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PODE,R JUDICIÀRIO
:|'RIIIUNAL DA JUS'|"IÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ANTEPROJETO DE LEt CGMPLEMENTAR N 
t- J I

ALïERA o artigo 415 e revoga o artigo
420-G da Lei Complementar no 17 de 23
de janeirr de 1997, para organizar as
atribuiçÕm dos Cartorios de 1o e 20

Ofícios das comarcas de Coari, lranduba,
Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

o TRTBUNAL PLENO DO TRTBUNAL DE JUST|çA DO ESTADO DO

AMAZONAS, no uso das suas atribuiçÕes legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na alínea rra'r do inciso I do art. 96 da

Constituição Federal, que defere a autonomia dos Tribunais de Justiça para

elaborar seus regimentos internos, dispor sobr+ funcionamento dos respectivos

orgãos jurisdicionais e organizar os serviços dos juízes que lhes forem

vinculados;

CONSIDERANDO o disposto no art. 28 da Lei de Organizaçâo e divisão

Judiciária do Estado do Amazonas * Lei Complementar n. 17, de 23 de janeiro

de 1997, conferindo poderes ao Tribunal Pleno, atravós do seu Presidente,

para propor ao Poder Legislativo matéria que {ersem sobre a organizaçâo e a

divisão judiciária;

CONSIDERANDO o precípuo dever de zelx pelo bom funcionamento das

Unidades Jurisdicionais de sorte a disponibilizar à sociedade amazonense uma

prestação jurisdicional célere e eficaz;

CP,4 tt, 2AI9/016041. ,,1nle1srojt:ío r1ue ttltetut o orligo ,.11.5 c revogtt c artígo 120-G n" 17 da 23
de.jontirtt de 1997, pura organizcrr us otrihuìç'õt.s dos ()art<jrios de [" e 2" ()íïcíos
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PODER JUDICIÃRIO
TRIBUNAL Dn JUSTIÇA DO ASTADO DO AMAZONAS

RESOLVE:

Art. 10. O artigo 415 da Lei Complementar n' 17, de 23 de janeiro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.415, Nas Comarcas de Coari, lranduba, ltacoatiara, Manacapuru e Parintins, haverá, em

cada uma, dois (02) Ofícios,

l- nas Comarcas referidas no caput, o 10 Ofício acunc.rlará as atribuiçÕes de Tabelionato de

Notas, Tabelionato de Protestos e Tabelionato de Notas e Registro de Contratos Marítimos e o

2o Ofício acumulará as atribuiçoes de Registro de lmoveis, Registro Civil de Pessoas Naturais,

Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de ïítulos e Docun*ntos.

Parágrafo único, Assegurado o direito de opção prevsto n0 ad, 29 da Lei no 8.935194, a

especialização prevista no inciso locorrerá com a delegação dos serviços, que serão exercidos

em caráter privado por delegação do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

Art.2o. Fica revogado o art. 42A-G da Lei Complementar n' 17 , de 23 de janeiro

de 1997

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala de SessÕes do Tribunal Pleno do Egrégb Tribunal de Justiça do Estado

do Amazonas, em Manaus, 09 de julho de 2019.

Desembargador OLIVEIRA
Presidente

CPÁ tt. 2019/016041 ,.lnteJtroicío que r.rt{ent o (trt:igo 415 e revogrr í ortigo 420-(i tltr l.,eÌ

de.janeíro de 1997, pura organízur os u.rrihuições dos (^.lart<irÌ<'ts cle fo c 2" Oficir.rs das t'onrarcas cle
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PODER .IUDII]TARIO
TRIBIINAL DE.ItISTIÇA DO ESTADO DO AÌVIAZONAS

JUSTIFICATIVA DE ANTEPROJETO DE LEI

JUSTIFICATIVA para alteração do artigo 415 e
revogação do artigo 42A-G da Lei Complementar
no 17 de ?3 de janeiro de 1997, para organizar as
atribuiçÕm dos Cartórios de 1o e 2a Oíícios das
comarcas de Coari, lranduba, ltacoatiara,
Manacapuru e Parintins.

Trata-se de anteprojeto de lei que visa a reorganização judiciária do Ëstado

do Amazonas, mormente sobre a alteração do artigo 415 e revogação do art.420-G da

Lei Complementar no 17 , de 23 de janeiro de 1997.

