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Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 3ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Paulo da Cunha  - Presidente
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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Juvenal Pereira da Silva 
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Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza
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Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho
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Desa. Marilsen Andrade Addário
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Paulo da Cunha  - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

       Plenário 04 - 8:30

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz Convocado

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 9:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

QUINTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

SEXTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 8:30

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Marcos Machado

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz 

Convocado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras 

      Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - 

      Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Corregedoria-Geral da Justiça

Portaria

 PORTARIA Nº 99/2016 – CGJ

 Suspender a correição na 1ª Vara Especializada da Infância da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá .

 A CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES 

KNEIP, CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31, 

39, "a", do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Mato 

Grosso – COJE e art. 43, LV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – 

RITJ:

 CONSIDERANDO que é atribuição da Corregedoria Geral da Justiça 

orientar, fiscalizar e aprimorar os serviços forenses do primeiro grau do 

Poder Judiciário;

 CONSIDERANDO quecompete aos juízes auxiliares da Corregedoria Geral 

da Justiçarealizar e supervisionar correições e inspeções, virtuais e/ou 

locais, nos serviços judiciais e extrajudiciais indicados pelo Corregedor, 

apresentando os respectivos relatórios;

 CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Foro Judicial – CNGC que regulamentam os serviços 

correicionais;

 CONSIDERANDO que a Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Capital encontra-se de licença médica.

 RESOLVE

Art. 1º Alterar, em parte, o art. 1º da Portaria n. 78/2016-CGJ, para 

suspender a CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, marcada para o dia 

10.10.2016.

 Art. 2º Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta Portaria 

ao Presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, 

Defensoria Pública Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MT.

 Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2016

 Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

 Corregedor-Geral da Justiça

 .x.

 Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2016.

 NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

 Diretora do Departamento

 Visto:

 ANELICE IZABEL CASSEMIRO DE ARRUDA

 Coordenadora da Secretaria da Corregedoria

  

Provimentos

 PROVIMENTO Nº. 40/2016 – CGJ

 Dispõe sobre a 2ª edição da CNGCE - Consolidação da Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.

 A

 Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e, com fulcro nos artigos 31 e 39, "c", do 

Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso - COJE;

 CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário estadual, como 

autoridade delegante dos Serviços Notariais e de Registro, zelar para que 

esses serviços sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e 

eficiência, nos termos do art. 38, da Lei Federal nº 8.935/94;

 CONSIDERANDO que compete às Corregedorias de Justiça, a atividade 

fiscalizatória dos serviços cartorários e a edição de normas técnicas que 

venham assegurar o bom desempenho dos serviços notariais e de 

registro;

 CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, devido à multiplicidade de leis posteriores, 

bem como provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça e da 

Corregedoria-Nacional de Justiça, Resoluções do Conselho Nacional de 

Justiça e outros atos normativos supervenientes;

 CONSIDERANDO a necessidade de alcançar maior eficiência nos 

serviços prestados pelas unidades extrajudiciais, o que contribui a edição 

de uma norma administrativa autalizada;

 CONSIDERANDO que a reunião em texto único e sistematizado de todas 

as normas internas relativas aos Serviços Notariais e de Registro 

permitirá, a um só tempo, eliminar eventuais repetições ou divergências 

entre os atos normativos, suprimir os dispositivos revogados, expressa ou 

tacitamente, e os considerados em confronto com a Legislação Federal, a 

Constituição Estadual e as Leis de Organização Judiciária do Estado, 

conferindo unidade ao corpo de nossa legislação interna;

 CONSIDERANDO a importância que os serviços notariais e de registro 

representam para a sociedade, em face da segurança jurídica, da 

prevenção de litígios e os escopos de assegurar a publicidade, a 

autenticidade e a eficácia dos atos jurídicos praticados;

 CONSIDERANDO a preocupação de melhor racionalizar, otimizar e 

disciplinar os serviços cartorários, ao facilitar a consulta e permitir a 

manutenção de um sistema simples e rápido de atualização;

 CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e a necessidade da prestação dos serviços de 

modo adequado.

 REVOLVE:

Art. 1º Aprovar o Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, 2ª edição, com 

o fito de estabelecer regras e procedimentos técnicos a serem 

observados, em caráter imediato e específico, como norma suplementar 

da legislação estadual e federal, pelos Tabeliães e Oficiais de Registro 

deste Estado, nos termos deste Provimento.

 Art. 2º O Departamento de Orientação e Fiscalização – DOF desta 

Corregedoria adotará providências no sentido de promover a divulgação 

da Consolidação das Normas ora instituída e ficará encarregado de 

preservar a matriz eletrônica do respectivo texto normativo, mantendo-o 

íntegro e atualizado, em consonância com eventuais alterações que 

venham a ser editadas futuramente.

 § 1º O referido Departamento deverá manter no sítio eletrônico da 

Corregedoria-Geral da Justiça duas consolidações das Normas Gerais: 

uma consolidada, contendo somente no rodapé por meio de nota, qual o 

provimento que a alterou ou revogou, e outra tachada, contendo todas as 

alterações com correspondente ato, no corpo do texto.

 § 2º Os artigos ou parágrafos revogados serão suprimidos da norma 

consolidada.

 Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Provimento 

CGJ nº 02/2009, especificamente quanto à matéria do foro extrajudicial.

 § 1º Os itens que requerem alteração no sistema GIF- Gestão Integrada 

de Foro - entrará em vigor 40 (trinta) dias após a publicação desta norma.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.

 Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

 Corregedora-Geral da Justiça

 .x.

 Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2016.

 NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

 Diretora do Departamento

 Visto:

 ANELICE IZABEL CASSEMIRO DE ARRUDA

 Coordenadora da Secretaria da Corregedoria

 Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Extrajudicial completo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

 

  

 PROVIMENTO Nº 41/2016-CGJ

 Aprova a 4ª edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

 A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES 

KNEIP, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 
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39, "c", do Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - 

COJE;

 CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é o órgão de 

fiscalização, disciplina e orientação administrativa com atribuição em todo 

o Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial a Lei nº 

13.105/2015.

 RESOLVE

Art. 1º Aprovar a 4ª edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC.

 Art. 2º A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC poderá ser revogada por meio de 

Provimento a ser elaborado sem prejudicar a sistemática e a numeração 

existentes.

 Art. 3º Esta norma, suas alterações e todos os formulários padronizados 

serão disponibilizados no site da Corregedoria-Geral da Justiça 

(http://corregedoria.tjmt.jus.br/) em duas vias: uma sem as referências e 

remissões e outra, tachada, com todas as alterações constantes.

 Art. 4º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Provimento 

CGJ nº 02/2009, especificamente quanto à matéria do foro judicial.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Presidência 

do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública 

Geral e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso – 

OAB/MT.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2016

 Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP

Corregedora-Geral da Justiça

 .x.

 Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2016.

 NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

 Diretora do Departamento

 Visto:

 ANELICE IZABEL CASSEMIRO DE ARRUDA

 Coordenador da Secretaria da Corregedoria 

 

 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC completo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo 

 

 

 

Coordenadoria de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N.º 587/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Movimentação Interna (Exercício de Cargo 

em Comissão) 39/2016, PTG. 0176617-70(A),

 RESOLVE

Conceder à servidora MARA FERNANDA FLORÊNCIO, CPF: 

551.557.901-15, matrícula 13465, efetiva, Analista Judiciário - PTJ, da 

comarca da Capital, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso 

III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, 

ficando lotada na Secretaria deste Tribunal, em caráter temporário, 

enquanto estiver no exercício de cargo comissionado ou função de 

confiança, excepcionalmente, a partir de 01/01/2017.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Ato

ATO N. 1246/2016-DRH

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO , tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 

24.02.2010,

e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear, em comissão, ADILSA MONTEIRO MOTA,

matrícula 29.393, CPF n.º 567.638.591-04, para exercer o cargo de 

Assessor da

Coordenadoria PDA-CNE-VI, da Coordenadoria Financeira, com efeitos a

partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de dezembro de 2016.

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

Documento assinado digitalmente por: Paulo da Cunha

Portaria Presidência

 PORTARIA N.º 586/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Movimentação Interna (Exercício de Cargo 

em Comissão) 38/2016, PTG. 0176617-70,

 RESOLVE

Conceder à servidora LICÍNIA SILVA DOS ANJOS, CPF: 356.483.501-63, 

matrícula 719, efetiva, Agente da Infância e Juventude - PTJ, da comarca 

da Capital, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso III e do 

artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, ficando 

lotada na Secretaria deste Tribunal, em caráter temporário, enquanto 

estiver no exercício de cargo comissionado ou função de confiança, 

ficando revogada a Portaria nº 081/2012/CRH, a partir da publicação 

desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 588/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Movimentação Interna (Exercício de Cargo 

em Comissão) 40/2016, PTG. 0176617-70(B),

 RESOLVE

Conceder à servidora MELISSA MARIA FREITAS DE ALMEIDA, CPF: 

023.249.861-08, matrícula 13528, efetiva, Técnico Judiciário - PTJ, da 

comarca de Brasnorte, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, 

inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 

14/8/2013, ficando lotada na Secretaria deste Tribunal, em caráter 

temporário, enquanto estiver no exercício de cargo comissionado ou 

função de confiança, ficando revogada a Portaria nº 364/2013- DRH, a 

partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 596/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Movimentação Interna (Exercício 

de Cargo em Comissão) 42/2016, PTG. 0180092-34,

 RESOLVE

Conceder à servidora MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO, CPF: 

835.524.131-20, matrícula 21.466, efetiva, Analista Judiciário - PTJ, da 

comarca da Capital, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso 

III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, 

ficando lotada na Secretaria deste Tribunal, em caráter temporário, 

enquanto estiver no exercício de cargo comissionado ou função de 

confiança, a partir de 1º/01/2017.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2016.
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(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 595/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos de Movimentação Interna (Exercício de Cargo 

em Comissão) 41/2016, PTG. 0179356-16,

 RESOLVE

Conceder à servidora MARISSOL FERREIRA RAMOS, CPF: 

384.487.341-49, matrícula 6325, efetivo, Técnico Judiciário - PTJ, da 

comarca de Chapada dos Guimarães, Movimentação Interna, nos termos 

do artigo 20, inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 

26/2013/CM, de 14/8/2013, ficando lotada na Secretaria deste Tribunal, em 

caráter temporário, enquanto estiver no exercício de cargo comissionado 

ou função de confiança, ficando revogada a Portaria nº 675/2013-DRH, 

excepcionalmente, a partir de 01/01/2017.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 594/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE

Retificar, em parte, as Portarias n. 582 e 583/2016/DRH de 16/12/2016, 

publicadas no D.J.E. edição n. 9922, em 22/12/2016, para que passem a 

vigorar, excepcionalmente, a partir de 01/01/2017.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2016.

(assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N.º 597/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Movimentação Interna (Exercício 

de Cargo em Comissão ) 43/2016, PTG. 0180794-77,

 RESOLVE

Conceder ao servidor MARCIO ALEXANDRE MACIEL, CPF: 

707.074.481-15, matrícula 21357, efetivo, Analista Judiciário - PTJ, da 

Comarca de Várzea Grande, Movimentação Interna, nos termos do artigo 

20, inciso III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 

14/8/2013, ficando lotado na Secretaria deste Tribunal, em caráter 

temporário, enquanto estiver no exercício de cargo comissionado ou 

função de confiança, ficando revogada a Portaria nº 646/2015-DRH, 

excepcionalmente, a partir de 01/01/2017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

 Desembargador PAULO DA CUNHA

 Presidente do Tribunal de Justiça

Atos do Presidente

ATO N. 1248/2016-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO , no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a decisão 

proferida em 23-12-2016, nos autos de Pedido de Providências 126/2016 - 

CIA N.U. 01308755-65.2016.8.11.0000,

 RESOLVE

 Reintegrar a servidora GIORGIA MARIA BARROS ALMEIDA REUTER, 

matrícula 3725, ao cargo efetivo de Auxiliar Judiciário - PTJ, da Secretaria 

do Tribunal de Justiça, com efeitos a partir da data da publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de dezembro de 2016.

