração
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2028-provimento-129/file
dos casamentos
Competência para celebrar casamento

130/2006

Dispõe sobre grupo de trabalho para proceder revisão dos processos adm. pendentes na CGJ

131/2006

Recomenda que todos os juízes se abstenham de conceder liminar em ação possessória antes de ouvir o21/08/2006
INCRA e instituto
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2030-provimento-131/file
de terras no Amazonas
Recomendação oitiva preliminar do INCRA em ação possessória

132/2006

Dispõe sobre a substituição do relatório mensal manual pelo virtual no âmbito do SAJ e recomendando substituição
28/08/2006nohttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2031-provimento-132/file
modelo para os demais magistrados
Relatório de produtividade

133/2006

Dispõe sobre a adoção exclusiva do BACENJUD para bloqueio e desbloqueio de contas e ativos do SFN 13/12/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2032-provimento-133/file
BACENJUD

31/06/2006 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2006-1/2029-provimento-130/file
Grupo de trabalho

2007
134/2007

Torna sem efeito o Provimento n.º 129/2006 - competência para celebrar casamento

19/01/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2010-provimento-134/file
Competência para celebrar casamento

135/2007

Dispõe sobre a proibição, pela Distribuição, Tesouraria e Contadoria, de conceder retirada de autos

30/01/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2011-provimento-135/file
Procedimento

136/2007

Dispõe sobre autorização de celebração de convência entre o IEPTB e as serventias de protesto

31/01/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2012-provimento-136/file
Emolumentos

137/2007

Torna obrigatória a aplicabilidade do Portal da Corregedoria

09/03/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2013-provimento-137/file
Selo de Fiscalização e Controle

138/2007

Dispõe sobre nova redação ao art. 284 do Código de Normas da CGJ

15/03/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2014-provimento-138/file
Duplicatas mercantis

139/2007

Dispõe sobre normas a serem observadas para lavratura e registro de Escrituras Públicas de Separação, 28/03/2007
Divórcio, Inventário
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2015-provimento-139/file
e Partilha
Escrituras Públicas

140/2007

Revoga o Provimento n.º 125/2006 - competência do registro de contratos marítimos

141/2007

Dispõe sobre a necessidade de inscrição no CRA em casos de constituição/alteração de sociedade que envolva
03/07/2007
atividade
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2017-provimento-141/file
de adminsitrador
Procedimento

142/2007

Dispõe sobre plantão de finais de semana e feriados aos Registradores Civis de Pessoas Naturais
2008

21/05/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2016-provimento-140/file
Registro de contratos marítimos
08/11/2007 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2007/2018-provimento-142/file
Plantão cartorário

143/2008

Dispõe sobre o registro audiovisual durante e após as audiências, depoimentos e interrogatórios

16/05/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

144/2008

Dispõe sobre a expedição anual de atestado de pena para execução de penas privativas

05/06/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

145/2008

Dispõe sobre baixa eletrônica e redistribuição dos processos arquivados da extinta 3º Vara de Família, Sucessões
18/08/2008
e Registros
https://www.tjam.jus.br/index.php
Públicos da Capital.
Procedimento

146/2008

Dispõe sobre a implantação de Selo Eletrônico no âmbito do TJAM.

147/2008

Altera o Provimento 146/2008 - CGJ, que disciplina os procedimentos a serem adotados durante a Campanha
23/10/2008
Nacional
https://www.tjam.jus.br/index.php
pelo Registro Civil de Nascimento
Procedimento
no AM

148/2008

Altera o Provimento 146/2008 - CGJ, que disciplina os procedimentos a serem adotados durante a Campanha
23/10/2008
Nacional
https://www.tjam.jus.br/index.php
pelo Registro Civil de Nascimento
Procedimento
no AM

149/2008

Dispõe sobre os assentos de nascimento realizados pela Lei de Registros Públicos.

02/12/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

150/2008

Dispõe sobre o incineramento de drogas e outras substâncias entorpecentes

17/12/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

151/2008

Dispõe sobre a coleta de dados estatistícos em cumprimento a resolução 59 do CNJ

05/12/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimento

152/2008

Altera o art. 1 do Provimento nº 142/2007 - escala de platão de óbito para os Cartórios de Registros Civis 18/12/2008
de Pessoas https://www.tjam.jus.br/index.php
Naturais da Capital
Procedimento

153/2008

Dispõe sobre requerimentos de apreciação para Magistrados plantonistas de 1º grau, em processos de 1º19/12/2008
instância https://www.tjam.jus.br/index.php Regulamentação aos Juízes de 1º Grau

03/10/2008 https://www.tjam.jus.br/index.php Selo Eletrônico

2009
154/2009

Alter a redação do item I do Provimento n.º 134/2007 - prazo de requerimento para licença para celebração
19/02/2009
de casamento
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1985-provimento-154/file
Competência para celebrar casamento

155/2009

Dispõe sobre a uniformização do procedimento de comunicação de atos da CGJ

27/02/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1986-provimento-155/file
Procedimento

156/2009

Fixa em 5%, calculada sobre o lanço vendedor ou único, a comissão devida aos leiloeiros judiciais

27/02/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1987-provimento-156/file
Leilão judicial

157/2009

Altera o item I do Provimento n.º 02/2001 - cancelamento de matrícula específica

06/03/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1988-provimento-157/file
Registro de Imóveis

158/2009

Dispõe sobre a redução em 50% dos emolumentos referentes ao Programa de Arrendamento Residencial12/05/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1989-provimento-158/file
Emolumentos

159/2009

Dispõe sobre a autorização da adoção do COMVEN pelos serviços extrajudiciais de Notas

19/05/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1990-provimento-159/file
Procedimento

160/2009

Dispõe sobre as Correições Ordinárias Anuais em todo o Estado do Amazonas

06/07/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1991-provimento-160/file
Correição Ordinária

161/2009

Dispõe sobre a concessão de gratuidade para emissão de 2ª via de certidões de Registro Civil

28/07/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1992-provimento-161/file
Registro Civil

162/2009

Dispõe sobre procedimento a ser adotado no caso de impedimento ou suspeição de Magistrados

30/07/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1993-provimento-162/file
Procedimento

163/2009

Dispõe sobre concessão de benefícios e remoção de presos provisórios entre os estabelecimentos penais14/10/2009
da capital https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1994-provimento-163/file
Procedimento

164/2009

Dispõe sobre a implantação da padronização das Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito

16/12/2009 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2009/1995-provimento-164/file
Registro Civil

165/2010

Dispõe sobre a composição de comissão de Correição

18/02/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php Fiscalização e Correição

166/2010

Dispõe sobre a retificação de matrícula do Registro de Imóveis do 1º Ofício de Manaus

27/04/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php Retificação de Matrícula - 1º Ofício

167/2010

Retifica o Item I do Provimento 165/2010 - determina a composição das correições

30/04/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php Fiscalização e Correição

168/2010

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos Juízes e Servidores em casos de ausência nas comarcas
20/05/2010
do https://www.tjam.jus.br/index.php
Interior
Procedimentos Juízes e Servidores

169/2010

Dispõe sobre o cancelamento de matrícula imobiliária de nº 234, fl.234, do livro 2-A, do 2º Ofício de Manicoré
25/05/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php Cartório do 2º Ofício de Manicoré/AM

170/2010

Dispõe sobre ausência ou atraso de trabalho dos Juízes e Servidores nas Varas da Capital

171/2010

Não há provimento no site.

