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Legislação Específica - MT

PROVIMENTO Nº 65/2007 – CGJ

Dispõe sobre a racionalização de atos e proce-
dimentos processuais na Justiça de 1.ª Instância 
do Estado de Mato Grosso. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais, previstas nos artigos 31 
e 39, “c” do Código de Organização e Divisão Ju-
diciárias do Estado de Mato Grosso – COJE; 

CONSIDERANDO que é meta específica deste 
Órgão Correcional desenvolver e implantar pro-
jetos para o aprimoramento dos serviços judici-
ários da 1ª. Instância; 

CONSIDERANDO, também, que a atual siste-
mática de encarte e geração de documentos 
processuais nos autos que tramitam na Justiça 
de 1ª Instância do Estado de Mato Grosso oca-
sionam uma elevada quantidade de folhas, en-
sejando dificuldade e demora no manuseio do 
autuado, 

CONSIDERANDO, ainda, que recai sobre o Po-
der Judiciário estadual significativo ônus finan-
ceiro decorrente de gasto com material de con-
sumo (papel, tinta para impressão), desgaste 
de equipamentos de informática, consumo de 
energia elétrica, entre outras despesas de igual 
natureza; 

CONSIDERANDO, por fim, que o Projeto Pilo-
to de Racionalização de Atos e Procedimen-
tos Processuais, instituído pelo Provimento n.º 
37/2007 – CGJ, mostrou que, com o aperfeiço-
amento do sistema de encarte de documentos 
e registro de atos nos autos, é possível a obten-
ção de melhor 2 aproveitamento do tempo dos 
servidores na prática dessas tarefas, bem como 
a desavolumação do processo, com reflexo no 

tempo de tramitação processual e economia de 
material de consumo. 

RESOLVE: 

Art. 1º Adotar as seguintes medidas que pas-
sam a representar, nos autos em que vierem a 
ser ultimadas, ordens judiciais específicas, que 
deverão ser rigorosamente cumpridas pelos 
Gestores Judiciários que atuam nas Varas Judi-
ciais e nas Unidades dos Juizados Especiais do 
Estado de Mato Grosso: 

1. Dos carimbos 

1.1. Os carimbos atualmente lançados 
nas diversas folhas dos processos que 
tramitam perante a Justiça de 1.º Grau 
de Jurisdição do Estado de Mato Gros-
so deverão ser substituídos por folhas 
de movimentação de atos processuais 
criadas para essa finalidade, conforme 
os padrões estabelecidos nos anexos I a 
VII deste Provimento. 

1.2. Os carimbos de conclusão, vista, 
recebimento e remessa serão lançados 
na folha de Movimentação do Processo 
que contenha, no mínimo, colunas para 
as seguintes anotações: 

I - tipo de ato 

II - destinatário/matrícula/OAB 

III - data, 

IV - número da última folha 

V - finalidade do ato/observação 

VI - rubrica do Gestor/Servidor 
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1.2.1. Na coluna “Destinatário”, tratan-
do-se de Magistrado, Promotor, Defen-
sor Público ou servidor, será utilizado 
apenas o número da matrícula funcio-
nal destes. Sendo destinatário o advo-
gado das partes, deverá ser anotado o 
número da OAB. 

1.2.2. O registro dos atos processuais 
referidos neste artigo deve ser obriga-
toriamente lançado, na íntegra, no sis-
tema informatizado Apolo, conforme 
Anexo I. 

2. Das certidões 

2.1. As certidões de registro de feitos 
em geral, registro de sentença, sus-
pensão do processo, armas e objetos, 
fianças, cadastro de casais e crianças 
para adoção e outros registros obri-
gatórios; pagamento de custas, taxas, 
complementação de depósito prévio; 
entrega de documentos às partes, enti-
dades, correios e outros corresponden-
tes; arquivamento, desarquivamento 
de autos; intimações pessoais; envio e 
publicação de intimações e editais via 
imprensa oficial - Diário da Justiça Ele-
trônico; registro de pena e controle de 
comparecimento, serão substituídas 
por folhas especialmente criadas para 
esses fins que contenham, no mínimo, 
colunas para: 

I - tipo de ato; 

II - número de registro/série da sentença; 

III - livro e folha; 

IV - referência do pagamento/depósito; 

V - valor pago/depositado; 

VI - número da guia; 

VII - depositante; 

VIII - tipo de documento entregue e n.º da 
folha onde foi firmado o recibo; 

IX - destinatário; 

X - finalidade; 

XI - nome do intimado - Mat. OAB; 

XII - descrição do ato objeto da intimação/
certidão; 

XIII - arquivamento com baixa e sem baixa; 

XIV - finalidade do desarquivamento; 

XV - numero da caixa de arquivamento; 

XVI - número da nota de expediente; 

XVII - data do envio e certidão; 

XVIII - número do D.J.E. 