 (assinado digitalmente)

Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

Departamento de Pagamento de Pessoal

Decisão do Presidente

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 33/2016

CIA: 0160744-30.2016.8.11.0000

 SOLICITANTE: Ilma. ILMAN RONDON LOPES

SOLICITADO: Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA – Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 ASSUNTO: Oficio n. 46/2016, solicitando autorização para realização de 

horas extras pela servidora Jusciara Jesuina da Costa.

 DECISÃO: "Ilman Rondon Lopes, Coordenadora Financeira, solicita 

prorrogação da autorização de horas extras para a servidora Jusciara 

Jesuina da Costa, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 15/12/2016, 

para fechamento dos Balanços e Balancetes (fl. 20-DPP/TJ).

Instada a manifestar a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, 

caso autorizada, a despesa deve ser alocada na Unidade Orçamentária 

03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo 

do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores de 2º Grau, Fonte 

100, no elemento da despesa 3.1.90.16.3.1 – despesas de exercícios 

anteriores.

Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

É o necessário. DECIDO.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)- as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 
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laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (grifos nossos)

Denota-se que a requerente observou o requisito da anterioridade do 

pleito, bem assim o limite de 30 (trinta) dias de jornada extraordinária.

Desta feita, defiro o pedido, para autorizar o pagamento de horas extras, 

pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 15/12/2016, observando o limite 

máximo de 02 (duas) horas extras diárias.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se".

Cuiabá, 26 de dezembro de 2016.

 Desembargadora PAULO DA CUNHA,

Presidente do Tribunal de Justiça.

____________________________

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 34/2016

CIA: 0163782-50.2016.8.11.0000

 SOLICITANTE: Exma. Sra. ILMAN RONDON LOPES

 SOLICITADO: Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA – Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 ASSUNTO: CI n. 49-2016 CF requerendo autorização para realização de 

horas extras pelos servidores do departamento do Funajuris: Elen Regina 

A. P. Radi; Joaneth T. da Silva; Estela F. Pereira; Junia C. S. Tocantins; 

Ligia T. G. Cabral; Marina C.dos Reis; Hercules F. Magalhães; Luizete S. O. 

Oliveira; Mônica P. L. dos Santos; Ana Cláudia Mazetto; Rosagela L. 

Duarte; Gregory de S. Soares.

DECISÃO: "Ilman Rondon Lopes, Coordenadora Financeira, solicita 

prorrogação da autorização de horas extras pelos servidores listados no 

Ofício n. 147/2016-CF, no período de 22/12/2016 a 06/01/2017.

Instada a manifestar a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, 

caso autorizada, a despesa deve ser alocada na Unidade Orçamentária 

03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo 

do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores de 2º Grau, Fonte 

100, no elemento da despesa 3.1.90.16.3.1 – despesas de exercícios 

anteriores.

Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

É o necessário. DECIDO.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)- as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (grifos nossos)

Denota-se que a requerente observou o requisito da anterioridade do 

pleito, bem assim o limite de 30 (trinta) dias de jornada extraordinária.

Desta feita, defiro o pedido, para autorizar o pagamento de horas extras, 

no período de 22/12/2016 a 06/01/2016, observando o limite máximo de 02 

(duas) horas extras diárias.

Junte-se ao Pedido de Pagamento de Horas Extras n. 34/2016 – CIA 

0163782-50.2016, por se tratar de reiteração do pedido daqueles autos.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se".

Cuiabá, 26 de dezembro de 2016.

 Desembargadora PAULO DA CUNHA,
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Presidente do Tribunal de Justiça.

______________________________

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 38/2016

CIA: 0180145-15.2016.8.11.0000

SOLICITANTE: Sra. LUCILENE LARA DE ARRUDA

 SOLICITADO: Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA – Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 ASSUNTO: Pedido de Pagamento de Horas Extras.

 DECISÃO: "Lucilene Lara de Arruda, Diretora do Departamento de 

Pagamento de Pessoal, solicita autorização para realização de horas 

extras pelos servidores Robson Zanatta Camargo, Gelson Luiz Barros 

Matos, Lucilene Lara de Arruda, Francicleide Aguiar da Fonseca, Elson 

London Monteiro, Tafnes Christina Pinho da Silva, Jane Maria Rodrigues, 

Margareth Traquimas da Silva e Caroline Isoton da Silva, no período de 16 

a 23/12/2016, para levantamento de passivo dos servidores, em especial 

os cálculos da URV.

Justifica a não realização antecipada do pedido de pagamento ante o 

exíguo prazo para execução dos trabalhos, haja vista que a decisão 

autorizadora do pagamento da URV ocorreu em 15/12/2016, bem assim a 

complexidade das tarefas.

Mais adiante, na Informação n. 1777/2016-DPP, o Departamento de 

Pagamento de Pessoal informa os procedimentos a serem efetuados pelos 

servidores para fins de comprovação e recebimento das horas extras 

eventualmente deferidas, bem como apresenta planilha de simulação dos 

valores aos quais farão jus a título de jornada extraordinária, pelo período 

solicitado, perfazendo o montante de R$18.793,65 (dezoito mil, setecentos 

e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

Instada a manifestar a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, 

caso autorizada, a despesa deve ser alocada na Unidade Orçamentária 

03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo 

do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores de 2º Grau, Fonte 

100, no elemento da despesa 3.1.90.16.3.1 – despesas de exercícios 

anteriores.

Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

É o necessário. DECIDO.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)- as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (grifos nossos)

Denota-se que a Informação n. 1772/2016-DPP é datado de 21/12/2016, 

assim, não foi observado o requisito da anterioridade do pleito, todavia, o 

retardamento encontra-se plenamente justificado, considerando a 

urgência na execução dos trabalhos, uma vez que estamos nos 

aproximando do encerramento do exercício financeiro de 2016.

Isso posto, defiro o pedido, para autorizar o pagamento de horas extras 

relativas ao período de 16 a 23/12/2016, observando o limite máximo de 02 

(duas) horas extras diárias.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se".

Cuiabá, 26 de dezembro de 2016.

 Desembargadora PAULO DA CUNHA,

Presidente do Tribunal de Justiça.

______________________________

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 39/2016

CIA: 0177594-62.2016.8.11.0000

SOLICITANTE: Sra. ILMAN RONDON LOPES

 SOLICITADO: Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA – Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 ASSUNTO: Oficio n. 97/2016-CF requerendo autorização para realização 

de horas extras pelos servidores do Departamento Financeiro e Depósitos 

judiciais.

DECISÃO: "Ilman Rondon Lopes, Coordenadora Financeira, solicita 

autorização para realização de horas extras pelos servidores Wânia 

Christina Zaviasky Proença, Ábia Rodrigues Souza Costa, Alessandra 

Regina Marques Bueno, Tiana Brás Pereira Barreto, Elen Lucas de 

Rezende, Eraldina Camargo de Veiga, Marcia da Silva Taborelli, Eli 

Teresinha da Silva, Laiton Rodrigues Ortiz e Vanderlea Pereira de Moraes 

Silva, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 15/12/2016.

O Departamento de Pagamento de Pessoal informa os procedimentos a 

serem efetuados pelos servidores para fins de comprovação e 

recebimento das horas extras eventualmente deferidas, bem como 

apresenta planilha de simulação dos valores aos quais os servidores 
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farão jus a título de jornada extraordinária, pelo período de 30 (trinta) dias, 

perfazendo o montante de R$44.387,47 (quarenta e quatro mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Instada a manifestar a Coordenadoria de Planejamento esclarece que, 

caso autorizada, a despesa deve ser alocada na Unidade Orçamentária 

03.101 – Tribunal de Justiça, PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo 

do Estado e Encargos Sociais, UG 0006 – Servidores de 2º Grau, Fonte 

100, no elemento da despesa 3.1.90.16.3.1 – despesas de exercícios 

anteriores.

Anota, ainda, a existência de recursos suficientes para o atendimento da 

demanda.

É o necessário. DECIDO.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamenta o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)- as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (grifos nossos)

Denota-se que a requerente observou o requisito da anterioridade do 

pleito, bem assim o limite de 30 (trinta) dias de jornada extraordinária.

Desta feita, defiro o pedido, para autorizar o pagamento de horas extras 

aos servidores listados no Ofício n. 97/2016-CF, pelo período de 30 (trinta) 

dias, a partir de 15/12/2016, observando o limite máximo de 02 (duas) 

horas extras diárias.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se".

Cuiabá, 26 de dezembro de 2016.

 Desembargadora PAULO DA CUNHA,

Presidente do Tribunal de Justiça.

______________________________

PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 41/2014

CIA: 0132756-05.2014.8.11.0000

SOLICITANTE: Sr. JORGE ALEXANDRE M. FERREIRA

 SOLICITADO: Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA – Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 ASSUNTO: Juiz de Direito solicita a possibilidade de pagamento de 02 

horas extras diárias, pelo período de 20 dias, para os servidores que 

participarão do referido mutirão.

DECISÃO: "Visto.

Trata-se de solicitação de autorização para pagamento de 02 (duas) 

horas extras, pelo período de 20 (vinte) dias, aos servidores da Comarca 

de Cáceres, nos moldes do demonstrativo de fl. 02-TJ, sustentado na 

necessidade em realizar mutirão para organização do arquivo de 

processos na referida Unidade.

No tramitar dos autos vários incidentes de inclusão e exclusão de 

servidores dentre o rol daqueles que efetivamente realizaram o trabalho 

extraordinário.

Houve autorização pelo então Presidente deste Tribunal de Justiça, 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, para o pagamento das horas 

extraordinárias aos servidores, no período de 20 (vinte) dias, limitando a 

02 (duas) horas diárias, nos termos da Portaria n. 382/2014-PRES, 

conforme decisão de fl. 23-TJ.

O Departamento de Pagamento de Pessoal na Certidão n. 1643/2015-DPP, 

assevera que o pagamento das horas extras laboradas no mês 

dezembro/2014 foi efetivada no mês de setembro/2015 somente às 

servidoras Elielze Marques do Amaral, Roselane Conceição de Oliveira e 

Maria Lusia de Arruda Alves (fl. 67-TJ). Mais adiante certifica à fl. 93-TJ, 

que não foi realizado o pagamento das horas extras as servidoras 

Jackiline M. Dias Tingo, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, Joana Aparecida 

Silva Assunção e Ivone Ulian Leite.

Em derradeira informação n. 626/2016-DPP, fl. 99-TJ, presta 

esclarecimentos e registra que "Os pagamentos de horas extras são 

realizados após a Divisão de Informação de Processos simular os cálculos 

solicitados, que após apreciados pela Administração e deferidos, são 

juntados documentos. Esses, requeridos por esse setor, para somente 

após, de posse dessas documentações, enviar os autos ao setor 

competente que elabora as folhas de pagamentos dos servidores."

Já na certidão n. 146/2016-DPP, anota, "em consulta ao Sistema de Folha 

de Pagamento, verificamos a realização de pagamento de horas extras 

aos servidores ISABELASILVAMIRANDA, 8337, GILMARAPAZRIBEIRODE 

BRITO, 8329, e KLEIDSONSANTANARAMOS, 4623, na folha de 

Junho/2015, referente a horas extras trabalhadas em novembro e 

dezembro/2014."

É o relatório.