172/2010

Dispõe sobre a adoção de meios informatizados a título de custas processuais das Serventias Judiciais do21/05/2010
Interior
https://www.tjam.jus.br/index.php Custas Judiciais

173/2010

Dispõe sobre processos administrativos em desfavor de Magistrados - reunião dos processos

174/2010

Dispõe sobre lavratura de escritura pública de Convivência de União Afetiva

175/2010

Revoga os art. 4 e 5 do Provimento 168/2010 - CGJ - Ausência de Juízes e Servidores no Interior

176/2010

Revoga o art.4 do Provimento 170/2010 - Ausência ou atraso de Juízes e Servidores na Capital

177/2010

Não há provimento no site.

-

https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010
-

178/2010

Não há provimento no site.

-

https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010
-

179/2010

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeção anual nas unidades prisionais do interior

12/11/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1983-provimento-179/file
Fiscalização e Controle

180/2010

Dispõe sobre assentamentos de nascimento e casamento em desacordo com a Lei 6.015/73

12/11/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1984-provimento-180/file
Certidão de Nascimento e Casamento

181/2011

Dispõe sobre a inserção de parágrafo único no art. 1.º do Provimento n.º 168/2010

10/01/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1945-provimento-181/file
Procedimentos Juízes e Servidores

182/2011

Dispõe sobre o cancelamento de matrícula específica (n.º 32.397, Livro 2, 1.º Ofício)

24/01/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1946-provimento-182/file
Registro de Imóveis

183/2011

Dispõe sobre a padronização e encaminhamento das Guias de Recolhimento

03/02/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1947-provimento-183/file
Procedimento

184/2011

Dispõe sobre o recebimento, registro, controle e armazenamento de documentos digitais no âmbito da CGJ
21/03/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1948-provimento-184/file
Procedimento

185/2011

Dispõe sobre atualização da tabela de emolumentos em 32,46%

186/2011

Dispõe sobre orientação e regulamentação de recebimento de comunicação de indisponibilidade de bens19/05/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1950-provimento-186/file
Procedimento

187/2011

Dispõe sobre o horário de funcionamento dos Cartórios Extrajudiciais do Amazonas

10/06/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1951-provimento-187/file
Horário cartorário

188/2011

Dispõe sobre composição de comissões de correição e substituições

09/05/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1952-provimento-188/file
Composição comissão de correição

2010

21/05/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php Procedimentos Juízes e Servidores
-

https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010
-

08/07/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1979-provimento-173/file
PAD em desfavor de Magistrados
-

https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1980-provimento-174/file
Lavratura de Escritura Pública

29/07/2010 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1981-provimento-175/file
Procedimento
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2010/1982-provimento-176/file
Procedimento

2011

04/04/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1949-provimento-185/file
Emolumentos

189/2011

Não há provimento no site

190/2011

Dispõe sobre a uniformização de procedimentos a serem adotados em Correições e Inspeções

Procedimento
13/09/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1953-provimento-190/file

191/2011

Regulamenta o procedimento de remessa de Mandados de Prisão para cumprimento pela Polícia Civil

27/11/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1955-provimento-191/file
Procedimento

192/2011

Dispõe sobre Correições Ordinárias Anuais nas serventias extrajudiciais do interior

11/10/2011 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1957-provimento-192/file
Correição Ordinária

193/2011

Dispõe sobre critérios para contratação/escolha de substitutos e prepostos dos notários e oficiais de registro
28/11/2011
da Capitalhttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-atos/ext-provimentos1/2011/1958-provimento-193/file
e Interior
Procedimento
2012

194/2012

Dispõe sobre normas de registro civil de indígenas

16/01/2012 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1924-provimento-194/file
Registro civil de indígena

195/2012

Dispõe sobre cancelamento de restauração de registro civil 187, do cartório de Novo Aripuanã

30/01/2012 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1926-provimento-195/file
Registro Civil - cancelamento de restauração

196/2012

Dispõe sobre cancelamento do prov. 2/2001, sobre cancelamento da transc. 620, Cartório de Boca do Acre
02/03/2012 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1928-provimento-196/file
Registro de imóveis - Revalidação de matrícula

197/2012

Dispõe sobre aplicação do projeto pai presente

02/04/2002 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1929-provimento-197/file
Registro Civil

198/2012

Criação do Portal do Selo Eletrônico

04/05/2012 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1930-provimento-198/file
Portal do selo eletrônico

199/2012

Dispõe sobre recomendação aos juízes da capital que se abstenham de intimar por oficial, em regra, bastando
23/05/2012
a publicação
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1931-provimento-199/file
do DJe
Recomendação aos juízes - comunicação de atos processuais

200/2012

Dispõ sobre recomendação para que os casamentos por juízes de direito ocorram exclusivamente na comarca,
05/11/2012
ressalvada
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1932-provimento-200/file
competência juiz de paz
Casamento por juízes

201/2012

Dispõe sobre recolhimento de valores de penas e medidas alternativas. Exclusivamente mediante depósito.
25/11/2012
Vedado recolhimento
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1934-provimento-201/file
em secretaria. Requisitos
Recolhimento
para destinação
de valores
dos valores
de penas e medidas alternativas

202/2012

Dispõe sobre alteração do art. 2. do Provimento 158/2009 - aplicando a redução a todos os atos relacionados
26/11/2012
à primeira
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2012/1936-provimento-202/file
aquisição imobiliária pelo SFH. Registro
Mantém vigência
de imóveis
do -Provimento
Desconto SFH
158.
2013

203/2013

Dispõe sobre a inserção do art.2 do Provimento 112/2005 - CGJ - Custas Processuais FUNET

204/2013

Dispõe sobre distribuição dos processos de averiguação de paternidade - Provimento 12/2010 e 16/2012 08/03/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1902-provimento-204/file
Distribuição para núcleo de conciliação aver. paternidade

28/01/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1894-provimento-203/file
Custas Processuais - FUNET

205/2013

Dispõe sobre novo horário de funcionamento dos Cartórios de Registro de Imóveis

206/2013

Dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelos Juízos da Infância e Juventude nos casos de internação
15/05/2013
provisória https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1907-provimento-206/file
Juízo da Infância e Juventude

