
Atos normativos (CNJ e TJMG) para os serviços notariais e de registro durante a pandemia 

Ato Normativo Dispõe sobre Link para o texto 

CNJ 
PROVIMENTO N. 91, 22 DE 

MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento 
presencial ao público, bem como a suspensão do 
funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo dos 
notários, registradores e responsáveis interinos pelo 
expediente, como medidas preventivas para a redução dos 
riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador 
da COVID-19, e regula a suspensão de prazos para a 
lavratura de atos notariais e de registro. 

https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/03/Provimento-91.pdf 

 
CNJ 

PROVIMENTO N. 92, DE 25 DE 
MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos documentos 
necessários para a lavratura de registros de nascimentos e 
de óbito no período de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), estabelecida pela Portaria n. 
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/03/Provimento92-
2020_25032020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 93, DE 26 DE 

MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre o envio eletrônico dos documentos 
necessários para a lavratura de registros de nascimentos e 
de óbito no período de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), estabelecida pela Portaria n. 
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original17421520200401
5e84d277e0f0f.pdf 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

955/PR/2020, DE 27/03/2020. 

Dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial no 
âmbito dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de 
Minas Gerais no período que especifica. 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/D4/30/01/1E/4B
B21710615081176ECB08A8/PORTARIA%20CONJUNT
A%20N%20955-PR-2020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 94, DE 28 DE 

MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de registro de 
imóveis nas localidades onde foram decretados regime de 
quarentena pelo sistema de plantão presencial e à distância 
e regula procedimentos especiais. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original17040220200328
5e7f8382db0d3.pdf 
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CNJ 
PROVIMENTO N. 95, DE 1º DE 

ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços notariais e de 
registro durante o período de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), 
enquanto serviço público essencial que possui regramento 
próprio no art. 236 da Constituição Federal e na Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original22122720200401
5e8511cbc13d8.pdf 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

960/PR/2020, DE 09/04/2020. 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 955, de 27 de 
março de 2020, que "Dispõe sobre a suspensão do 
atendimento presencial no âmbito dos Serviços Notariais e 
de Registro do Estado de Minas Gerais no período que 
especifica". 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/17/E7/6D/B7/F3
371710615081176ECB08A8/port%20conj%20960%2
02020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 96, DE 27 DE 

ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 15 de maio de 2020 
do prazo de vigência da Recomendação nº 45, de 17 de 
março de 2020, do Provimento nº 91, 22 de março de 2020, 
do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do 
Provimento nº 94, de 28 de março de 2020 e do Provimento 
nº 95, de 1º de abril de 2020 e que poderá ser ampliado ou 
reduzido por ato do Corregedor Nacional de Justiça, caso 
necessário. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original20150120200427
5ea73d45d332f.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 97, DE 27 DE 

ABRIL DE 2020. 

Regula os procedimentos de intimação nos tabelionatos de 
protesto de títulos visando a redução dos riscos de 
contaminação com o novo coronavírus, causador da 
COVID-19 como medida preventiva de saúde pública nas 
referidas serventias extrajudiciais. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original15151920200428
5ea8488723ece.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 98, DE 27 DE 

ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre o pagamento dos emolumentos, acréscimos 
legais, dívidas e demais despesas através dos meios 
eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de 
débito e crédito, inclusive mediante parcelamento, a 
critério do usuário, como medida preventiva de saúde 

https://atos.cnj.jus.br/files/original15233720200428
5ea84a79144cb.pdf 
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pública nas serventias extrajudiciais, visando a redução dos 
riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador 
da COVID-19 e dá outras providências. 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

965/PR/2020, DE 29/04/2020. 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 955, de 27 de 
março de 2020, que "Dispõe sobre a suspensão do 
atendimento presencial no âmbito dos Serviços Notariais e 
de Registro do Estado de Minas Gerais no período que 
especifica". 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/DD/55/45/5E/4B
AC1710635D2A175ECB08A8/Portaria%20Conjunta%
20965%20-%202020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 99, DE 15 DE 

MAIO DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de maio de 2020 
do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de março de 
2020, do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do 
Provimento nº 94, de 28 de março de 2020, do Provimento 
nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 97, de 27 
de abril de 2020 e do Provimento nº 98, de 27 de abril de 
2020 e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato do 
Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário 

https://atos.cnj.jus.br/files/original16090120200515
5ebebe9d76b5f.pdf 

TJMG 
PORTARIA N. 6.429/CGJ/2020, 

DE 20/05/2020. 

Acresce e revoga dispositivo da Portaria da Corregedoria-
Geral de Justiça nº 6.405, de 15 de abril de 2020, que 
“institui o Projeto-Piloto para a recepção de requisições e 
para a realização de atos notariais e de registro, em meio 
digital, e dá outras providências”. 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/F4/84/D9/2F/CA
73271027F910275ECB08A8/portaria%206429-cgj-
2020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 100, DE 26 DE 

MAIO DE 2020. 

Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos 
utilizando o sistema e-Notariado, cria a Matrícula Notarial 
Eletrônica-MNE e dá outras providências. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original22265120200602
5ed6d22b74c75.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 101, DE 27 DE 

MAIO DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 14 de junho de 2020 
do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de março de 
2020, do Provimento nº 93, de 26 de março de 2020, do 
Provimento nº 94, de 28 de março de 2020, do Provimento 
nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 97, de 27 
de abril de 2020 e do Provimento nº 98, de 27 de abril de 

https://atos.cnj.jus.br/files/original13032320200528
5ecfb69b15d3f.pdf 
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2020 e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato do 
Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário. 

CNJ 
PROVIMENTO N. 103, DE 4 DE 

JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre a Autorização Eletrônica de Viagem nacional 
e internacional de crianças e adolescentes até 16 
(dezesseis) anos desacompanhados de ambos ou um de 
seus pais e dá outras providências. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original12441220200605
5eda3e1c664fe.pdf 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

1.002/PR/2020 
09/06/2020 prorroga até 22/06 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 955, de 27 de 
março de 2020, que "Dispõe sobre a suspensão do 
atendimento presencial no âmbito dos Serviços Notariais e 
de Registro do Estado de Minas Gerais no período que 
especifica". 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/36/45/C8/1F/7CD
92710AA63D4276ECB08A8/Portaria%20Conjunta%2
01002-pr-2020.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 105 DE 12 DE 

JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação para o dia 31 de dezembro de 
2020 do prazo de vigência do Provimento nº 91, 22 de 
março de 2020, do Provimento nº 93, de 26 de março de 
2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020, do 
Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 
97, de 27 de abril de 2020 e do Provimento nº 98, de 27 de 
abril de 2020 e que poderá ser ampliado ou reduzido por 
ato do Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original12415220200615
5ee76c9033a16.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 106, DE 17 DE 

JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a adoção e utilização, do sistema eletrônico – 
APOSTIL – distribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, 
para a confecção, consulta e gestão de apostilamentos em 
documentos públicos, realizados em todas as serventias 
extrajudiciais do país, e dá outras providências. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original15142220200617
5eea334e28a76.pdf 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

1006/PR/2020, DE 17/06/2020. 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 955, de 27 de 
março de 2020, que "Dispõe sobre a suspensão do 
atendimento presencial no âmbito dos Serviços Notariais e 
de Registro do Estado de Minas Gerais no período que 
especifica". 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc100
62020.pdf 
 
 
- prorroga atendimento especial até 15/07 
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TJMG 
PROVIMENTO CONJUNTO N. 

93/2020, DE  20/06/2020. 

Institui o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, que regulamenta os 
procedimentos e complementa os atos legislativos e 
normativos referentes aos serviços notariais e de registro 
do Estado de Minas Gerais. 

https://www.tjmg.jus.br/data/files/C2/E0/DF/41/B6
1E27106431D4275ECB08A8/Provimento%20Conjunt
o%2093-2020.pdf 

CNJ 
RECOMENDAÇÃO N. 46, DE 

22/06/2020 

Dispõe sobre medidas preventivas para que se evitem atos 
de violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa, 
especialmente vulnerável no período de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), no âmbito 
das serventias extrajudiciais e da execução dos serviços 
notariais. 

https://atos.cnj.jus.br/files/original13390020200623
5ef205f448e4f.pdf 

CNJ 
PROVIMENTO N. 107, DE 24 DE 

JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a proibição de cobrança de quaisquer valores 
dos consumidores finais dos serviços prestados pelas 
centrais cartorárias em todo o território nacional, e dá 
outras providências. 

https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/06/Provimento-107.pdf 

TJMG 
PORTARIA CONJUNTA N. 

1022/PR/2020, DE  
29/06/2020. 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 955, de 27 de 
março de 2020, que "Dispõe sobre a suspensão do 
atendimento presencial no âmbito dos Serviços Notariais e 
de Registro do Estado de Minas Gerais no período que 
especifica" 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc102
22020.pdf 
 
- prorroga prazo para habilitação de casamento 

CNJ 
PROVIMENTO N. 108, DE 

03/07/2020. 

Dispõe sobre o envio de dados estatísticos pelas 
Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, relativos à fiscalização das obrigações impostas a 
notários e registradores de todo o Brasil, no cumprimento 
dos termos do Provimento n. 88/2019 da Corregedoria 
Nacional de Justiça e de correlatas sanções que tenham 
sido aplicadas, na forma do art. 12 da Lei n. 9.613/98 e dá 
outras providências. 

https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/07/Provimento-108.pdf  
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TJMG 
PORTARIA CONJUNTA DA 

PRESIDÊNCIA Nº 1.025/2020 
 

Dispõe sobre o plano de retomada gradual das atividades do 
Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do Estado 
de Minas Gerais, consoante as avaliações epidemiológicas 
emitidas pelas autoridades estaduais e municipais de saúde e 
observadas as ações necessárias para a prevenção ao contágio 
pelo novo Coronavírus (COVID-19), o plano de virtualização de 
processos físicos e dá outras providências. 

https://www.sinoregmg.org.br/post/portaria-
conjunta-n-1-025-pr-2020-plano-de-retomada-
das-atividades-do-tjmg 
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