Registra-se, inicialmente, que o vertente feito tramita nesta Corte há mais 
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de 02 (dois) anos, sem adoção de medidas que venham equacionar a 

questão.

 Constata-se que na CI n. 470/2014-DF, protocolada sob n. 

0132756-05.2014, em 1º/10/2014, e no Ofício n. 541/2014-DF, CIA n. 

0140954-31.2014, de 16/10/2014, foram relacionados os servidores para 

realizarem as horas suplementares na Comarca de Cáceres.

De conseguinte, autorizado o pagamento de horas extras, nos termos da 

decisão de fl. 23-TJ/MT abaixo transcrita:

Diante do exposto, autorizo, excepcionalmente, o pagamento das horas 

extraordinárias aos servidores, no período de 20 (vinte) dias, limitando a 

duas horas extras diárias, nos termos da Portaria n. 382/2014-PRES. (...) 

Cuiabá, 26 de novembro de 2014.

A Portaria n. 382/2014/PRES disciplina a prestação de serviços 

extraordinários, o banco de horas e a utilização dos créditos no âmbito do 

Poder Judiciário, prevendo o seguinte:

Art. 12. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só 

será admitido em situações excepcionais e temporárias que excederem, 

por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Art. 13. O serviço extraordinário será realizado mediante prévia e 

expressa autorização, por meio de Página do Servidor, na Segunda 

Instância pelo Desembargador ou servidor do gabinete por ele designado 

para tanto, Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral ou Coordenador, e na Primeira 

Instância pelo Juiz-Diretor do Foro, Juiz de Direito ou Gestor-Geral, para 

atender a situações excepcionais e temporárias, em casos urgentes, 

inadiáveis e não previstas, em dias úteis, após o cumprimento da jornada 

normal, fins de semana ou feriados.

§ 1º Nas situações enquadradas no caput deste artigo, o responsável 

pela convocação deve registrar na Página do Servidor, em campo próprio, 

com antecedência mínima de um dia, a autorização para execução dos 

serviços, especificando:

I)-as atividades específicas que serão executadas;

II)- os servidores que executarão;

III)- o período em que esse será realizado, que não poderá exceder o 

prazo de trinta dias.

§ 2º Não serão aceitos os pedidos que não cumprirem todos os itens 

previstos no § 1º desse artigo.

§ 3º A autorização prevista no caput desse artigo apenas reconhece a 

necessidade da regularização do trabalho, sem vincular o pagamento.

Art. 14. Somente é admitida a prestação de serviço extraordinário aos 

sábados, domingos e feriados nos seguintes casos:

I – para realização de atividades essenciais que não possam ser 

exercidas em dias úteis;

II – na ocorrência de situações que requeiram reparos inadiáveis e 

imediato atendimento e que sejam decorrentes de fatos imprevistos e/ou 

supervenientes.

Art. 15. É vedada a prestação de serviço extraordinário por parte dos 

estagiários.

Art. 16. O serviço extraordinário prestado nos dias úteis tem como limite 

máximo duas horas extras diárias, excetuando-se os casos previstos no 

artigo 14.

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

a) Nome do servidor;

b) Cargo/função;

c) Data e horário da prestação dos serviços;

d) Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

§ 2º Caso não seja autorizado o pagamento de horas extras, as horas 

laboradas pelo servidor efetivo além do expediente normal, ou em finais de 

semana e feriados, poderão ser lançadas como crédito no banco de 

horas, observando-se o disposto no caput desse artigo.

§ 3º Caso seja autorizado o pagamento de horas extras, este dependerá 

de efetiva comprovação, por meio de registro de ponto, quanto à sua 

efetiva realização.

§ 4º Não será autorizado o pagamento de serviço extraordinário 

cumulativamente com a concessão de diária.

Art. 18. A inexistência de recursos orçamentários e financeiros não exime 

os servidores da prestação de serviços extraordinários, quando 

convocados.

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado. (grifos nossos)

Ressai dos autos, consoante constatação documental, bem como da 

informação do Departamento de Pagamento de Pessoal, que houve um 

tumulto na instrução do feito com a inclusão/exclusão de servidores no rol 

autorizativo sem comando legal; encaminhamento de relatório de 

servidores não relacionados na autorização do labor excepcional, 

culminando por fim, na realização de pagamento equivocado. Não houve a 

fiel observância dos regramentos estabelecidos na Portaria n. 

382/2014-PRES, que, repetidas vezes transcreve-se nas decisões.

Nesse compasso, conforme preconiza o caput dos artigos 13 e 17 da 

Portaria supra, a autorização para pagamento do serviço extraordinário é 

de competência desta Presidência e deverá sempre ser anterior à 

realização dos trabalhos.

Verifica-se, pois, que os servidores, devidamente autorizados, laboraram 

em regime extraordinário, confiantes no pagamento pela Administração, 

uma vez que cumpriram os requisitos constantes na normativa interna 

(Portaria 382/2014-PRES).

Oportunamente, destaco que sempre que for constatada a necessidade 

de realização das horas extraordinárias, a unidade deverá fazer o pleito 

fundamentado, sem aditamentos extemporâneos, condicionado a 

continuidade na entrega de relatórios e comprovada obtenção de metas 

que justifique o labor excepcional.

Nesse diapasão, considerando a realização dos trabalhos desenvolvidos, 

bem como a boa-fé dos servidores, reitero a decisão de fl. 23-TJ, e 

AUTORIZO o pagamento de horas extras, pelo período de 20 (vinte) dias, 

aos servidores que, devidamente relacionado no rol autorizativo, 

apresentaram o relatório das atividades desenvolvidas, conforme 

demonstrativo:

SERVIDOR HORAS FL

LUCELY BARROSO R. CAIXETA 40h 63

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNÇÃO 40h 63v

IVONE ULIAN LEITE 40h 64

GILMARA PAES RIBEIRO 40h 47

ISABELA SILVA MIRANDA 40h 48/49

ELIANA DE FÁTIMA SEGATTO MENDES 40h 55v/56

MARCO AURÉLIO ARCANJO LOPES 38h21 56v/57

WANDERLEY LOPES 38h 57v/58

ELIELZE MARQUES DO AMARAL 20h 65v

MARIA LUSIA DE ARRUDA ALVES 20h 66v

ROSELANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 20h 66

Quanto aos demais servidores, AUTORIZO a conversão dos dias 

trabalhados em banco de horas, limitado a duas horas diárias, nos termos 

do inciso III, § 1º, do artigo 13 da Portaria n. 382/2014-PRES.

 Por fim, DETERMINO que o Departamento de Pagamento de Pessoal 

certifique nos autos os pagamentos realizados, como também adote as 

providências necessárias ao saneamento do pagamento realizado 

equivocadamente, constante no último parágrafo da informação de fl. 

100-TJ.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as anotações necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Após arquive-se".

Cuiabá, 27 de dezembro de 2016.

 Desembargadora PAULO DA CUNHA,

Presidente do Tribunal de Justiça.

______________________________

Cuiabá-MT, 28 de dezembro de 2016.

Lucilene Lara de Arruda

Diretora do Departamento de Pagamento de Pessoal

Coordenadoria Administrativa
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Departamento Administrativo

Portaria Presidência

 PORTARIA Nº 747/2016-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

  

RESOLVE:

 

Art. 1º - Revogar a Portaria n. 633/2015-PRES datada de 15/10/ 2015, 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 9649 em 29/10/2015, que 

delega à Coordenadora Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a competência para apreciar os pedidos de adesão à Ata de 

Registro de Preços por outros órgãos sem a participação da Assessoria 

Técnico-Jurídica de Licitação e Presidência, retornando a utilização do 

fluxo existente antes da edição da Portaria n. 633/2015-PRES;

  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

  

P. R. Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de dezembro de 2016.

  

 Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça

  

  

 PORTARIA Nº 747/2016-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

  

RESOLVE:

 

Art. 1º - Revogar a Portaria n. 633/2015-PRES datada de 15/10/ 2015, 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 9649 em 29/10/2015, que 

delega à Coordenadora Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a competência para apreciar os pedidos de adesão à Ata de 

Registro de Preços por outros órgãos sem a participação da Assessoria 

Técnico-Jurídica de Licitação e Presidência, retornando a utilização do 

fluxo existente antes da edição da Portaria n. 633/2015-PRES;

  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

  

P. R. Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de dezembro de 2016.

  

 Desembargador PAULO DA CUNHA

Presidente do Tribunal de Justiça
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PROVIMENTO Nº. 40/2016 – CGJ 

 
Dispõe sobre a 2ª edição da CNGCE - 

Consolidaçao da Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Extrajudicial. 

 

A Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nos artigos 31 e 39, “c”, do 

Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso - COJE; 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Judiciário 

estadual, como autoridade delegante dos Serviços Notariais e de Registro, zelar para que 

esses serviços sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e eficiência, nos 

termos do art. 38, da Lei Federal nº 8.935/94; 

CONSIDERANDO que compete às Corregedorias de 

Justiça, a atividade fiscalizatória dos serviços cartorários e a edição de normas técnicas 

que venham assegurar o bom desempenho dos serviços notariais e de registro; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as Normas 

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, devido à multiplicidade de leis posteriores, 

bem como provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça e da Corregedoria-Nacional de 

Justiça, Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e outros atos normativos 

supervenientes; 
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CONSIDERANDO a necessidade de alcançar maior 

eficiência nos serviços prestados pelas unidades extrajudiciais, o que contribui a edição 

de uma norma administrativa autalizada; 

CONSIDERANDO que a reunião em texto único e 

sistematizado de todas as normas internas relativas aos Serviços Notariais e de Registro 

permitirá, a um só tempo, eliminar eventuais repetições ou divergências entre os atos 

normativos, suprimir os dispositivos revogados, expressa ou tacitamente, e os 

considerados em confronto com a Legislação Federal, a Constituição Estadual e as Leis 

de Organização Judiciária do Estado, conferindo unidade ao corpo de nossa legislação 

interna; 

CONSIDERANDO a importância que os serviços 

notariais e de registro representam para a sociedade, em face da segurança jurídica, da 

prevenção de litígios e os escopos de assegurar a publicidade, a autenticidade e a 

eficácia dos atos jurídicos praticados; 

CONSIDERANDO a preocupação de melhor 

racionalizar, otimizar e disciplinar os serviços cartorários, ao facilitar a consulta e 

permitir a manutenção de um sistema simples e rápido de atualização. 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da 

legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e a necessidade da prestação dos 

serviços de modo adequado; 

 

REVOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Consolidação das  Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro  Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, 2ª 

edição, com o fito de estabelecer regras e procedimentos técnicos a serem observados, 

em caráter imediato e específico, como norma suplementar da legislação estadual e 

federal, pelos Tabeliães e Oficiais de Registro deste Estado, nos termos deste 

Provimento. 
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Art. 2º O Departamento de Orientação e Fiscalização – 

DOF desta Corregedoria adotrá providências no sentido de promover a divulgação do 

Consolidação das  Normas ora instituída e ficará encarregado de preservar a matriz 

eletrônica do respectivo texto normativo, mantendo-o íntegro e atualizado, em 

consonância com eventuais alterações que venham a ser editadas futuramente. 

§ 1º O referido Departamento deverá manter no sítio 

eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça duas consolidações das Normas Gerais:  

uma  consolidada, contendo somente no rodapé por meio de nota,  qual o provimento 

que  a alterou ou revogou,  e outra tachada, contendo todas as alterações com 

correspondente ato, no corpo do texto.   

§ 2º Os artigos ou parágrafos revogados serão suprimidos 

da norma consolidada.   

Art. 3º Este provimento entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Provimento CGJ 

nº 02/2009, especificamente quanto a matéria do foro extrajudicial. 