207/2013

Dispõe sobre procedimento a ser adotado pelos Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas 21/05/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1910-provimento-207/file
Controle e Fiscalização de Imóveis Rurais

208/2013

Dispõe sobre tramitação de inquéritos e processos criminais em que figurem indiciados, acusado, vítima ou
20/08/2013
réu, proteção
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1913-provimento-208/file
de test.
Proioridade em processos criminais

209/2013

Revoga o paragráfo 1 do art. 4 do Código de Normas da Corregedoria

210/2013

Dispõe sobre as diretrizes de implantação do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais/AMNão
- há data

211/2013

Dispõe sobre a escrituração eletrônica e manutenção de livro auxiliar pelos titulares de delegações e interinos
10/10/2013
do serviço
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/2036-provimento-211/file
extrajudicial de notas e registros
Escritura de Livro Auxiliar - Notas e Registros

212/2013

Dispõe sobre a desmaterialização dos títulos de crédito e documentos levados a protesto

17/10/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/2037-provimento-212/file
Desmaterialização de Títulos de Crédito

213/2013

Dispõe sobre o rodízio de Cartórios do Registro Civil das P. N no PAC e Maternidades

02/12/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/2038-provimento-213/file
Procedimento

214/2013

Corrige os valores das Custas Judiciais dos emolumentos para prática de atos notariais

18/12/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/2040-provimento-214/file
Custas Judiciais

215/2014

Dispõe sobre a realização de Correição Ordinária e Extraordinária nas unidade de 1 Grau.

30/01/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1895-provimento-n-215-2014-cgj-am-dispoe-sobre-a-realizacao-das-correicoes-ordinarias-e-extraordinarias/file
Realização de Correição

216/2014

Dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelos Tabeliões de Protesto quanto ao envio, por meio eletronico,
21/02/2014
de protestos
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1896-provimento-n-216-2014-dispoe-sobre-procedimentos-a-serem-adotados-pelos-tabeliaes-de-protesto/file
lavrados e cancelados, para Procedimentos
compor CNP. Cartorarios - CNP

217/2014

Dispõe sobre a publicação de editais pelos Tabelionatos de Protesto de Títulos do Amazonas.

14/03/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1898-provimento-n-217-2014-cgj-am-disciplina-a-publicacao-de-editais-pelos-tabelionatos-de-protesto-de-titulos/file
Editais Tabelionatos

218/2014

Dispõe sobre a base de cálculo de emolumentos para registros de contratos de alienação fiduciária.

25/04/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1900-provimento-n-218-2014-dispoe-sobre-a-base-de-calculo-de-emolumentos-para-registro-de-contrato-de-alienacao-fi
Cálculo de Emolumentos - Contratos

219/2014

Dispõe sobre procedimentos sobre averbação/alteração dos nomes de logradouros públicos.

16/06/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1901-provimento-n-219-2014-disciplina-os-procedimentos-a-serem-adotados-pelos-registradores-ref-a-averbacao-ou-alt
Averbação/Alteração de logradouros

220/2014

Dispõe sobre os procedimentos de transferência de dívida imobiliária com garantia real, de um credor para
23/06/2014
outro.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1903-provimento-n-220-2014-sobre-procedimentos-adotados-pelos-registradores-relativos-a-transferencia-de-divida-deFinanciamento Imobiliário

221/2014

Dispõe sobre realização de Correição Ordinária nas Serventias Extrajudiciais do TJAM.

222/2014

Dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelos Juízes de Direito acerca do cumprimento de Cartas Precatórias
18/07/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1906-provimento-n-222-2014-estabelece-os-procedimentos-a-serem-adotados-pelos-juizos-de-direito-acerca-do-cumprim
Cartas Precatórias

223/2014

Dispõe sobre o núcleo de Atendimento Pré-Processual da CGJ.

224/2014

Altera o Provimento 186/2011 - CGJ e dá outras providências. - Não é competência da corregedoria determinar
25/07/2014
indisp.https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1909-provimento-n-224-2014-altera-o-provimento-n-186-2011-cgj-am/file
bens nos cartórios
Procedimento

225/2014

Dispõe sobre a substituição de Juízes Corregedores Aux. em casos de impedimento, suspeição e afastamento.
25/07/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1911-provimento-n-225-2014-regulamenta-a-substituicao-dos-juizes-corregedores-auxiliares-serao-substituidos-em-caso
Substituição de Juízes Aux.

226/2014

Dispõe sobre recomendação de lavratura de documentos públicos pelos Cartórios Ext. da Capital e Interior
05/08/2014
do AM. https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1912-provimento-n-226-2014-recomendacao-de-normas-a-serem-seguidas-na-lavratura-de-docs-publicos-pelos-cartorio
Recomendação Cartórios

227/2014

Dispõe sobre a realização de Casamento por Juiz de Paz.

01/09/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1915-provimento-n-227-2014-cgj-am-disciplina-a-celebracao-de-casamentos-por-juiz-de-paz/file
Casamento - Juiz de Paz

228/2014

Dispõe sobre a desmaterialização de títulos de créditos e documentos levados a protesto.

16/09/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1917-provimento-n-228-2014-sobre-a-desmaterializacao-dos-titulos-de-credito-e-documentos-em-geral-levados-a-protes
Remessa de sentenças, multas para protesto

229/2014

Revoga o provimento 131/2006 - CGJ - Recomendação os Magistrados REVOGANDO proibição de medida
15/09/2014
liminar contra
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1919-provimento-n-229-2014-revoga-o-provimento-n-131-2006/file
INCRA
Procedimento

230/2014

Altera o Provimento 217/2014 - CGJ.

231/2014

Nova redação ao Provimento 210/2013 - CGJ - Implantação de Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas
16/10/2014
Naturais
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1922-provimento-n-231-2014-nova-redacao-a-dispositivos-do-provimento-n-210-2013/file
do AM.
Implantação FARPAM - Restituição retroativa de atos gratuitos

232/2014

Dispõe sobre o processamento de reclamações disciplinares contra Oficiais de Justiça/Avaliadores na Coordenadoria
17/10/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1923-provimento-n-232-2014-regulamenta-o-processamento-das-reclamacoes-disciplinares-contra-oficial-de-justica/file
da Central de Mandados do TJAMReclamações disciplinares contra oficiais

233/2014

Altera o Provimento 210/2013 - CGJ.