XIX - página do D.J.E. 

XX - data da disponibilização e publicação; 

XXI - nome e assinatura do intimado ou re-
educando; 

XXII - mudança de endereço e atividade la-
boral; 

XXIII - última folha; 

XXIV - data da intimação/certidão; 4 

XXV - matrícula e rubrica do Gestor/Servi-
dor. 

2.1.1. O registro dos atos processu-
ais referidos no item anterior deve ser 
obrigatoriamente lançado, na íntegra, 
no sistema informatizado Apolo, con-
forme Anexos IV, V, VI e VII. 

3. Da juntada de peças processuais 

3.1. O controle da juntada de peças 
processuais, (petições, contestações, 
defesas prévias, reconvenções, recur-
sos, alegações finais, embargos, laudos, 
mandados, cartas precatórias, avisos 
de recebimento, alvarás de soltura, 
salvo-conduto, antecedentes criminais, 
comprovantes de publicação de edital, 
dentre outras) será feito na folha de 
controle de Juntada de Peças, contendo 
colunas para as seguintes anotações: 
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I - data da juntada; 

II - identificação da peça 

III - destinatário, para o caso de juntada de 
AR; 

IV - número das folhas referente às peças 
juntadas/observação; 

V - assinatura e matrícula do Gestor/Servi-
dor. 

3.1.1. O registro dos atos processu-
ais referidos no item anterior deve ser 
obrigatoriamente lançado, na íntegra, 
no sistema informatizado Apolo, con-
forme Anexo III. 

4. Dos documentos expedidos 

4.1. Os documentos expedidos serão 
gravados, na íntegra, no Sistema Apo-
lo, após a conferência pelo Escrivão e 
armazenados em banco de dados espe-
cialmente criados para esse fim. 

4.2. As cópias de mandados, ofícios, 
precatórias, alvarás de soltura e salvo-
-conduto não serão encartadas aos au-
tos, devendo ser arquivadas em pasta 
própria, até o retorno do original, ou 
atendida a requisição ou solicitação, ou 
a instalação da versão do Sistema Apo-
lo, com certificação digital. 

4.2.1. No caso do item 4.2, o controle 
da expedição dos documentos ali men-
cionados será feito na folha de contro-
le de Expedição de Documentos, que 
contenha, no mínimo, colunas para: 
data, tipo de documento, destinatário, 
finalidade, folha da decisão ou ordem 
de expedição, última folha e rubrica do 
Gestor/Analista, conforme Anexo II des-
te provimento. 

4.3. O sistema Apolo deverá disponibi-
lizar na tela, abaixo do andamento do 
processo, ferramenta que permita a vi-
sualização dos documentos expedidos 
em cada processo. 

4.3.1. Antes de confirmar no Sistema 
Apolo o andamento relativo ao docu-
mento, o Escrivão deverá proceder à 
conferência da qualidade, tanto no for-
mulário impresso quanto no banco de 
dados do sistema, assinando o expe-
diente, com menção de sua matrícula 
em coluna própria. O servidor que o ex-
pediu deve anotar apenas o número de 
sua matrícula. 

4.4. Após a instalação da versão do Sis-
tema Apolo com certificação digital, du-
rante a tramitação do processo, se hou-
ver necessidade do encarte da cópia de 
um documento expedido, o sistema de-
verá emitir, no momento da sua impres-
são, a informação de quem o assinou 
digitalmente. 

4.5. Nos casos de processos redistribuí-
dos às Comarcas de outros Estados, que 
não têm acesso ao sistema informatiza-
do Apolo, o Escrivão deverá retirar da 
pasta as cópias dos documentos expe-
didos ou imprimi-las, juntando-as ao 
processo, certificando e remetendo os 
autos ao Juízo competente. 

5. Do encarte dos formulários 

5.1. Os formulários referidos neste Pro-
vimento deverão ser encartados nos 
feitos distribuídos, a partir da vigên-
cia deste Provimento, entre a capa do 
processo e antes da petição inicial ou 
denúncia, numerados como partes in-
tegrantes dos autos, e ainda obrigato-
riamente assinadas pelo Gestor, na se-
guinte ordem: 

Processo cível: 

 • Movimentação do Processo – fls. 02 e 
02-verso (Anexo I). 

 • Expedição de Documentos – fls. 03 e 
03-verso (Anexo II). 
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 • Juntada de Peças – fls. 04 e 04-verso 
(Anexo III). 

 • Certidão de Registro de Feitos, Registro 
de Sentença e outros fls. 05 (Anexo IV). 

 • Certidão de Pagamento de Custas, Taxas 
e Depósito Prévio – fls. 05 (Anexo IV) 

 • Certidão de Entrega de Documentos, 
fls. 05 - verso (Anexo IV). 

 • Certidão de Intimação Pessoal – fls. 06 
(Anexo V). 