§ 1º  Os itens que requerem  alteração no sistema GIF- 

Gestão Integrada de Foro -  entrará em vigor 40 (trinta) dias após a publicação desta 

norma. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2016. 

 

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP  
Corregedora-Geral da Justiça 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 A segunda edição da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça 

do  Foro Extrajudicial nasceu da necessidade da continuidade administrativa e da 

facilitação do trabalho dos notários e registradores, fornecendo uma norma atualizada e 

com um formato diferenciado, desta feita, por artigos. 

 A norma é fruto de duas gestões desta Corregedoria-Geral e teve o tempo 

necessário à maturação, para que surgisse uma norma coerente, dinâmica e compatível 

com a atuação do foro extrajudicial. 

 É fruto de um esforço concentrado – dos Corregedores, juízes auxiliares, diretora 

do DOF, membros da ANOREG, servidores, assessores – e não tem um nome só, uma 

chancela específica. 

 Mais do que nomes, o importante é servir bem. É tentar dotar a coletividade, os 

destinatários da norma, de um instrumento que lhes possa facilitar a vida e agilizar os 

negócios. Bons cartórios extrajudiciais significam agilidade no trato negocial, segurança 

jurídica, eficácia, eficiência e prevenção de litígios. 

 Por isso, a equipe que compôs os trabalhos tentou disciplinar diversos temas da 

maneira mais prática possível. 

 Apresento uma norma atual, conectada às diversas leis estaduais e federais, 

resoluções, provimentos e portarias de diversos órgãos, na esperança de poder contribuir 

na melhoria do trato negocial extrajudicial. 

 Meus agradecimentos a todos os que se empenharam na elaboração desta, na 

firmeza de que teremos um sistema de Justiça mais acessível ao cidadão. 

 
 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP  
Corregedora-Geral da Justiça 
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ABREVIATURAS 
 

A.R. - Aviso de Recebimento  

ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo  

Art. - Artigo  

ART – Anotação Registro Técnico 

RRT -  Registro de Responsabilidade Técnica  

CC - Código Civil   

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

CF - Constituição Federal  

CGJ – Corregedoria-Geral da justiça 

CGC - Cadastro Geral de Contribuintes  

CE - Constituição Estadual  

CEI - Central Eletrônica de Integração e Informações   

CGJ - Corregedoria Geral da Justiça  

CIC - Cartão de Identificação do Contribuinte  

COJE - Código Judiciário do Estado  

CND - Certidão Negativa de Débito  

Com. - Comunicado  

CPC - Código de Processo Civil  

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas  

CSM - Conselho Superior da Magistratura  

CTN - Código Tributário Nacional  

D. - Decreto  

DL - Decreto-lei  

DLC - Decreto-lei Complementar  

DOE - Diário Oficial do Executivo  

DOI - Declaração sobre Operação Imobiliária  

DOJ - Diário Oficial da Justiça  

FCRCPN - Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IN - Instrução Normativa  
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INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  

L. - Lei  

LC - Lei Complementar  

LFed. - Lei Federal  

LRP - Lei dos Registros Públicos  

MF - Ministério da Fazenda  

pág. - página  

parág. - parágrafo  

PN - Parecer Normativo  

Port. - Portaria  

Proc. - Processo  

Prov. - Provimento  

p.u. - Parágrafo único  

Res. - Resolução  

RITJ - Regimento Interno do Tribunal de Justiça  

SFH - Sistema Financeiro de Habitação  

SRF - Secretaria da Receita Federal  

STF - Supremo Tribunal Federal 

STJ - Superior Tribunal de Justiça 

TJ - Tribunal de Justiça 
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TÍTULO I - RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES, DISPOSIÇÕES GERAIS, 

DA FUNÇÃO CORREICIONAL E DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Capítulo I - Da consolidação e seu uso 

Capítulo II - Da função correicional e da fiscalização administrativa 

Capítulo III - Roteiro de correição 

Capítulo IV - Do envio e recebimento eletrônico, por meio do sistema de malote digital, 

das correspondências entre os cartórios extrajudiciais e as unidades judiciárias, 

diretorias, corregedoria geral da justiça do estado de mato grosso 

Capítulo V - Da central eletrônica de integração e informações – CEI 

Capítulo VI - Da mediação e conciliação nas serventias extrajudicias 

 

TÍTULO II - DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA DO FORO EXTRAJUDICIAL 

 

Capítulo I - Das atividades nos serviços notariais e de registro 

Seção I - Disposições gerais  

Seção II - Do expediente 

Seção III - Dos empregados das serventias extrajudiciais 

Seção IV - Dos serviços 

Seção V - Dos livros 

Seção VI - Da designação de substituto das serventias nos casos de vacância 

Seção VII - Fundo de compensação aos registradores civis das pessoas naturais- 

FCRCPN 

Capítulo II - Da tabela de emolumentos 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da tabela A - atos dos tabeliães 

Seção III - Da tabela B - atos dos oficiais do registro civil das pessoas naturais 

Seção IV - Da tabela C - atos dos oficiais do registro de imóveis 

Subseção I - Do registro 

Subseção II - Da averbação 

Subseção III - Do valor 

Seção V - Da tabela D - atos  dos oficiais de registros de protestos de títulos comerciais 
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Seção VI - Da tabela E - atos  dos oficiais do registro de títulos e documentos e do 

registro civil de pessoas jurídicas 

 

TÍTULO III - DO INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

Capítulo I - Da outorga de delegação 

Seção I - Da investidura 

Seção II - Da entrada em exercício 

Seção III - Da vacância 

Seção IV - Da interinidade 

Seção V - Da Proibição do nepotismo aos registradores e notários interinos 

Seção VI - Da vacância, dos deveres, das infrações administrativas, do processo 

administrativo disciplinar e das sindicâncias 

Capítulo II - Do controle e segurança dos atos notariais e de registro 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Do auxílio  na realização da correição e modelo de planilha de levantamento e 

fiscalização  dos atos notariais e registrais 

Seção III - Da implantação do serviço de solicitação de selos e da declaração de atos 

online dos serviços notariais e de registro do estado de mato grosso 

Seção IV - Do selo de controle digital nos atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro 

Subseção I - Serventias deficitárias/pequenas, sem acesso à internet 

Capítulo III - Da manutenção e escrituração dos livros diário auxiliar, visitas  e 

correições e controle de depósito prévio pelos titulares de delegações e pelos 

responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial de notas e de 

registro, bem como o depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de ministro do supremo tribunal federal 

 

TÍTULO IV - DO TABELIONATO DE NOTAS 

 

Capítulo I - Das disposicões gerais 

Seção I - Da função notarial 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 13 de 1524



Seção II - Das atribuições dos tabeliães de notas 

Capítulo II - Dos livros notariais 

Seção I - Dos Livros Obrigatórios 

Seção II - Da Utilização dos Livros 

Capítulo III - Dos atos notariais 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Das escrituras relativas a bens imóveis 

Seção III - Das disposições relativas a imóveis rurais 

Seção IV - Da escritura pública de separação, divórcio, inventário e partilha e, por 

extensão, de sobrepartilha e de restabelecimento da sociedade conjugal. 

Subseção I - Disposições gerais 

Subseção II - Dos emolumentos 

Subseção III - Da escritura pública de separação consensual sem partilha de bens 

Subseção IV - Da escritura pública de separação consensual com partilha de bens 

Subseção V - Da escritura pública de divórcio consensual 

Subseção VI - Da escritura pública de inventário e partilha 

Sub subseção I - Da nomeação de inventariante  para realizar ato preparatório ao 

inventário 

Sub subseção II - Dos casos de escrituras de sobrepartilha e restabelecimento de 

sociedade conjugal, na separação, antes do divórcio 

Sub subseção III - Regulamenta  o serviço da CENSEC 

Seção V - Dos atos de autenticação de documentos avulsos e eletrônicos 

Seção VI - Do depósito e reconhecimento de letras, firmas e chancelas 

Subseção I - Do sinal público 

Seção VII - Da  procuração pública 

Subseção I - Do substabelecimento de procuração 

Subseção II - Da procuração em causa própria 

Subseção III - Da revogação da  procuração 

Seção VIII - Da ata notarial 

Seção IX - Do testamento público 

Subseção I - Da aprovação do testamento cerrado 

Subseção II - Da revogação do testamento 
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Subseção III - Da central de testamentos 

Seção X - Das doações 

Seção XI - Da instituição, cessão e renúncia do usufruto 

Seção XII - Das cartas de sentença notariais  

Seção XIII – Do apostilamento 

 

 

TÍTULO V - DOS SERVIÇOS DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS 

DOCUMENTOS 

 

Capítulo I - Dos livros  

Capítulo II - Da apresentação do documento 

Capítulo III - Dos títulos 

Seção I - Do protesto de documentos de dívida 

Seção II - Do protesto de cheque 

Seção III - Do protesto de títulos de microempresa e  empresa de pequeno porte 

Seção IV - Do protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa 

Seção V - Do protesto de sentença líquida 

Subseção I – Do protesto de decisão que condena ao pagamento de alimentos 

Seção VI - Protesto de saldo devedor de custas judiciais e taxa judiciária judicial e 

extrajudicial e multa de processos administrativos 

Capítulo IV - Das intimações 

Capítulo V - Do pagamento 

Capítulo VI - Da lavratura, registro e certidões 

Capítulo VII - Das certidões 

Capítulo VIII - Da devolucão dos títulos e dos documentos protestados 

Capítulo IX - Do cancelamento do protesto 

Capítulo X - Dos emolumentos 

Capítulo XI - Das disposições finais 

 

TÍTULO VI - DOS SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 
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Capítulo I - Das disposições gerais  

Capítulo II - Da escrituração e da ordem de serviço 

Seção I - Dos livros 

Seção II - Da escrituração 

Seção III - Da publicidade 

Seção IV - Da conservação 

Capítulo III - Do nascimento 

Seção I - Das formalidades para o registro 

Seção II - Do nome 

Seção III - Da legitimidade 

Seção IV - Do registro por mandado judicial 

Seção V - Do registro da sentença de adoção 

Seção VI - Assento de nascimento de indígena no registro civil das pessoas naturais 

Seção VII - Da indicação do suposto pai 

Seção VIII - Do reconhecimento de paternidade oficiosa 

Seção IX – Da Indicação do suposto pai de pessoas registradas sem paternidade 

reconhecida e reconhecimento espontâneo de filho  

Seção X - Registro de nascimento tardio 

Seção XI - Dos registros de nascimento feitos nos estabelecimentos de saúde que 

realizam parto 

Seção XII - Dos registros óbitos  feitos nos estabelecimentos de saúde  

Seção XIII - Da criação do posto de atendimento de registro civil de nascimento 

itinerante do estado de mato grosso 

Capítulo IV - Do casamento 

Seção I - Da habilitação 

Seção II - Da celebração de do registro 

Seção III - Do casamento religioso com efeito civil 

Seção IV - Das sentenças de alteração de estado civil 

Seção V - Da conversão  da  união  estável em casamento 

Seção VI - Do registro de união estável de pessoas do mesmo sexo  

Seção VII - Do casamento urgente no caso de moléstia grave 
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Seção VIII - Do casamento em iminente risco de vida ou nuncupativo 

Capítulo V - Do óbito 

Seção I - Das formalidades do registro 

Seção II - Do natimorto 

Seção III - Dos legitimados 

Seção IV - Da justificação 

Seção V - Das informações 

Seção VI - Do assento de óbito de pessoa desconhecida e da utilização do cadáver para 

estudos e pesquisas 

Subseção I - Da morte presumida 

Capítulo VI - Da emancipação, da interdição e da ausência 

Seção I - Da emancipação 

Seção II - Da interdição 

Seção III - Da ausência 

Capítulo VII - Dos translados de assentos lavrados em país estrangeiro 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Do traslado de assento de nascimento 