234/2014

Dispõe sobre o reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva perante os Oficiais de Registro Civil
05/12/2014
das Pes.Naturais
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1927-provimento-n-234-2014-sobre-o-reconhecimento-voluntario-de-paternidade-socioafetiva-perante-os-oficiais-de-regi
do AM.
Reconhecimento Paternidade Socioafetiva

23/04/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1904-provimento-205/file
Horário Cartório - R.I Capital

22/08/2013 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/1914-provimento-209/file
Código de Normas CGJ
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2013/2035-provimento-210/file
FARPAM

2014

14/07/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1905-provimento-n-221-2014-sobre-a-realizacao-das-correicoes-ordinarias-nas-unidades-judiciarias-e-serventias-extraju
Realização de Correição
25/07/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1908-provimento-n-223-2014-sobre-o-nucleo-de-atendimento-pre-processual-da-cgj/file
Procedimento

10/10/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1920-provimento-n-230-2014-altera-o-provimento-n-217-2014/file
Publicação de editas no portal de protesto

06/11/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1925-provimento-n-233-2014-altera-o-provimento-n-210-2013-cgj-am/file
Procedimento

235/2014

Dispõe sobre tramitação de petições e expediente relacionados a processos da fila virtual vara de família 09/12/2014
META 2 do CNJ.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1933-provimento-n-235-2014-sobre-tramitacao-de-peticoes-e-expedientes-relacionados-a-processos-abrangidos-pela-m
Procedimento

236/2014

Dispõe sobre o reembolso dos valores repassados mensalmente pela ARPEN/AM, as serventias do Interior.
12/12/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1935-provimento-n-236-2014-regulamenta-o-pagamento-do-reembolso-dos-valores-repassados-mensalmente-pela-arpe
Repasse de valores ARPEN.

237/2014

Atualiza moneatoriamente os valores das custas judiciais e dos emolumentos, de acordo com art.23 da Lei
16/12/2014
Estadual 3.929/2013.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1937-provimento-n-237-2014-atualiza-monetariamente-os-valores-das-custa-judiciiais/file
Custas Judiciais e Emolumentos

237/2014

Anexo ao provimento 237/2014 - Tabela de Emolumentos

16/12/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1938-tabela-de-emolumentos-anexa-ao-provimento-n-237-2014/file
Anexo - 237/2014

238/2014

Altera o art.5 do Provimento 112/2005 - CGJ.

16/12/2014 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2014/1939-provimento-n-238-2014-altera-o-artigo-5-do-provimento-n-112-2005/file
Procedimento

239/2015

Indisponível no site

15/09/2020

240/2015

Indisponível no site

15/09/2020

241/2015

Dispõe sobre obrigatoriedade de inspeção anual pelo magistrado, até o último dia de novembro, estabelecendo
15/09/2020
os parâmetros
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1823-provimento-241/file
Inspeção anual

242/2015

Dispõe aos escrivães que esclareçam previamente aos advogados que a consulta a processo judicial físico
15/09/2020
gerará certidão
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1826-provimento-242/file
de intimação
Intimação na consulta de balcão

243/2015

Dispõe sobre procedimentos a serem observados nas correições, nas unidades de 1 instância, bem como23/01/2015
a composição
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1828-provimento-243/file
de comissões.
Realização de Correição

244/2015

Autoriza a aplicação de medidas disciplinares alternativas prevista na Lei Estadual 3.278/2008. TAC - CORREGEDORIA
26/01/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1838-provimento-244/file
Normas corregedoria

245/2015

Altera a Tabela de Emolumentos anexa ao Provimento 237/2014 - CGJ.

246/2015

Dispõe sobre a comunicação, alteração e movimentação de presos sob custódia do Poder Judiciário do AM.
08/04/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1841-provimento-246/file
Procedimento

247/2015

Altera o provimento 201 - CGJ - prestação de contas entidades que recebem valores de transação

248/2015

Dispõe sobre a tramitação de expedientes e petições recebida durante o plantão judiciário de 1 instância.16/06/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1844-provimento-248/file
Plantão judicial - remoção de pendências

249/2015

Dispõe sobre a recepção de títulos de forma eletrônica, e autoriza a implantação de forma digitalizada de 17/06/2015
solicitações https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1846-provimento-249/file
de cancelamento.
Títulos eletrônicos

250/2015

Dispõe sobre os valores devidos aos Oficiais de Justiça pelas diligências realizadas.

251/2015

Não há provimento no site.

252/2015

Altera o paragráfo único do art. 1 do Provimento 201/2012 - CGJ.

07/07/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1852-provimento-252/file
Procedimento

253/2015

Dispõe sobre a aplicação do Provimento 250/2015 - CGJ - Oficiais de Justiça lotados no Interior.

08/07/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1854-provimento-253/file
Recolhimento de custas oficiais

254/2015

Dispõe sobre o cumprimento de mandados de prisão expedidos pelos juízos de 1 instância.

08/07/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1856-provimento-254/file
Mandados de Prisão - 1 Instância

255/2015

Dispõe sobre a competência para determinar a redistribuição de autos em decisões de desaforamento processual.
20/07/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1858-provimento-255/file
Desaforamento

256/2015

Dispõe sobre a cobrança de custas e despesas processuais nos Juizados Especiais Cíveis do AM

27/07/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1860-provimento-256/file
Custas e Despesas Processuais

257/2015

Torna sem efeito o Provimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 e 43 da CGJ.

15/05/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1861-provimento-257/file
Procedimento

258/2015

Dispõe sobre a punlicação de editais de intimação de protesto em sítio eletrônico da rede mundial de computadores.
16/09/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1863-provimento-258/file
Publicação eletrônica protestos

259/2015

Dispõe sobre encaminhamento eletrônico de mandados de prisão e alvará de soltura dos juízos de 1 instância.
21/09/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1865-provimento-259/file
Procedimento

260/2015

Dispõe sobre o plantão de óbito dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais do AM.

21/09/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1866-provimento-260/file
Plantão óbito - Cartórios

261/2015

Dispõe sobre o recolhimento e rateio de custas dos Oficiais de Justiça.

05/10/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1873-provimento-261-2015-modificacoes/file
Custas de oficiais

262/2015

Dispõe sobre o intercâmbio de informações entre as autoridades policiais e Oficiais de Justiça do Registro08/10/2015
Civil
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1876-provimento-262/file
Procedimento

263/2015

Autoriza o registro de protestos de títulos durante a greve de bancários.

27/10/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1878-provimento-263/file
Excepcionalidade de serviço extrajud. na greve correios

264/2015

Altera dispositivos do Provimento 261 - CGJ.. Isenção de custas para fazenda pública

03/11/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1881-provimento-264/file
Isenção custas fazenda

265/2015

Atualiza os valores das custas judiciais e emolumentos devidos da prática de serviços ext.