Pretende-se com a alteração do art. 415 da Lei Complementar n. 17197

especificar as atribuiçÕes dos Cartórios do 1o e do 20 Ofícios das comarcas elencadas

na ementa, em observação ao comando do arl 26 e parágrafo único da Lei n. 8.935/94

- Lei de Notários e Registradores,

A criação de um novo ofício da espécie foi necessária para dar

compatibilidade de unidades de serviços com a população, assegurando as condições

mínimas de exercício de suas atribuições, a fin de facilitar a fiscalização e o controle

pelo Poder Judiciário.

Consequentemente, com a divisão das atribuiçoes acima citadas, a art.420-

G da Lei Complementar n, 17197 perde o obje{o visto que versava justamente sobre a

acumulação das atividades ora desenvolvidas por ambos os Cartorios.

E a justificativa

Manaus, 09 de julho de 2019.

DE OLIVEIRADesembarga

Presidente
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PODER JUDICIaRIO
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ador NS DA COSTA

Desembargador DE JESUS ABDALA SIMOES

Desembargadora MARIA DAS GRAçAS PESSOA FIGUEIREDO

JORGE M NHO

Desembarg MARIA DO PER soco EDES MOURA

CPÁ n. 2019/01 604l. ,4nieprojelo tpLe oh,era o arligo 4l5 e rewgtr cartígo 42()-G da l,eì (,'omplemenler n" l7 dc 23

de .jttneiro de 1997, para organizar us utribuições dos ()art<irÌos tle I" e 2'(.)íicio.t das cotuorcas tle Coaú, Irttndulta.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL I}E JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Desembargador DOMIN JOR HALUB PEREIRA

Desembargador FLAVIO HUMBËRTO PASCARELLI LOPES

Desem or CAMIN A E LIMA,

Desembargador ARI THURY

Desembargador A O BESSA

CPA tt.2019/01604 l. ,4ntep"o.ieío que ttlteru o ortigo 4l5 e reyogo +artígo 42()-C t.ltr l,eÌ (,'omplemenkrr n" l7 da 23

[tacoati trra. ìt,Íanacupu.nt e P ur intíns.
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PODBR JUDICIARIO
TRIBUNAL DA JUSTrÇA DO A,STADO DO AMAZONAS

Desembargador cLAUDIO CÉSnn RAMALHEIRA ROESSING

Desemb or SABINO S:LVA

n
Desembarg dora CARLA M DOS REIS

D argad-glw-F
ide

Desemba d ORGE S

CPÁ tr. 2019/01604
de ianeiro de I 99

Itacoatìtrra

elo que ttltera o or|igo
t:ts utríbuições dos

omplente ntar n"
tle (oari,

e Parintins
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ASTADO DO AMAZONAS

LAFAYË c Ë tËtRA.lÚMon
Corregedor de Justiça

Desembarg GE

Desembargador JOMAR E FERNANDES

Desembarg or IS CORREA GENTIL

Desembargador SANTOS

CPA n,2019/A16041, Átttep'ojetoque t.rltera o trr!:igct 4l5 e revogtr oartìgo420-G tltt Lei.(,'ontplemeníar n" l7
de .jane ir<t de 1 997, para organizur trs tth'íhu ições dos Cart<ir Ì<ts de I' e 2' O/ic ios das t orutrrcas tle () oari,
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PODER JUDICIÂRIO
TRIBUNAL DN JUSTIÇA DO ASTADO DO AMAZONAS

Desembargador ERNESTO ANSELMO Q IROZ CHIXARO

rgador ËLcl slMÕËs DE oLtvHtRA

Desembargadora JOANA DOS SANTOS MEIRELLES

Desembargador LUíS TOS

CP,4 n. 2AI9/()l604l. Anfe1sro.ieío que alí,era o artigo 415 e revogo oeriigo 420-C th l,ei (-'ontplenrcntar n." l7 cle 23
tíe.janeíro de 1997, para organizur as atribuíçõe,ç d<ts ('.llartórios tle l'e 2" O[ícios das connrcas de (oari, Irttnduba.
[tttcoati trra. Aíanucosturu e P urìr,ttíns.
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