Seção III - Do traslado de assento de casamento 

Seção IV - Do traslado de assento de óbito 

Seção V - Das averbações em geral e específicas 

Seção VI - Das anotações em geral e específicas 

Seção VII - Das retificações, restaurações e suprimentos 

 

TÍTULO VII - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

Capítulo I - Das funções 

Capítulo II - Dos livros de registro 

Capítulo III - Do registro 

Seção I - Das disposições legais 

Seção II - Do registro de livros fiscais 

Seção III - Do registro de jornais, oficinas impressoras, empresas de 

Radiodifusão e agências de notícias 
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Seção IV - Das disposições finais 

 

TÍTULO VIII - DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

 

Capítulo I - Das atribuições 

Capítulo II - Da escrituração 

Capítulo III - Da transcrição e da averbação 

Capítulo IV - Da ordem dos serviços 

Capítulo V - Das notificações extrajudiciais 

Capítulo VI - Do cancelamento 

 

TÍTULO IX - DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

Capítulo I - Dos livros e sua escrituração 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Do livro de recepção de títulos para exame e cálculo de emolumentos 

Seção III - Do livro nº 1 – protocolo 

Seção IV - Do livro nº 2 – registro geral 

Seção V - Do livro nº 3 – registro auxiliar 

Seção VI - Do livro nº 4 – indicador real 

Seção VII - Do livro nº 5 – indicador pessoal 

Seção VIII - Do livro de registro de aquisição de imóvéis por estrangeiros (lei nº 

5.709/71)   

Seção IX - Dos livros suplementares 

Capítulo II - Da matrícula 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da abertura da matrícula 

Seção III - Fusão de matrículas 

Seção IV - Princípio da concentração na matrícula 

Seção V - Do bloqueio da matrícula 

Seção VI - Do cancelamento e encerramento da matrícula 

Seção VII - Da suscitação de dúvida 
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Seção VIII - Da retificação no registro imobiliário 

Subseção I - Das hipóteses de retificação 

Subseção II - A retificação dos direitos e/ou fatos  

Subseção III - A retificação bilateral ou consensual 

Subseção IV - Da análise qualitativa e quantitativa 

Subseção V - Do procedimento da retificação imobiliária no registro de imóveis 

Seção IX - Da qualificação registral 

Subseção I - Das disposições gerais 

Subseção II - Das certidões 

Subseção III - Dos títulos judiciais 

Subseção IV - Instrumentos públicos e administrativos 

Subseção V - Dos direitos reais 

Subseção VI - Dos instrumentos particulares 

Subseção VII - Da escritura pública 

Capítulo III - Do registro 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Instituição do bem de família 

Seção III - Das hipotecas 

Seção IV - Das cédulas de crédito 

Subseção I - Cédulas de Crédito Rural – CCR 

Subseção II - Cédula Rural Pignoratícia - CRP 

Subseção III -Cédula Rural Hipotecária – CRH 

Subseção IV - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – CRPH 

Subseção V - Nota de Crédito Rural – NCR 

Subseção VI - Da  cédula de produto rural e cédula de produto rural financeira 

Subseção VII - Da Cédula de Crédito Bancário – CCB 

Subseção VIII - Da cédula de crédito comercial, industrial e a exportação 

Seção V - Dos arrestos e sequestros de imóveis e das citações de 

Ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis 

Subseção I - Das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis 

Oriundos da justiça do trabalho 

Seção VI - Das servidões 
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Seção VII - Das convenções ou pactos antenupciais 

Seção VIII - Das escrituras de separação, divórcio e inventário extrajudicial 

Seção IX - Da carta de sentença em separação judicial  

Seção X - Do formal de partilha 

Seção XI- Dos pré-contratos relativos a imóveis loteados 

Seção XII - Das arrematações e adjudicações em hasta pública 

Seção XIII - Da transferência de imóvel para sociedade empresária 

Seção XIV - Dos contratos de locação 

Seção XV - Da compra e venda 

Seção XVI - Da promessa de compra e venda 

Seção XVII -Da compra e venda com cessão de direitos 

Seção XVIII - Da alienação fiduciária de bens imóveis 

Subseção I - Da constituição da propriedade fiduciária 

Seção XIX - Da doação entre vivos 

Seção XX - Da dação em pagamento 

Seção XXI - Da permuta ou troca 

Seção XXII - Do direito de superfície 

Seção XXIII - Do usufruto de imóvel 

Seção XXIV - Do registro de carta de arrematação decorrente de execução 

Extrajudicial 

Capítulo IV - Da averbação 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da averbação premonitória 

Seção III - Dos pactos antenupciais e da alteração do regime de bens 

Seção IV - Da edificação, reconstrução, demolição, reforma ou ampliação de prédio 

Seção V - Das obrigações, direitos, cessões, concessões, títulos e outras ocorrências 

ambientais 

Subseção I - Das disposições gerais 

Subseção II - Da reserva legal 

Subseção III- Da compensação de reserva legal 

Subseção IV - Da servidão ambiental 

Seção VI - Da averbação de quitação do preço 
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Seção VII - Da alteração do estado civil 

Seção VIII - Das sentenças de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação de 

casamento 

Seção IX - Da averbação de interdição 

Seção X - Dos contratos de compra e venda com substituição de mutuário 

Seção XI - Dos decretos de desapropriação 

Seção XII - Da alteração do nome e da transformação das sociedades 

Seção XIII - Do tombamento de imóveis 

Seção XIV - Da  averbação  dos  contratos  referentes  aos  imóveis financiados pelo 

sistema financeiro de habitação - “contratos de gaveta” 

Seção XV - Da enfiteuse 

Seção XVI - Do georreferenciamento  

Subseção I - Da obrigatoriedade da certificação 

Subseção II - Da dispensa de certificação 

Subseção III - Dos     procedimentos     de     averbação     de georreferenciamento e 

registro de títulos definitivos de domínio emitidos pelo poder público, estadual e/ou 

federal  

Subseção IV - Da  averbação  do georreferenciamento em matrícula de título deslocado 

e/ou sobreposto  

Seção  XVII - Do Sistema Financeiro de Habitação - SFH 

CAPÍTULO V - Do parcelamento do solo urbano - loteamentos e desmembramentos 

Dos loteamentos de imóveis urbanos e rurais 

Seção I - Disposições gerais 

Seção II - Da competência territorial 

Seção III - Da regularização do parcelamento  

(conjuntos habitacionais não registrados) 

Seção IV - Dos depósitos nos loteamentos urbanos irregulares 

Seção V - Do processo e registro 

Seção VI - Das intimações e do cancelamento 

Capítulo VI - Do condomínio edilício 

Seção I - Da incorporação imobiliária 

Seção II - Do memorial de incorporação 
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Seção III - Instituição de condomínio 

Seção IV - Do habite-se parcial – especificação parcial de condomínio 

Seção V - Da convenção de condomínio 

Seção VI - Do patrimônio de afetação 

Capítulo VII - Da regularização fundiária urbana 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Do procedimento geral do registro do projeto de regularização fundiária 

Seção III - Da regularização de condomínio de frações ideais 

Subseção IV - Da demarcação urbanística 

Seção IV - Da legitimação de posse 

Seção V - Da regularização de glebas urbanas parceladas antes da lei nº 6.766/79 

Seção VI - Da abertura de matrícula para área pública em parcelamento não registrado 

Seção VII - Da abertura de matrícula de imóvel público 

Seção VIII - Da regularização dos conjuntos habitacionais 

Seção IX - Das disposições finais 

Seção X - Do cadastro de regularização fundiária urbana 

Capítulo VIII - Da Regularização Fundiária Rural 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da regularização de parcelas  de imóveis rurais em condomínio pró diviso 

Seção III – Do Regimento Interno da Comissão de Assuntos Fundiários e Registros 

Públicos da Corregedoria-Geral da Justiça - CAF/MT 

Seção IV – Da comissão  de  assuntos  fundiários de âmbito municipal 

Seção V - Da regularização de projetos de assentamentos rurais do incra e o registro de 

títulos da reforma agrária junto aos cartórios de registro de imóveis do estado de mato 

grosso 

Subseção I - Dos títulos da reforma agrária 

Subseção II - Do procedimento de registro do projeto de assentamento rural 

Subseção III - Da exigência do georreferenciamento para o registro do título definitivo 

de domínio 

Subseção IV - Das disposições gerais 

Seção VI - Do cadastro de regularização fundiária rural 
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Subseção I - Instrumento Particular do Fundo Terras e de Reforma Agrária, com  força 

de escritura pública, e redução 50% no pagamento de registro de escritura imóveis 

derivados de crédito fundiário. 

Capítulo IX - Da aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Do caso específico dos cidadãos portugueses 

Seção III - Das comunicações 

Capítulo X - Da indisponibilidade de bens 

Seção I - Da comunicação acerca da decretação de indisponibilidade de bens 

Seção II - Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB 

Capítulo XI - Da interligação por sistema eletrônico, denominado penhora on line, para 

averbações de penhoras de bens imóveis, por meio da central de serviços eletrônicos 

compartilhados da associação dos registradores imobiliários de São Paulo - ARISP 

Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da certidão digital 

Seção III - Das pesquisas para localização de imóveis e visualização de matrícula online  

Seção IV - Da penhora eletrônica de imóveis (penho online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO I  - RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FUNÇÃO CORREICIONAL E DA 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSOLIDAÇÃO E SEU USO 
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Art. 1º Todas as orientações de caráter geral expedidas até a presente data pela 

Corregedoria Geral da Justiça, expressas em Provimentos, Instruções, Ofícios Circulares 

e Recomendações, assim como em quaisquer outros atos normativos, editados até a 

presente data, estão reunidas nesta Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-

Geral da Justiça relativa ao Foro Extrajudicial, que também pode ser designada pela 

sigla CNGCE. 

Art. 2º Para o uso das normas e facilitar eventuais alterações futuras, que poderão 

ocorrer por meio de Provimento, a Consolidação se organizará em títulos, capítulos, 

seções e subseções. 

Parágrafo único. A Corregedoria manterá dois arquivos atualizados, um consolidado e 

outro tachado com as alterações e inclusões.  

Art. 3º Modificação, supressão e/ou acréscimo no texto da CNGCE se darão por 

intermédio da expedição de Provimento e remessa para publicação no Órgão Oficial, 

com as alterações veiculadas nesta norma. 

§ 1º O Departamento responsável enviará o provimento  e imediatamente   por malote 

digital ou email  aos magistrados, servidores e departamentos da Corregedoria e do 

Tribunal. 

§ 2º Esta Consolidação e os Provimentos que a alterarem serão disponibilizados na 

internet, no site da Corregedoria – Geral da Justiça, endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br/corregedoria/areas/atoscorregedoria, item provimento ou CNGCE, e o 

texto alterado deverá ser incluído no rodapé da folha alteração na CNGCE, citando o ato 

que o alterou ou inseriu e, na tachada constar todas as alterações. . 
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CAPÍTULO II 

DA FUNÇÃO CORREICIONAL E DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 4º A atividade correicional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos 

limites da Comarca, pelo respectivo Juiz, compreendendo a orientação, fiscalização e 

inspeção constante das serventias. 

Art. 5º No exercício dessa atividade serão editadas instruções, expedidas 

recomendações, corrigidos erros e coibidos abusos ou ilegalidades. 

Art. 6º A função correicional será exercida por intermédio de inspeções, correições 

permanentes, ordinárias, periódicas e extraordinárias, gerais ou parciais.  