17/12/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1882-provimento-265/file
Procedimento

266/2015

Dispõe sobre regulamentação, uniformização, orientação e disciplina quanto aos serviços notariais prestados
06/10/2015
de selo eletrônico.]
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1885-provimento-266/file
Serviços Notariais

2015

13/02/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1840-provimento-245/file
Emolumentos
08/04/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1843-provimento-247/file
Procedimento

26/06/2015 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2015/1848-provimento-250/file
Custas dos oficiais de justiça
-

-

-

267 Não há informações no site sobre esse provimento.

-

-

-

268 Não há informações no site sobre esse provimento.

-

-

-

269 Não há informações no site sobre esse provimento.

-

-

-

2016
270/2016

Dispõe sobre o reconhecicmento de paternidade voluntária e retificação de registro civil dos integrantes do
02/05/2016
sistema prisional.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1769-provimento-270/file
Reconhecimento de paternidade por preso

271/2016

Dispõe sobre o pagamento de emolumentos e encargos relativosa atos de valor dos Cartórios de Notas e20/05/2016
Registros dohttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1770-provimento-271/file
AM.
Emolumentos Cartoriais - Fundos

272/2016

Institui o projeto Encontro com a leitura - ler liberta e regulamenta a remissão de pena pela leitura.

273/2016

Dispõe sobre a cobrança das despesas postais com a realização de citações/intimações no Poder Judiciário.
31/05/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1772-provimento-273/file
Despesas Postais

274/2016

Dispõe sobre a aplicação do art.246, paragráfo 1 e 2 do NCPC no âmbito do Poder Judiciário.

07/06/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1773-provimento-274/file
Citação por meio eletrônico

275/2016

Dispõe sobre a cobrança de custas judiciais após o trânsito em julgado do decreto condenatório.

09/06/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1774-provimento-275/file
Custas Judicias em trânsito em julgado

276/2016

Dispõe sobre a atualização dos valores dos emolumentos, retifica o valores declarados na tabela de emolumento,
28/06/2016
entre
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1775-provimento-276/file
outros.
Ratifica os valores de emolumentos

277/2016

Dispõe sobre o procedimento de efetivação da penhora on-line previsto no art.854 do NCPC .

28/06/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1776-provimento-277/file
BACEN

278/2016

Aprova a minuta de regulamentação do serviço extrajudicial do AM.

30/06/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1778-provimento-278-1/file
Minuta de regulamentação do Serv.Ext.

279/2016

Dispõe sobre a base de cálculos de emolumentos para registro de contrato e escritura de alienação fiduciária
01/07/2016
de bem https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1780-provimento-279/file
imóvel.
Base de cáculo alienação fiduciária - bem imóvel

280/2016

Dispõe acerca de representações por demora na tramitação de processos.

30/05/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1771-provimento-272/file
Remissão de pena

03/08/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1782-provimento-280/file
Pedido de providência na CGJ morosidade

281/2016

Dispõe acerca de instruções referentes ao recolhimento das custas de preparo de recursos, nas serventias
03/08/2016
judiciais e https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1783-provimento-281/file
nos juizados.
Recolhimento de custas por guias

282/2016

Cria o calendário ambiental e determina sua difusão pelo Setor de Divulgação da CGJ.

283/2016

Cria o Sistema Interno Audiovisual de Informações da CGJ e determina sua difusão pelo Setor de Divulgação.
08/08/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1788-provimento-283/file
Procedimento

284/2016

Dispõe acerca dos critérios para acesso ao sistema nacional de Integração de Informações em Justiça e Segurança
22/08/2016Pública
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1791-provimento-284/file
- Rede Infoseg.
Acesso ao INFOSEG

285/2016

Dispõe acerca das reclamações relacionadas aos serviços registrais e notariais.

286/2016

Dispõe sobre a padronização do procedimento de intimação extrajudicial de alienações fiduciárias na forma
03/10/2016
do art. 26 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1796-provimento-286/file
da Lei n. 9.514/97.
Procedimento

287/2016

Dispõe sobre a implantação do Sist. Hermes - Malote Digital do CNJ em todos os Cártorios Ext. de Manaus.
01/12/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1798-provimento-287/file
Malotes Digitais CNJ - Cártorios Extrajudiciais.

288/2016

Dispõe sobre a importância da adequação das atividades jurisdicionais para acompanhamento e fiscalização,
07/12/2016
em atenção
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1800-provimento-288/file
as metas nacionais.
Correta nomenclatura dos despachos e evolução de classe

289/2016

Dispõe acerca da atualização monetária do valor do selo de fiscalização, com percentual a ser ajustado anualmente
19/12/2016pela
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1802-provimento-289/file
Corregedoria.
Selo de fiscalização

08/08/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1786-provimento-282/file
Calendário Ambiental

13/09/2016 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2016/1794-provimento-285/file
Reclamações Registros e Notas

2017
290/2017

Dispõe sobre a necessidade de apresentação da certidão de protesto para lavratura de escrituras.

291/2017

Dispõe sobre obrigatoriedade e consequência em relação a inobservância dos prazos da Lei n. 9.492/1997.
23/01/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1717-provimento-291-2017/file
Procedimento

292/2017

Dispõe sobre procedimento a ser adotado pelos servidores das Varas Criminais Comuns.

293/2017

Dispõe acerca da atualização monetária do valor do selo de fiscalização autorizado pelo provimento 289/2016
30/01/2017
- CGJ. https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1722-provimento-293/file
Procedimento

294/2017

Dispõe sobre a possibilidade de prática de ato ordinatório pelos servidores para suprir o ''cumpra-se'' das 03/02/2017
cartas precatórias.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1727-provimento-294/file
Procedimento

295/2017

Dispõe sobre o atendimento dos advogados por parte dos magistrados durante o expediente forense.

296/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade das comarcas do Interior adotarem a sistemática do art. 273 e 275 do CPC,
15/02/2017
assim como
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1729-provimento-296/file
a Lei 9.099/95.
Adoção do art. 273/275 do CPC pelas comarcas do Interior

297/2017

Dispõe sobre a contagem de prazos nos processos em trâmites na Corregdoria, após o vigor do NCPC. (revogado
14/02/2017
expressamente)
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1732-provimento-297/file
Contagem de prazo processos da CGJ.

298/2017

Regulamenta o procedimento de mediação e conciliação nos Cartórios do AM.

299/2017

Dispõe sobre as normas relativas a manutenção e escrituração dos livros de Diários Auxiliares, Visitas e Correições,
24/04/2017 Controle
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1735-provimento-299/file
de Depósito Prévio, pelos Manutenção
titulares de delegações
e Escrituração
e interinos.
de Docs. Cartoriais

300/2017

Dispõe acerca da republicação da Tabela de Emolumentos do provimento 293/2017.

03/04/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1736-provimento-300/file
Tabela de Emolumentos

301/2017

Regulamenta o envio dos relatórios de produtividade dos Oficiais de Justiça e Avaliadores da CGJ.

