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Legislação Específica - MT

PROVIMENTO nº 14/2007 - ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

CGJ Dispõe sobre a realização de audiências no 
período matutino e dá outras providências. 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os artigos 172 do Código 
de Processo Civil e 797 do Código de Processo 
Penal, permitem a prática de atos processuais 
das 06 às 20 horas, em dias úteis; 

CONSIDERANDO a necessidade da adequação 
da pauta de audiências nas Varas Judiciais, re-
duzindo o longo período entre a distribuição da 
ação e a designação das audiências de qualquer 
natureza; 

CONSIDERANDO que a audiência é ato proces-
sual de elevada importância para a aproximação 
do Juiz com as partes, possibilitando o contato 
direto e concreto entre os sujeitos da lide; 

CONSIDERANDO o fato de que inúmeras audi-
ências tem sido redesignadas por conta da au-
sência de membros do Ministério Público ou da 
Defensoria-Pública do Estado de Mato Grosso, 
acarretando prejuízo às partes e ao andamento 
processual; 

CONSIDERANDO precedente jurisprudencial 
do Supremo Tribunal Federal (HC nº 73.650-RS, 
2ª Turma, Relator Min. Néri da Silveira, j. 30-4-
1996, DJU de 4-4-1997) esclarecendo não haver 
nulidade processual na realização de audiência 
para a qual, devidamente intimado, o represen-
tante do Ministério Público tenha faltado; 

CONSIDERANDO o que dispõem as Leis Orgâni-
cas do Ministério Público (8.625/93) e da Defen-
soria Pública do Estado de Mato Grosso (LC n. 
146/2003), acerca do dever funcional de seus 
membros de assistirem e participarem das audi-
ências quando obrigatória ou conveniente a sua 
presença; 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 7º, 
XX da Lei Federal nº 8.906/94, sobre o tempo 
máximo de espera a ser respeitado pelo advo-
gado para a prática de ato judicial; 

CONSIDERANDO que a redesignação de audi-
ências, por ausência do representante do Minis-
tério Público ou da Defensoria-Pública, acarreta 
despesas para o Judiciário, que tem de reiterar 
o ato com todas suas conseqüências, além de 
indesejável retardamento da marcha processu-
al; 

CONSIDERANDO que todos os atos processuais 
são lançados no sistema informatizado do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não 
justificando o fornecimento de cópias impressas 
de atas de audiência, nem para as partes, nem 
para os representantes do Ministério Público e 
da Defensoria-Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º O item 6.13.7.1 da CNGC passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“6.13.7.1 – As audiências serão designadas 
segundo a pauta do magistrado, podendo, 
até três dias na semana, serem realizadas 
no período matutino, sem prejuízo das do 
período vespertino.” 
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Parágrafo único. Ficam acrescentados 
na CGNC os itens 6.13.7.1.1, 6.13.7.1.2, 
6.13.7.1.3 e 6.13.7.1.4, nestes termos: 

“6.13.7.1.1 – O não comparecimento do 
membro do Ministério Público ou da De-
fensoria-Pública, desde que devidamente 
intimados e não justificadas e comprova-
das previamente as razões da ausência, não 
constituirá motivo para o adiamento da au-
diência, caso em que o Juiz constará do ter-
mo a ausência, remetendo-o ao Órgão cor-
reicional competente para as providências 
administrativas.” 

“6.13.7.1.2 – Se a ausência for do membro 
da DefensoriaPública, o juiz nomeará para o 
ato advogado dativo, realizando-se a audi-
ência designada e arbitrando-se os honorá-
rios correspondentes.” 

“6.13.7.1.3 – Nas Varas Especializadas de 
Cumprimento de Cartas Precatórias a auto-
rização para realização de audiências no pe-
ríodo matutino não tem limitação de dias, 
podendo ser feita durante toda semana.” 

“6.13.7.1.4 – Recomenda-se aos magis-
trados a tolerância mínima de 15 (quinze) 
minutos para atrasos das partes ou dos re-
presentantes do Ministério Público ou De-
fensoria Pública à audiência designada, não 
podendo ultrapassar de 30 (trinta) minutos, 
devendo ser registrada na ata de audiência 
o horário efetivo de seu início e término, 
bem como os eventuais atrasos ocorridos.” 

Art. 2º Não serão fornecidas cópias dos termos 
de audiência aos membros do Ministério Pú-
blico, da Defensoria-Pública e às partes, sem-
pre que o ato for registrado no sistema Apolo, 
de onde poderão extrai-los, salvo nos casos em 
que a Lei impuser a entrega (v.g. art. 78 da Lei 
9.099/95). 

Art. 3º Recusando-se o membro do Ministério 
Público, da Defensoria, das Procuradorias da 
União, do Estado ou dos Municípios, durante o 
expediente forense, a receber carga dos proces-
sos, será o fato anotado nos autos e oficiado o 
órgão correicional competente, devendo o es-

crivão certificar a intimação, aguardando-se, em 
cartório, o decurso do prazo para a prática do 
ato processual. 

Art. 4º Ficam os Oficiais de Justiça expressa-
mente autorizados a realizar a comunicação de 
atos judiciais aos membros da Defensoria Pú-
blica, inclusive em seus respectivos Gabinetes, 
desde que respeitadas as prerrogativas funcio-
nais de inviolabilidade e sigilo profissional esta-
belecidas na Lei Orgânica do referido Órgão. 

Art. 5º Fica proibido o lançamento no relatório 
estatístico de produtividade mensal: 

I – das audiências de conciliação realizadas 
pelos conciliadores, ainda que o termo ve-
nha a ser vistado ou homologado pelo Juiz; 

II – como audiência específica, cada termo 
de interrogatório ou de depoimento de tes-
temunhas. 

Art. 6º Ficam cancelados os lançamentos no 
relatório estatístico de produtividade do ano 
forense 2006, das audiências realizadas nos 
Juizados Especiais cujo número seja superior a 
1300, reservando-se ao magistrado o direito de 
provar, em 30 dias, que as realizou em quanti-
dade superior. Parágrafo único. Também ficam 
cancelados os lançamentos referentes aos me-
ses de janeiro, fevereiro e março de 2007, que 
ultrapassem a média mensal de 125 audiências, 
resguardado o direito de prova em contrário. 

Art. 7º Este Provimento entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.