§ 1º As inspeções e correições independem de aviso e o Corregedor-Geral da Justiça as 

fará nos serviços extrajudiciais de qualquer comarca, podendo delegá-las a Juiz de 

Direito.  

§ 2º A correição permanente compreenderá a fiscalização de repartições relacionadas 

diretamente com os serviços extrajudiciais, bem como sobre a atividade dos servidores 

que lhes sejam subordinados.  

§ 3º Toda correição ordinária será informada com antecedência e objetivará a 

fiscalização geral. 

§ 4º A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a 

qualquer momento pelo magistrado, de ofício, ou mediante determinação do Conselho 

da Magistratura ou do Corregedor-Geral da Justiça, podendo ser geral ou parcial, 

conforme abranja ou não todos os serviços da comarca. 

Art. 7º Ao término da correição, o magistrado fará relatório detalhado, com as 

recomendações ou não, o qual será enviado para efetivo cumprimento ou ciência do 

Notário/Registrador. 

§ 1º O Notário/Registrador terá 10 (dez) dias para impugná-lo e atender as 

recomendações.  

§ 2º O magistrado deverá comprovar, quando do envio do relatório à Corregedoria, que 

o Notário/Registrador foi notificado, conforme o caput. 

Art. 8º A competência para fiscalização administrativa dos Serviços Notariais e de 

Registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca (nominado Corregedor 
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Permanente), sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido 

este como autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei nº 8.935/94. 

Parágrafo único. Os recursos das decisões proferidas pelos Corregedores Permanentes 

ou pelo Corregedor-Geral da Justiça serão interpostos, respectivamente, com efeitoS 

devolutivo e suspensivo, à Corregedoria-Geral da Justiça ou ao Conselho da 

Magistratura, respectivamente no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o último órgão é o 

juiz natural para a apreciação do recurso que envolve matéria administrativa-disciplinar. 

Art. 9º As correições serão procedidas e dirigidas pessoalmente pelo Corregedor-Geral 

da Justiça ou por Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria, por ele especialmente 

designado, em segredo de justiça, se entender necessário.  

Art. 10. Quando necessário, os servidores da comarca ficarão à disposição do 

Corregedor-Geral da Justiça ou dos Juízes Auxiliares para realização dos trabalhos 

correicionais.  

Art. 11. Os atos do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito 

do foro extrajudicial, serão expressos por meio de: 

I - Provimento: ato de caráter normativo, com a finalidade de esclarecer ou orientar 

quanto à aplicação de dispositivos de lei; é o instrumento administrativo da 

Corregedoria, que tem por finalidade editar normas de caráter geral; 

II - Recomendação: proferida nos próprios autos de consulta/providências e outros, a 

qual terá força impositiva; 

III - Despachos: atos pelos quais se ordene diligência ou mande extrair certidões ou 

informações para fundamentação dos autos em análise; 

IV - Instrução: ato que objetiva advertir sobre a necessidade ou a forma de se cumprir 

ou fazer cumprir preceito legal ou normativo; 

V - Ordem de Serviço: para, internamente e no plano administrativo, regular os serviços 

da Corregedoria-Geral da Justiça; 

VI - Circular: instrumento por intermédio do qual se divulga matéria normativa ou 

administrativa para conhecimento em geral, e dirigida concomitantemente a diversas 

autoridades administrativas do mesmo grau hierárquico; 

VII - Portaria: ato de natureza específica que visa formalizar medidas administrativas 

adotadas;  
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VIII - Ofícios: comunicação escrita e formal endereçada a autoridades, serventuários, 

registradores, notários, órgãos ou particulares. 

Art. 12. Provimentos e Portarias se tornarão públicos mediante publicação no Diário da 

Justiça Eletrônico, exceto nos casos de matéria de caráter confidencial, quando, então, 

será enviado documento próprio à cada serventia. 

Art. 13. O Juiz designado para Direção do Foro realizará correição ordinária anual no 

Foro Extrajudicial, até o mês de agosto, conforme dispõe o artigo 86 do COJE, devendo 

enviar relatório à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual prazo, justificadamente, quando deferido pelo Corregedor-Geral 

da Justiça, em razão da quantidade de serventias e da extensão territorial da comarca, 

obedecendo o procedimento do art. 7º deste norma.  

§ 1º Para realização da correição poderá o magistrado solicitar o apoio do Departamento 

de Controle e Arrecadação – DCA, na  forma  do artigo 313 desta Consolidação. 

§ 2º A prorrogação do prazo referido no caput deverá ser formalizada por Portaria do 

Juízo com os motivos que a ensejaram, que será enviada à Corregedoria-Geral da 

Justiça.  

§ 3º Realizada a correição, deverá ser enviado o respectivo termo à Corregedoria-Geral 

da Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no sistema de correição on line, 

localizado no Portal do Magistrado, no prazo previsto no caput deste artigo.  

§ 4º O magistrado deve inserir a correição no sistema, no exercício em que ela for 

realizada, mesmo que o Corregedor-Geral da Justiça lhe conceda prorrogação de prazo  

para que ela seja realizada no exercício seguinte. Ex: correição realizada em 2015, deve 

ser inserida no relatório de 2015, mesmo que não tenha sido realizada em 2014. 

§ 5º O Departamento responsável deverá liberar o sistema de correição no dia 02/01  e 

encerrá-lo, impreterivelmente, no  dia 30/12 de cada ano.  

§ 6º No dia 07 de janeiro, o Departamento deverá relacionar as  serventias que não 

realizaram correição ou em que o Magistrado requereu prorrogação  ou dispensa  e 

enviar  ao Corregedor.  

Art. 14. Sem prejuízo das providências a serem adotadas pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da Direção do Foro adotar as medidas 

necessárias para apuração das irregularidades e aplicação das sanções administrativas-

disciplinares aos Oficiais.  
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§ 1º Os procedimentos poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou 

escrito, sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais.  

§ 2º As partes e/ou interessados (cidadão, advogados, magistrados, serventuários e 

outros) poderão registrar suas reclamações, sugestões, pedido de informações ou, ainda 

elogio, referente à serventia prestadora de serviço, exclusivamente por meio do serviço 

“Fale com a Corregedoria” por intermédio do e-mail falecomacorregedoria@tjmt.jus.br, 

em qualquer dia e hora.  

§ 3º Todos os e-mails recebidos serão prontamente lidos e encaminhados ao Juiz 

Auxiliar da Corregedoria responsável, que analisará a procedência ou não do assunto 

relatado.  

§ 4º Caso procedente, o(s) fato(s) relatado(s) será(ão) apurado(s) e a Corregedoria 

informará virtualmente ao Remetente acerca da providência tomada em relação ao caso. 

§ 5º As sugestões e pedido de informações, recebidos pelo serviço “Fale com a 

Corregedoria” somente serão analisados pela Corregedoria-Geral da Justiça quando 

demonstrado que na Diretoria do Foro respectiva, igual providência tenha sido 

solicitada e não houver decisão ou providência após o transcurso do prazo de 10 (dez) 

dias. 

Art. 15. Aplica-se ao procedimento da ação disciplinar para verificação do 

cumprimento dos deveres e eventual imposição das penalidades previstas na Lei nº 

8.935/94, o disposto na Lei Estadual n.º 6.940/97, bem como, no que couber, as 

disposições do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso e o 

Provimento n.º 05/2008/CM. 

Parágrafo único. Conforme as peculiaridades do Serviço, e nos termos da Lei nº  

8.935/94, na hipótese da suspensão preventiva do respectivo titular, proceder-se-á na 

forma do artigo 36 e parágrafos da citada Lei. 

Art. 16. Nas correições realizadas no Foro Extrajudicial, em que for constatada 

diferença a maior no recolhimento de emolumentos, gerando crédito para os usuários do 

serviço, o Juiz Diretor do Foro deverá, após decisão não mais sujeita a recurso,  no 

prazo de 10(dez) dias: 

I -  determinar que o notário ou registrador adote todas as providências necessárias à 

localização da parte, após decisão não mais sujeita a recurso; 
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II - não localizada a parte, deverá intimar o notário ou registrador, para no prazo de 05 

(cinco) dias: 

a) depositar a importância remanescente na conta única do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, vinculada  ao processo; 

b) juntar o comprovante do depósito no Termo de Correição ou Pedido de Providências 

respectivo, identificando o(s) titular(es) do(s) crédito(s) e o(s) respectivo(s) valor(es), 

ficando o referido numerário à disposição do(s)  usuário(s). 

Art. 17.  Aos Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento tempestivo 

das taxas referentes ao FUNAJURIS – Fundo de Apoio ao Judiciário, recolhimento do 

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, FGTS – Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, Contribuição da Previdência Social, Folha de pagamento dos 

funcionários.  

Art. 18. A  ausência  do  recolhimento implicará na instauração, por parte do Diretor do 

Foro (Corregedor-Permanente), de sindicância ou processo administrativo, nos termos 

das normais legais e administrativas vigentes (Constituição Federal, artigos 37 e 236, 

Lei Federal nº 8.935/94, Lei Estadual nº 6.940/97, COJE – Código de Organização 

Judiciária do Estado de Mato Grosso, CNGCE – Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça, Provimento 05/2008CM e 12/2013CM – ambos do 

Conselho da Magistratura e, no que for aplicável, as disposições da Lei Estadual do 

Servidor Público).  

Art. 19. Ao tabelião (notário e registrador) incumbe remeter à Diretoria do Foro da 

Comarca, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o comprovante do recolhimento tempestivo 

das taxas referentes ao FUNAJURIS – Fundo de Apoio ao Judiciário, ISSQN - Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, Contribuição da Previdência Social e Folha de pagamento dos funcionários, 

referentes ao mês anterior.  

Art. 20. O Departamento   de   Controle   e   Arrecadação - DCA   deverá   remeter  à 

Corregedoria uma lista mensal e individualizada dos Cartórios Extrajudiciais 

inadimplentes com o recolhimento da Taxa do FUNAJURIS até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao vencimento. 
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Art. 21. Cabe ao Juiz Corregedor Permanente processar e decidir as dúvidas levantadas 

por registrador com fundamento nos artigos 198 da Lei n.º 6.015/73 e nos termos do 

artigo 104 desta Norma.   

Art. 22. As Consultas e os Pedidos de Providências formulados pelos Notários, 

Registradores e interessados deverão ser analisados diretamente pelo Juiz Corregedor 

Permanente.  

Parágrafo único. Se no prazo de 10 (dez) dias, o Juiz Corregedor Permanente não se 

manifestar acerca da Consulta e do Pedido de Providências, poderá o consulente ou o 

solicitante reclamar da morosidade diretamente à Corregedoria Geral da Justiça.   

Art. 23. Cabe ainda ao Juiz Corregedor Permanente processar e julgar os feitos relativos 

a Processo Administrativo e Sindicância contra Registrador/Notário nos termos do art. 

15 desta Consolidação para apuração e aplicação de sanções administrativas 

disciplinares, cabendo recurso, no caso em tela, ao Conselho da Magistratura, consoante 

dispõe o Provimento nº 12/2013-CM.  

Art. 24. As Consultas e os Pedidos de Providências formulados de forma abstrata 

questionando as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial ou Lei 

em tese deverão ser feitos de forma fundamentada à Corregedoria, conforme modelos 

anexos. 

Parágrafo único. Se a consulta e o Pedido de Providências não estiverem no padrão 

proposto, o protocolo deverá fazer a devolução da petição para que adeque ao modelo 

disposto no caput.  

Art. 25. Da decisão do Juiz Corregedor Permanente caberá recurso, no prazo de 10 dias, 

ao Corregedor-Geral da Justiça.  