20/04/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1737-provimento-301/file
Oficiais de justiça

302/2017

Altera e regulamenta o sist. de rodízio das Serventias de Reg. Cvil nos atendimentos em maternidades públicas
27/04/2017
e particulares
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1738-provimento-302/file
para registros de nasc. Rodízio de Registro de Nasc. em maternidades

303/2017

Dispõe sobre a padronização de intimação ext. de alienações fiduciárias na forma do art. 26 da Lei 9.514/97.
03/05/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1740-provimento-303/file
Procedimento

304/2017

Provimento Cancelado.

23/01/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1716-provimento-290-2017/file
Certidão de protesto para lavrar escrituras
18/01/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1719-provimento-292-2017/file
Procedimento

06/02/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1728-provimento-295/file
Recomendação Magistrados

20/03/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1733-provimento-298/file
Mediação e Conciliação nos Cartórios.

-

-

-

305/2017

Dispõe sobre a criação de posto de atendiemnto do Detran/AM para realização de serviços de firma de autenticação
17/05/2017 de
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1744-provimento-305/file
docs oriundos de compra e vendas
Procedimento
de veículos.

306/2017

Altera dispositivo do Provimento 296/2017 - CGJ. - Comunicação obrigatória eletrônica entre juízos do interior
23/05/2017
e administração
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1745-provimento-306/file
pública e serventias extrajudiciais
Procedimento

307/2017

Dispõe sobre o acompanhamento dos processos de Adoção e destituição do poder familiar pela CGJ.

31/05/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1746-provimento-307/file
Adoção e destituição do poder familiar - CGj

308/2017

Dispõe sobre o procedimento de usucapião extraj. dos Serviços Notarias e Reg. de Imóveis.

02/06/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1748-provimento-308/file
Usucapião Extrajudicial

309/2017

Dispõe sobre comunicação, autorização e movimentação de presos provisórios e condenados do AM.

12/06/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1750-provimento-309/file
Transferências e Recambiamento

310/2017

Dispõe sobre elaboração e publicação de lista cronológicas de processos aptos e julgamento, bem como 07/06/2017
para efetivação
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1751-provimento-310/file
dos procedimentos judiciai, etc.Procedimento

311/2017

Revoga o Provimento 303/2017.

14/06/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1753-provimento-311/file
Procedimento

312/2017

Regulamenta a Prestação de Contas dos Interinos e dá atribuições aos Juízes Correg. Permanentes.

20/06/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1754-provimento-312/file
Prestação de Contas Interinos

313/2017

Autoriza os Tabelionatos de Protestos de Manaus a conceder desconto de 50% sobre emolumentos de cancelamento
10/07/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1755-provimento-313/file
de protestos.
Desconto no cancelamento de protestos

314/2017

Altera o art.3 do Provimento 279/2016 - CGJ.

12/07/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1756-provimento-314/file
Procedimento

315/2017

Dispõe sobre a redução do percentual devido ao FARPAM.

24/07/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1757-provimento-315/file
Procedimento

316/2017

Dispõe sobre a contagem de prazos em trâmite na CGJ, após entrada do NCPC.

31/07/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1758-provimento-316/file
Procedimento

317/2017

Dispõe sobre o procedimento de comunicação dos substitutos e escreventes designados pelos notários e25/09/2017
registradores
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1759-provimento-317/file
do AM
Procedimento

318/2017

Retifica o Provimento 305/2017 - CGJ, a fim de estender seus efeitos aos postos descentralizados de atendimento
27/10/2017
do https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1760-provimento-318/file
Detran/AM.
Procedimento

319/2017

Autoriza os Tabelionatos de Protestos de Manaus a conceder desconto de 50% sobre emolumentos de cancelamento
19/12/2017 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2017-2/1761-provimento-319/file
de protestos.
Desconto no cancelamento de protestos
2018

320/2018

Altera o paragráfo 3 do art. 41 do Provimento 266/2015 - CGJ.

321/2018

Dispõe sobre os direitos das advogadas gestantes, lactantes, adotantes, bem como dos advogados que se
07/03/2018
tornarem pais.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1688-provimento-n-321-2018-cgj-am/file
Suspensão de prazos processuais

24/01/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1686-provimento-n-320-2018-cgj-am/file
Procedimento

322/2018

Dispõe sobre a inexigibilidade de apresentação de certidão de quitação de débitos fiscais.

323/2018

Dispõe sobre o registro e reconhecimento de chancela mecânica como assinatura digital pelos Tabelionatos
04/04/2018
de Notas.https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1693-provimento-n-323-2018-cgj-am/file
Assinatura Digital - Tabeionato de Notas

324/2018

Dispõe sobre a observância da imunidade do imposto de transmissão ''inter vivos'' na realização do capital13/04/2018
social.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1695-provimento-n-324-2018-cgj-am/file
Imunidade imposto transimissão inter

325/2018

Retifica o Provimento 318/2017 -CGJ, para estender seus efeitos oa postos de atendimento do Detran/AM.
23/05/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1697-provimento-n-325-2018-cgj-am/file
Procedimento

326/2018

Regulamenta a documentação e publicação se sentenças em meio eletrônico, com utilização de gravação05/06/2018
do sistema https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1699-provimento-n-326-2018-cgj-am/file
audiovisual.
Procedimento

327/2018

Dispõe sobre a utilização de meio eletrônico para comunicações oficiais, transmissão de informações e atos
20/07/2018
processuais
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1701-provimento-n-327-2018-cgj-am/file
da CGJ.
Procedimento

328/2018

Delega aos J.AUX da CGJ o exercício de atribuições que indica, na admissão, impulso e resolução de reclamações,
23/07/2018 pedido
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1702-provimento-n-328-2018-cgj-am/file
de providências, sindicâncias,
Atribuições
etc
Juízes Auxiliares

04/04/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1690-provimento-n-322-2018-cgj-am/file
Procedimento

329/2018

Regulamenta a prestação de contas dos Oficiais Interinos do AM, e revoga o provimento 312/2017

24/07/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1705-provimento-n-329-2018-cgj-am/file
Prestação de Contas Interinos

330/2018

Dispõe sobre a tramitação direta dos Inquéritos

24/07/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1708-provimento-n-330-2018-cgj-am/file
Tramitação direta do inquérito

331/2018

Altera o Provimento 145/2008 - CGJ.

31/10/2018 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1710-provimento-n-331-2018-cgj-am/file
Procedimento

332/2018

Regulamenta a verbação de alteração de prenome e gênero nos assentos de nascimento e casamento de transgênerohttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2018-2/1712-provimento-n-332-2018-cgj-am/file
no RCPN do AM.
Alteração de prenome e gênero
2019

333/2019

Dispõe sobre a Republicação da Tabela de Emolumentos do Provimento 300/2017 - CGJ, para modificar 16/04/2019
o FUNET. https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1658-provimento-n-333-2019-cgj-am/file
Emolumentos

334/2019

Regulamenta os Serviços do Registro Civil de Pes. Nat. do AM, utilizando o 7 e 8 dígito da matrícula nacional
21/05/2019
para os https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1665-provimento-n-334-2019-cgj-am/file
códigos de 50 a 99 para identificarServiços
as Unidades
do Registro
interligadas.
Civil de P.N.AM.