 • Certidão de Arquivamento e Desarqui-
vamento – fls. 06 verso (anexo V). 

 • Certidão de Envio de Matéria Imprensa 
Eletrônica – fls. 07(Anexo VI). 

 • Certidão de Publicação de Intimação 
via Imprensa – Eletrônica – fls. 07 verso 
(Anexo VI) 

Processo criminal: 

 • Movimentação do Processo – fls. 02 e 
02-verso (Anexo I). 

 • Expedição de Documentos – fls. 03 e 
03-verso (Anexo II). 

 • Juntada de Peças – fls. 04 e 04-verso 
(Anexo III). 

 • Certidão de Registro de Feitos, Registro 
de Sentença e outros fls. 05 (Anexo IV). 

 • Certidão de Pagamento de Custas e Ta-
xas – fls. 05 (Anexo IV). 

 • Certidão de Entrega de Documentos, 
fls. 05 - verso (Anexo IV). 

 • Certidão de Intimação Pessoal – fls. 06 
(Anexo V). 

 • - Certidão de Arquivamento e Desarqui-
vamento – fls. 06 verso (anexo V). 

 • Certidão de Envio de Matéria Imprensa 
Eletrônica – fls. 07(Anexo VI). 

 • Certidão de Publicação de Intimação 
via Imprensa – Eletrônica – fls. 07 verso 
(Anexo VI) 

 • Certidão de Registro de Pena – fls. 08 
(Anexo VII). 

 • Controle de Comparecimento – fls. 08 e 
08-verso (Anexo VII). 

5.2. Nos processos que já se encontram 
em andamento, os formulários deve-
rão ser encartados, na medida em que 
surgir a necessidade da prática de qual-
quer ato processual, devendo as folhas 
também ser numeradas com o número 
01, acrescidas de letras. 

5.3. Caso uma folha não seja suficiente 
até o arquivamento definitivo do pro-
cesso, deverá ser usado idêntico formu-
lário, com o mesmo número, acrescen-
tando-se letras, p. ex.: Movimentação 
do Processo – fls. 02 - Movimentação 
do Processo – fls. 02-A. 

5.4. Nas Cartas Precatórias recebidas 
serão encartadas, obrigatoriamente, a 
Folha de Movimentação do Processo; 
de controle de Expedição de Documen-
tos; de Juntada de Peças e de Certidões 
Diversas (fls. 05 e verso). Os demais for-
mulários serão usados de acordo com a 
exigência do ato deprecado. 

6. Do registro dos atos processuais 

6.1. O ato processual registrado nos for-
mulários referidos neste Provimento, 
quando do seu lançamento no sistema 
Apolo, deverá ser indicado o número 
da folha dos autos onde foi praticado o 
ato/o número da última folha do pro-
cesso. 

6.2. As folhas de Controle devem ser as-
sinadas pelo Gestor/Analista Judiciário 
no momento da conferência da qualida-
de do registro e autuação, sendo obri-
gação de todos os servidores a respon-
sabilidade pela conferência minuciosa 
de referidas peças, quando da retirada 
e devolução dos autos à escrivania. 

6.3. O recibo de documentos firmado 
nos autos deverá ser feito sempre na úl-
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tima folha do processo, com a assinatu-
ra de quem recebeu, e o ato certificado 
na folha de Certidão de Entrega de Do-
cumentos, conforme Anexo IV. 

Art. 2º Os itens 1.3.7, inc.VII, 2.3.5 e 2.3.5.5, to-
dos da Consolidação das Normas Gerais da Cor-
regedoria Geral da Justiça - C.N.G.C - passam a 
ter a seguinte redação: 

“1.3.7 - Deve-se verificar com relação aos pro-
cessos: 

VII - se constam a data e o número da ma-
trícula funcional do Juiz e do Promotor nos 
termos de conclusão e vistas; 

2.3.5 Estando o processo apto a ser re-
metido para o Juiz, o Gestor/Analista 
Judiciário deverá providenciar a con-
clusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, lavrando o competente termo o 
qual deverá conter o número da matrí-
cula funcional do magistrado, a data da 
conclusão e a assinatura do Gestor Judi-
ciário, devidamente identificada. 

2.3.5.5 Dos termos de vista aos advoga-
dos, Defensores Públicos e membros do 
Ministério Público, constarão, de forma 
legível, o número da inscrição do advo-
gado ou do Defensor Público, junto à 
OAB, ou da matrícula funcional do Pro-
motor, conforme o caso, bem como a 
data da entrega dos autos, a matrícula e 
a assinatura do Gestor/Analista Judiciá-
rio, sendo inadmissível a vista sem data. 
As assinaturas do advogado, do Defen-
sor Público e do Promotor também de-
verão ser identificadas. 

Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data 
de sua publicação, tornando-se obrigatório a 
partir de 2 de janeiro de 2008. 