Art.25-A. O Juiz Diretor do Foro, que constatar má qualidade na prestação dos serviços 

extrajudiciais, decorrente da falta ou ineficiência no gerenciamento da serventia 

correicionada, poderá solicitar ao Corregedor-Geral da Justiça a implantação de sistema 

de gestão da qualidade. 

Art.25-B. Corregedoria-Geral da Justiça fará, semestralmente, levantamento das 

serventias vagas do Estado, bem como informará ao setor competente para que proceda 

à abertura de concurso público visando ao seu provimento, a fim de cumprir o disposto 

no artigo 44, parágrafo 2º, da Lei n. 8.935/1994.  
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Art.25-C. A Corregedoria-Geral da Justiça fará, anualmente, o levantamento de todas 

as serventias do estado de Mato Grosso, a fim de manter atualizadas as informações 

referentes aos titulares, seus substitutos automáticos, bem como aqueles que estiverem 

designados em caráter precário e excepcional, sem qualquer vinculação com o cargo. 
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CAPÍTULO III 

ROTEIRO DE CORREIÇÃO 

 

Art. 26. O Juiz responsável editará Portaria de correição, devidamente especificada, 

com ampla divulgação, marcando o período para a correição, nos termos do artigo 13 

desta Consolidação, com comunicação e envio de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça 

e aos responsáveis pelos serviços objeto da correição.  

Art. 27. Na correição devem ser verificados além dos itens abaixo, os roteiros de 

correição (anexos) contemplando o roteiro geral (parte estrutural da serventia),  

tabelionato de natos, protestos, pessoa jurídica,   pessoas naturais, registro de imóveis, 

títulos e documentos. 

I - se estão afixados em lugar bem visível ao público o aviso de prazo para expedição de 

certidão e a Tabela de Emolumentos (Lei 7.550/01 e alterações);  

II - se os empregados e escreventes possuem carteira de trabalho anotada; 

III - se está em dia o recolhimento em favor do FUNAJURIS;  

IV - se existem serventias vagas e, em caso positivo, se já foi feita a comunicação ao 

Conselho da Magistratura e ao Corregedor-Geral da Justiça, e adotadas as providências 

previstas na Seção VI, do Capítulo I,  do Título II, bem como se  ela está fazendo o  

depósito  referente ao subsídio do  teto; 

V - se a disposição dos móveis e as condições de higiene e ordem do local de trabalho 

são convenientes, bem como a segurança (extintor de incêndio etc) e acessibilidade; 

VI - se foram sanadas e não estão sendo repetidas todas as irregularidades constatadas 

na correição anterior, adotando as providências disciplinares cabíveis; 

VII - se estão sendo observados pelos Serviços Notariais e Registrais, a Lei de 

Emolumentos (Lei 7.550/01 e alterações) e os Provimentos com as respectivas 

atualizações; 

VIII - se o Cartório possui a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e sabe da 

sual localização no site; 

IX - se os selos digital de autenticidade são utilizados corretamente; 

X - se o arquivo de livros e papéis é seguro, limpo, livre de insetos, com separações por 

espécie ou tipo, distribuídos em prateleiras, contém etiquetas especificando tipo/espécie 

e período etc;  
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XI - se a serventia participou de Programa de Qualidade, se foi premiada e qual 

categoria. 

XII - se as cópias de documentos apresentados na serventia para instrução de lavratura 

de atos notariais e registrais, mediante a substituição por arquivo digital, observa as 

medidas de segurança constantes nas Recomendações nºs 9 e 11-CNJ, bem como adota 

a organização dos documentos que deve ter correspondência entre os documentos 

arquivados digitalmente e o ato lavrado ou registrado.  

XIII - Conferir se os livros estão encadernados ou organizados, na forma estabelecida na 

Lei n.º 6.015/73.  

XIV - Verificar se  o Notário/Registrador realiza a autocorreição semestralmente, nos 

termos desta Consolidação.  

Art. 28. Em relação aos livros e sua escrituração deverá ser verificado:  

I - se o Cartório possui todos os livros obrigatórios e se eles estão devidamente 

nominados e numerados na sequência, termos da Lei de Registro Público; 

II - se eles contêm termo de abertura, se as folhas foram numeradas e rubricadas e, nos 

já encerrados, se consta o termo de encerramento, de acordo com o estabelecido no 

artigo 136 desta Consolidação; 

III -  se os livros de folhas soltas estão numeradas,  rubricadas e encadernada, bem como 

se contém termos de abertura e encerramento, de acordo com o estabelecido no artigo 

136 desta Consolidação; 

IV- se é feita corretamente a escrituração, com utilização de tinta indelével de cor preta 

ou azul; se não há rasuras e se foram ressalvadas e certificadas, com data e assinatura de 

quem as fez, as anotações como “sem efeito”,  “inutilizado” e “em branco”; 

V - se estão sendo numerados, na sequência, os termos e livros.   

Parágrafo único. No registro de imóveis, a ficha do Indicador Real (Livro 04) e do 

Indicador Pessoal (livro 05) pode ser substituída, as expensas do oficial, por Cadastro 

em sistema informatizado, garantida a autenticidade, segurança e eficácia dos atos, 

devendo o arquivo redundante (backup) ser salvo, pelo menos, em uma mídia segura 

(CD ou DVD ou fita magnética) ou em unidade externa (Disco Rígido Removível), que 

ficará armazenado em local distinto, igualmente seguro, do qual deverá ser informado o 

Juiz Corregedor Permanente.  
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Art. 29. Além das providências enumeradas no artigo 28 desta norma, nos Serviços 

Notariais e Registrais do Foro Extrajudicial, deverão ser observadas: 

I - se vem sendo utilizada, indevidamente, fita corrigível de polietileno ou  outro 

corretivo químico; 

II - se são deixados espaços ou verso de folhas em branco, o que é proibido, salvo 

quando destinados a averbações; 

III - se são bem qualificadas as partes e as testemunhas dos atos lavrados, bem como as 

testemunhas que assinam “a rogo”; 

IV  -  se nas certidões e nos atos lavrados são cotados corretamente os  emolumentos e 

as custas;  

V - se estão remetendo as folhas de pagamento, acompanhadas dos respectivos recibos, 

a direção do foro, em cumprimento ao art. 98-A do COJE; 

VI - se estão de acordo com a Lei de Registro Público a escrituração e o registro; 

VII - se estão sendo corretamente utilizados os selos de autenticidade, bem como 

enviado o lote de retorno de selos (atos realizados) nos termos desta Consolidação;  

VIII - se o notário/registrador exerce as atividades para as quais recebeu Delegação; 

IX - se as serventias deficitárias estão recebendo o repasse do complemento do Fundo 

de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN, pela 

ANOREG - MT; 

X - se as declarações dos atos notariais e registrais estão sendo encaminhadas e os 

recolhimentos estão sendo efetuados até o dia 05 do mês subsequente ao  vencido para o 

FUNAJURIS (Lei nº 8.033/2003); 

XI - se as alterações de endereço e/ou quadro funcional estão sendo devidamente 

informadas à Diretoria do Foro e a Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 30. Fica recomendado aos Juízes Diretores dos Foros, nos termos do artigo 52, 

inciso V, da Lei nº 4.964/85, especial e rigorosa fiscalização quanto:  

I -  É facultativa a utilização do Livro Diário Auxiliar também para fins de recolhimento 

do Imposto de Renda (IR), ressalvada nesta hipótese a obrigação de o delegatário 

indicar quais as despesas não dedutíveis para essa última finalidade e também o saldo 

mensal específico para fins de imposto de renda. A mesma faculdade aplica-se para os 

fins de cálculo de Imposto Sobre Serviços (ISS), hipótese em que deverá ser observada 

a legislação municipal.  
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II - a imediata remessa dos valores devidos ao Fundo de Compensação dos 

Registradores Civis de Pessoas Naturais - FCRCPN do mês seguinte àquele da 

arrecadação, no prazo legal, consoante disposto na seção VII do Capítulo I, do Título II  

desta Norma;  

III -  Recolhimento do FUNAJURIS, bem como se a serventia está informando sobre a 

aquisição de imóveis por estrangeiro.  

Art. 31. Titulares e os interinos dos Serviços Notariais e de Registro deverão:  

I - escriturar, diária e obrigatoriamente, o livro diário Auxiliar e o livro de depósito 

prévio, nos termos das normas específicas;  

II -  remeter os valores devidos ao FCRCPN até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte 

ao da arrecadação, por meio de depósitos bancários ou "DOCs" em conta corrente a ser 

indicada pela ANOREG;  

III - encaminhar à ANOREG, por carta registrada ou e-mail, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês, cópia  do  recibo  dos  depósitos  bancários  ou  "DOCs", acompanhados de ofício 

em que  serão  especificados  o total de atos lançados ou registrados em livros notariais 

e de registro, a quantidade de cada um deles.  

Art. 32. Sempre que houver notícia quanto a não-remessa dos valores, ou desacordo 

deles com o número de atos praticados, o Juiz Diretor do Foro procederá à 

inspeção/correição no Serviço de Notas e de Registro, caso em que instaurará 

procedimento, nos termos da Lei federal nº 8.935/94 (Art.s. 31, 37 e 38) e da Lei 

estadual n.º 6.940/97 (arts. 18 a 23). 

Parágrafo único. Nas hipóteses desta norma, qualquer membro do conselho curador do 

fundo de compensação, bem como membro da ANOREG poderá formular reclamação 

diretamente ao Juiz Diretor do Foro da comarca, contra o titular do Serviço Notarial e 

de Registro. 

Art. 33. Nos Tabelionatos de Notas deverá ser verificado: 

I - se vêm sendo deixado espaços em branco entre o final da escritura e as assinaturas; 

II - se existe escritura lavrada e não assinada há mais de 10(dez) dias. Em caso positivo, 

deve ser tornada sem efeito; 

III - se os atos lavrados estão acompanhados dos documentos indispensáveis exigidos 

nas normas que regulam a matéria. 

Art. 34. No Registro Civil das Pessoas Naturais deverá ser verificado: 
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I - se nos assentos de nascimento é obedecida a grafia correta e não se registram 

prenomes que exponham ao ridículo seu portador; 

II - se foi observada a regularidade formal na habilitação de casamento; 

III - se os óbitos registrados no mês estão sendo comunicados ao INSS, à Secretaria de 

Saúde, ao Ministério do Exército e à Justiça Eleitoral; sendo óbito de estrangeiro, se 

também foi comunicado à Polícia Federal, e se, trimestralmente, tem sido encaminhado 

o boletim ao IBGE; 

IV - se a Declaração de Nascido Vivo – DN acompanha o termo de nascimento, salvo 

exceção prevista em Lei.  

Art. 35. No Registro de Imóveis deverá ser verificado: 

I - se foram registrados ou averbados todos os documentos protocolados no  livro 

protocolo; 

II - no livro protocolo, se o documento protocolado foi registrado/averbado na 

matrícula, verificando, em seguida, se os nomes dos adquirentes e alienantes, inclusive 

de seus cônjuges, foram lançados no indicador pessoal, bem como examinar a 

correspondente alteração no indicador real. Esta verificação deve ser feita, por 

amostragem, em alguns documentos. 

Art. 36. O relatório da correição será elaborado com os requisitos mínimos acima 

indicados e apresentado em formulário padronizado fornecido pela Corregedoria-Geral 

da Justiça e disponível no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), portal do 

magistrado – Correição on line.  
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CAPÍTULO IV 

 

DO ENVIO E RECEBIMENTO ELETRÔNICO, POR MEIO DO SISTEMA DE 

MALOTE DIGITAL, DAS CORRESPONDÊNCIAS ENTRE OS CARTÓRIOS 

EXTRAJUDICIAIS E AS UNIDADES JUDICIÁRIAS, DIRETORIAS, 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Art. 37. O envio ou recebimento eletrônico das correspondências compartilhadas entre 

os Cartórios Extrajudicial e as unidades judiciárias do País e entre os Cartórios e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso deverão ser realizados por meio do 

Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – 

CNJ – CSJT – TST – TJRN. 