335/2019

Adapta as especialidades do Serv.Ext. nas comarcas do Interior, ao que preceitua o art. 7, paragráfo 2, alínea
14/06/2019
C da Resolução
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1668-provimento-n-335-2019-cgj-am/file
80/2009 do CNJ.
Serviços Extrajudiciais no Interior, conforme art.7 e 8 da Resolução 80/2009 do CNJ

336/2019

Dispõe sobre a base de cálculo de emolumentos para registro de contrato e alienações fiduciárias de bem26/06/2019
imóvel.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1675-provimento-n-336-2019-cgj-am-dispoe-sobre-a-base-de-calculo-de-emolumentos-para-registro-de-contrato-e-esc
Reg. de Contratos e Alienação Fiduciária de Bem Imóvel

337/2019

Altera o Provimento 286/2016 - CGJ, que dipõe sobre a padronização do proc. de intimação ext. das alienações
02/07/2019
fiduciárias.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1678-provimento-n-337-2019-cgj-am-altera-o-provimento-n-286-2016/file
Art. 26 da Lei 9.514/97.

338/2019

Dispõe sobre o procedimento de aquisição para aposição de apostilas da Convenção sobre Eliminação de26/07/2019
Exigênciashttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/1681-provimento-n-338-cgj-am-regulamenta-o-procedimento-para-a-aposicao-de-apostila-da-convencao-sobre-a-elimi
de Legalização de Docs. Púb. Estrangeiros.
Apostilas Docs. Púb. Estrangeiros

339/2019

Não há provimento no site.

-

-

Procedimento

340/2019

Dispõe acerca de recomendação aos magistrados de 1a Grau, que promovam a oitiva dos orgãos responsáveis
25/09/2019
pela política
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/4172-provimento-n-340-2019-recomenda-aos-magistrados-promover-oitiva-previa-dos-orgaos-incra-iteam-funai/file
agrária/política urbana da União,
Recomendação
Estado, Município.
aos Magistrados - Política Agrária/Política Urbana

341/2019

Dispõe sobre regulamentação do item 3.2, ''f'', do Acordo de Cooperação Técnica, n.039/2019 do TJAM. 21/10/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/4173-provimento-n-341-2019-dispoe-sobre-a-regulamentacao-do-disposto-no-item-3-2-f-de-acordo-de-cooperacao-tec
Programa ''JusExpress'' nos Cartórios

342/2019

Altera o art.8 e Acrescenta o art. 9 ao Provimento 330/2018 - CGJ.

343/2019

Dispõe sobre alteração de prazos relativos à prestação de informações pelo SIRC - Sist. Nacional de Informações
21/10/2019
de Registro
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/4175-provimento-n-343-2019-cgj-am-dispoe-sobre-a-alteracao-de-prazos-concernentes-a-prestacao-de-informacoes-p
Civil.
Prazos SIRC- Sist. Nac. de Inf. de Reg.Civil

18/10/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2019-5/4174-provimento-n-342-2019-cgj-am-altera-o-art-8-e-acrescenta-o-art-9-ao-provimento-n-330-2018-cgj-am/file
Tramitação direta de Inquérito

2020
344/2020
345/2020

Dispõe sobre regulamentação dos procedimentos a serem adotados pelo uso do nome social por pessoa 10/03/2020
trans, travestis,
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/4923-provimento-n-344-2020-cgj-am-regulamenta-uso-de-nome-social-por-transgeneros-no-judiciario-do-amazonas/fil
e transexuais usuários dos serviços
Uso de
judiciários.
Nome Social
Não há provimento no site.

-

-

346/2020

Dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial nos Serv. Extrajudiciais do AM, de 23/03 à 21/04. 23/03/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5014-provimento-n-346-2020-cgj-am/file
Suspensão de Atend. Presencial no Serv.Extrajudicial

347/2020

Prorroga para o dia 15/05 o prazo de vigência do Provimento 346/2020 - CGJ.

29/04/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5173-provimento-n-347-2020-cgj-prorrogando-prazo-vigencia-do-prov-346-2020/file
Prorrogação da suspensão do extra

348/2020

Autoriza a celebração de casamentos civis por videoconferência no AM.

27/05/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5183-provimento-n-348-2020-cgj-autoriza-a-realizacao-de-casamentos-civis-por-meio-de-videoconferencia-no-estadoCasamento por Videoconferência

349/2020

Altera o Provimento 302/2017 e atualiza a escalda de rodízios das Serventias de Registro Civl nos atendimentos
08/05/2020
em maternidades.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5226-provimento-n-349-2020-cgj-am-alterar-o-provim-n-302-2017-cgj-para-atualizar-a-escala-de-rodizio-das-serventia
Escala de Rodízio do RCPNAM no atendimento em maternidades

350/2020

Dispõe sobre os procedimentos de casos de intervenção das serventias extrajudiciais do AM, e nomeia interventores.
26/05/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5422-provimento-n-350-2020-cgj-am-regulamenta-procedimentos-relacionados-aos-casos-de-intervencao-do-estado-d
Intervenção em serventias

351/2020

Institui o Manual de Correição Ordinária Anual-Extrajudicial no AM.

352/2020

Mnatém a suspensão do atendimento presencial, conforme Provimento 346/2020, nos serviços extrajudiciais.
28/05/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5434-provimento-n-352-2020-cgj-am-manter-a-suspensao-excepcional-do-atendimento-presencial-dos-servicos-extraju
Suspensão extrajudicial COVID

353/2020

Institui o Manual de PAD e Sindicância no âmbito da Corregedoria do AM.

354/2020

Altera a escala de rodízio dos Tabelionatos aprovada pelo Provimento 305/2017, relativo a criação de posto
15/06/2020
de atendimento
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5544-provimento-n-354-2020-cgj-am-altera-a-escala-de-rodizio-dos-tabelionatos/file
do DETRAN.
Escala de rodízio dos tabelionatos

355/2020

Possibilita a Lavratura de Escritura Pública de Inventário e Partilha, no caso de existência de testamento. 17/06/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5596-provimento-n-355-2020-cgj-am-possibilita-a-lavratura-de-escritura-publica-de-inventario-e-partilha-nos-casos-deInevntário e Partilha com Existência de Testamento

356/2020

Dispõe sobre as regras de funcionamento das Serventias Extrajudiciais do AM, em todas as especialidades
24/06/2020
de notas ehttps://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5597-provimento-n-356-2020-cgj-am-regras-para-funcionamento-das-serventias-extrajudiciais-do-estado-do-amazonas
registros, entre outros.
Funcionamento das Serv.Extrajudiciais

357/2020

Institui regras para a assunção dos Oficiais/Tabeliões Interinos, bem como a trasmissão do acervo das Serventias
24/06/2020
Extrajudiciais.
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5598-provimento-n-357-2020-cgj-am-institui-regras-para-assuncao-dos-oficiais-tabeliaes-interinos-bem-como-para-tran
Regras para transmissão do acervo

358/2020

Determina a implantação e obrigatoriedade do uso do Sistema Processual Judicial Eletrônico das Corregedorias
25/06/2020
(PJECOR),
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5599-provimento-n-358-2020-cgj-am-pjecor/file
do CNJ.
Adoção PJe

359/2020

Altera o Provimento 41/2000 que institui o Código de Normas da Corregedoria.

06/07/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5651-provimento-n-359-2020-cgj-am-altera-o-provimento-n-41-2000-que-instituiu-o-codigo-de-normas-da-corregedoria
Código de Normas da Corregedoria

360/2020

Dispõe sobre a realização de casamento por videoconferência e possibilita matrimônio coletivo.

06/07/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5652-provimento-n-360-2020-cgj-am-regulamenta-a-realizacao-de-casamento-por-videoconferencia-e-possibilita-o-ma
Casamento por Videoconferência e Matrimônio Coletivo

361/2020

Altera o Provimento 329/2018, regulamenta a prestação de contas dos Oficiais Interinos do AM.

20/07/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5703-provimento-n-361-2020-cgjam-altera-o-provimento-n-329-2018-que-dispos-sobre-a-regulamentacao-das-prestac
Prestação de Contas Oficial Interino

362/2020

Altera o Provimento 360/2020, que regulamentou o casamento por videoconferência, assim como casamento
29/07/2020
coletivo.https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5952-provimento-n-362-2020-cgj-am/file
Casamento por Videoconferência e Matrimônio Coletivo

363/2020

Dispõe sobre a possibilidade de oitivas e interrogatórios em PAD e Sindicância em face de servidores e serventuários
07/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5954-provimento-n-363-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-possibilidade-das-oitivas-e-interrogatorios-em-processo-administr
se realizarem por videoconferência.
PAD e sindicância

364/2020

Dispõe sobre a contagem de prazos nos processos da CGJ.

07/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5955-provimento-n-364-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-contagem-de-prazos-nos-processos-da-corregedoria-geral-de-jus
Contagem de Prazos - CGJ

365/2020

Incentiva a regularização de imóveis dados em garantia por alienação fiduciária.

10/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6236-provimento-n-365-2020-cgj-am-incentiva-a-regularizacao-de-imoveis-dados-em-garantia-por-alienacao-fiduciaria
Procedimento

366/2020

Dispõe sobre os mecanismos de comunicação entre a CGJ e Serventias Extrajudiciais do AM.

14/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6041-provimento-n-366-2020-cgj-am-dispoe-sobre-os-mecanismos-de-comunicacao-entre-a-corregedoria-geral-de-jus
Comunicação entre CGJ e Cartórios

367/2020

Institui Prêmio de Qualidade para as Serventias Extrajudiciais do AM, com objetivo de paerfeiçoamento cartorário.
14/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6057-provimento-n-367-2020-cgj-am-institui-premio-de-qualidade-para-as-serventias-extrajudiciais-do-estado-do-amaz
Prêmio de Qualidade Cartorario

368/2020

Dispõe sobre o sitema de Registros Eletrônicos de Títulos e Docs e Civil de Pessoas Jurídicas (SRTDPJ),17/08/2020
em descumprimento
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6379-provimento-n-368-2020-cgj-am-dispoe-sobre-o-sistema-de-registro-eletronico-de-titulos-e-documentos-e-civil-deao Provimento 48/2016 CNJ
Sistema de Registro Eletrônico de Títulos, Doc, entre outros.

369/2020

Dispõe sobre a possibilidade do PAD em face de servidor e serventuário lotados no Interior do AM.

370/2020

Dispõe sobre a competência do Diretor do Fórum para a instauração e condução de sindicância em Comarcas
19/08/2020
com mais
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6381-provimento-n-370-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-competencia-do-diretor-do-forum-para-a-instauracao-e-conducao
uma vara.
Procedimento

371/2020

Altera o Provimento 278/2016 -CGJ, Manual Extrajudicial, capítulo IX, referente às infrações disciplinares 21/08/2020
e penalidades
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6494-provimento-n-371-2020-cgj-am-altera-o-provimento-n-278-2016-manual-do-extrajudicial-no-capitulo-ix-referentecabíbveis a servidores e serventuários.
Infracões e Penalidade contra Servidores e Serventuários.

372/2020

Dispõe sobre autorização de lavratura de escrituras públicas para realização de separações, divórcio, entre
24/08/2020
outros. https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/7371-provimento-n-372-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-autorizacao-de-lavratura-de-escrituras-publicas-para-realizacao-d
Divórcio no cartório com interesse de incapazes

373/2020

Regulamenta a aplicabilidade da Lei Estadual n. 5.520 de 01/09/2020 - Tabela de emolumentos desconto03/09/2020
de 30%
https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/7370-provimento-n-373-2020-cgj-am-regulamenta-a-aplicabilidade-da-lei-estadual-n-5-220-de-01-de-setembro-de-202
Lei redução emolumentos

374/2020

Regras e critérios para designação de Interinos nos casos de vacância das serventias extrajudiciais.

11/09/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/7420-provimento-n-374-2020-cgj-am-define-regras-e-criterios-para-designacao-de-interinos-nos-casos-de-vacancia-da
Interinos - Vacância.

375/2020

Dispõe sobre a alienação antecipada de ativos apreendidos em processos criminais.

08/09/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/7385-provimento-n-375-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-alienacao-antecipada-de-ativos-apreendidos-em-processos-crimi
Procedimento

26/05/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5424-provimento-n-351-2020-cgj-am-institui-o-manual-de-correicao-ordinaria-anual-extrajudicial-das-serventias-extraju
Manual de Correição Ordinária Anual
03/06/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/5435-provimento-n-353-2020-cgj-am-institui-o-manual-de-pad-e-sindicancia-para-utilizacao-no-ambito-da-cgj-am/file
Manual de PAD e Sindicância

19/08/2020 https://www.tjam.jus.br/index.php/ext-provimentos/2020-2/6380-provimento-n-369-2020-cgj-am-dispoe-sobre-a-possibilidade-de-o-processo-administrativo-disciplinar-em-face-de
Procedimento