§ 1º A utilização do Sistema de Malote Digital dar-se-á por meio do acesso à 

Internet/Intranet do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

§ 2º Os mandados para averbação e registro nos Cartórios do Foro Extrajudicial, 

inclusive de outros Estados, deverão ser recebidos e devolvidos por meio do Sistema 

Malote Digital, obedecendo regras da Lei de Registro Público.   

§ 3º O envio ou recebimento eletrônico das correspondências compartilhadas entre os 

Cartórios Extrajudicial e as unidades judiciárias deste Estado dar-se-á obrigatoriamente 

por meio do Malote Digital, sendo vedado o encaminhamento físico.  

Art. 38. As serventias que gradativamente terminarem o curso de Malote Digital 

ministrado via EAD – Educação à Distância (conforme cronograma que se encontra 

anexado no Ofício Circular nº 374/2014-CGJ/DOF), deverão obrigatoriamente utilizar o 

referido sistema. 

§ 1º As informações solicitadas pela Corregedoria, Juízes, autoridades, Unidades 

Judiciárias e outros deverão ser prestadas pelo juízo por meio do Sistema de Malote 

Digital. 

§ 2º Os documentos podem ser assinados digitalmente. 

Art. 39. Em casos excepcionais, quando o conteúdo da correspondência exigir sigilo, 

deverá  ser  utilizada  a  opção “Enviar em Sigilo”. 

Art. 40. Para o recebimento das correspondências enviadas pela Corregedoria Geral da 

Justiça, o registrador/notário deverá acessar diariamente o Sistema Malote Digital, 
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visando cumprir com presteza as solicitações, bem como os prazos estabelecidos nas 

mesmas. 

Art. 41. Os prazos fixados nos expedientes serão contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do dia da remessa do expediente. 

Art. 42. Na hipótese de existir algum problema no sistema que impossibilite o regular 

envio e/ou recebimento dos expedientes, o registrador/notário deverá de imediato 

comunicar tal fato ao Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI, 

por meio sdk.tjmt.jus.br, de modo que não ocorra nenhum prejuízo às atividades 

administrativas, nem lhe cause nenhum problema de ordem funcional. 

Parágrafo único. No caso de inoperabilidade do Malote Digital,  a Corregedoria poderá 

enviar a correspondência aos Cartórios e os Cartórios para a Corregedoria  via  GIF –  

Gestão Integrada do Foro Judicial e Extrajudicial. 

Art. 43. As correspondências a serem enviadas deverão ser classificadas de acordo com 

as 02 (duas) opções disponibilizadas no Sistema de Malote Digital: “Prioridade Alta” ou 

“Prioridade Normal”. 

Parágrafo único. A referida classificação não compromete o nível de responsabilidade 

das respectivas correspondências, nem altera os prazos estabelecidos nos expedientes 

emitidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 44. Para fins do artigo 43 desta Consolidação, são consideradas correspondências 

de Prioridade Alta: 

I - Solicitação  de liberação manual de selo, em caráter emergencial; 

II - Requerimento para abertura de declaração, reabertura de  receita e despesa; 

III - Informação para atender pedido do Conselho Nacional de Justiça; 

IV - Comunicação, solicitação e intimação relativas a procedimentos administrativos 

disciplinares instaurados pelo Juiz Corregedor Permanente; 

V - Outros expedientes que necessitem de providência imediata. 

Parágrafo único. Classificam-se como “Prioridade Normal” os demais expedientes que 

não se enquadrarem na descrição do caput. 

Art. 45. Todos os expedientes devem ser enviados exclusivamente por meio do referido 

sistema, salvo quando da impossibilidade de utilização do citado procedimento, 

devidamente justificada, observando as determinações da Resolução n.º 002/2010/TP. 
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CAPÍTULO V 

DA CENTRAL ELETRÔNICA DE INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÕES - CEI 

 

Art. 46. Fica criada e implantada a Central Eletrônica de Integração e Informações – 

CEI – dos atos Notariais e Registrais dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de Mato 

Grosso constituída de  informações, recebimentos e remessas de arquivos eletrônicos. 

§ 1º A CEI é de responsabilidade da ANOREG – Associação de Notários e 

Registradores do Estado de Mato Grosso, com apoio desta Corregedoria, e contempla as 

seguintes atribuições: Registro de Imóveis; Tabelionato de Notas; Registro Civil de 

Pessoas Naturais; Registro de Pessoa Jurídica; Títulos e Documentos e Protestos de 

Títulos e Outros Documentos de Dívida. 

§ 2º É vedada a cessão do arquivo da CEI para outras instituições. 

Art. 47. Os Registradores e Notários ou por meio dos seus prepostos farão diariamente 

o envio das informações constantes nos livros de cada atribuição, com a finalidade de 

manter alimentada a Central, sob pena de responder administrativamente pela omissão, 

a partir do décimo dia do ato praticado. 

§ 1º As informações eletrônicas deverão ser enviadas atendendo aos requisitos de 

assinatura digital, vinculada a autoridade certificadora, no âmbito da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), atendendo o padrão XML, por ser o padrão 

primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados. 

§ 2º Caso haja necessidade de alteração/correção de informações já enviadas à Central 

de forma incorreta, o preposto poderá alterá-las/corrigi-las e reenviá- las, nos termos do 

caput. O sistema permitirá que a Corregedoria Geral da Justiça faça auditoria, por meio 

de relatório, das alterações e correções dos arquivos enviados pelas Serventias.  

§ 3º  A Central deverá manter um banco de dados para os arquivos alterados com a 

finalidade de preservar a segurança das informações, e as buscas serão realizadas de 

acordo com a  última informação enviada. 

§ 4º A Central deverá manter um banco de dados para as informações do Tabelionato de 

Protestos pelo período de 10 (dez) anos, com a finalidade de preservar a segurança das 

informações, contudo as buscas ocorrerão nos últimos 05 (cinco) anos. 

§ 5º As serventias localizadas em locais sem conexão de internet deverão alimentar a 

Central regularmente no prazo de 10(dez) dias, consoante dispõe o § 4º do art. 336 desta 
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Consolidação,  cujo termo inicial se dará a partir da data de 02/03/2015, marco inicial 

para contagem do prazo a partir da vigência desta Norma c/c  art. 6º do  Provimento n. 

38/2014 - Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 48. Os dados enviados ficarão armazenados no Data Center (Central Eletrônica), 

localizados em ambiente seguro e controlado pela CEI, sob a responsabilidade da 

Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, com no mínimo 

03(três) cópias de segurança.  

Art. 49.  A partir da publicação, as serventias terão até  o dia 28/02/2015 para adequar o 

sistema de sua serventia às normas e padrões deste Provimento, findo o prazo estarão 

obrigadas a alimentar a CEI com informações realizadas diariamente.  

§ 1º A partir de 02 de março/2015, todos os Notários e Registradores deverão alimentar 

a CEI com cargas das informações diariamente constantes nos arts. 5º ao 10 deste 

provimento,  abrangendo a data inicial dos livros escriturados a partir de  1º/01/1976, 

com exceção do Tabelionato de Protesto cujas informações devem abranger os livros 

escriturados somente nos últimos 05 (cinco) anos. 

§ 2º O prazo para fornecimento das informações previstas no caput deste artigo  dos 

dados  anteriores a 02/03/2015 será de seis meses para cada 05(cinco) anos de registros 

lavrados, iniciando a contagem desse prazo  conforme § 1º  deste Provimento,  para   os  

Cartórios de Registro de Imóveis, Título e Documentos, Tabelionato de  Protesto, 

Tabelionato de  Notas e Pessoa Jurídica e Registro Civil . 

§ 3º A digitalização de todos os atos dos livros escriturados a partir de 1º/01/1976, 

deverá ocorrer em programa informatizado, com a indexação neste programa dos dados 

elementares do assento, necessários para buscas/consultas, conforme cronograma de 

implantação constante do anexo, sendo que Notários e Registradores deverão alimentar 

a CEI com carga dos atos, com exceção do Tabelionato de Protestos cujas informações 

devem abranger os livros escriturados somente nos últimos 05 (cinco) anos. 

§ 4º A CEI deverá fornecer software light para o cadastro das informações previstas nos 

artigos 50 e 51 desta norma e gerenciamento de documentos eletrônicos às serventias de 

Registro Civil das Pessoas Naturais deficitárias. 

Art. 50. Os atos de Registro Civil das Pessoas Naturais que constarão da Central são os 

registros lavrados nos Livros A (Nascimento), Livro B (casamento), B-Auxiliar 

(casamento religioso para efeitos civis), Livro C (óbito) e para os Registros de Sede de 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 41 de 1524



Comarca, o Livro E (interdição, ausência, emancipação, transcrições de nascimento, 

casamento e óbito de brasileiros ocorridos no estrangeiro e opção de nacionalidade). 

§ 1º Para cada registro será informado o nome do registrado, a data do registro, a data 

da ocorrência do ato ou fato registrado, livro, folhas, número de termo, partes 

envolvidas (declarante, pai, mãe, contraentes), testemunhas legais, naturalidade e 

número do selo. Havendo matrícula anterior, ela deverá também ser informada. 

§ 2º No registro de casamento deverá ser informada a data de nascimento dos nubentes, 

evitando-se a homonímia. 

§ 3º A proibição de divulgação contemplada em exceções legais do Registro Civil de 

Pessoas Naturais deverão obedecer às regras impostas nos dispositivos legais 

pertinentes, e por conseguinte, não  deverão ser enviadas à CEI. 

Art.51. Os atos dos Tabelionatos de Notas que constarão da CEI são os lavrados nos 

seguintes livros: 

I - Livro de Escrituras e Atas Notariais; 

II - Livro de Procurações; e 

III - Livro de Substabelecimentos de Procurações e Cartões de Reconhecimento de 

Firmas. 

§ 1º As informações sobre testamentos continuarão sendo administradas pela Central de 

Testamentos mantida pela ANOREG/MT na forma estipulada nesta Consolidação. 

§ 2º Para cada ato lavrado, conforme consta do caput, será informado o número do 

livro, folhas, data da lavratura, outorgante, outorgado e seus respectivos CPFs/CNPJs e 

número do selo. 

§ 3º Os cartões de assinaturas a serem informados devem abranger apenas os últimos 05 

(cinco) anos, não sendo necessário o envio de suas imagens, contemplando as seguintes 

informações:  data da abertura, número da ficha,  nome do cliente e o CPF.  

Art. 52. Os atos dos Tabelionatos de Protestos que constarão da CEI são os lavrados no 

livro de Registro de Protestos dos últimos 05 (cinco) anos. 

Parágrafo único.  Para cada ato lavrado será informado o número do livro, folhas, data 

da lavratura,  devedor e seu respectivo CPF/CNPJ,   data  do  apontamento,  número do 

apontamento e número do selo. 

Art. 53. Os atos de Registro Civil das Pessoas Jurídicas que constarão da central são os 

registros lavrados nos livros A e B. 
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Parágrafo único. Para cada ato lavrado será informado o número do livro, folhas, data 

do registro, nome da pessoa jurídica constituída, data do protocolo, número do 

protocolo,  número  do registro e número do selo. 

Art. 54. Os atos de Registro de Títulos e Documentos que constarão da Central são os 

registros lavrados nos livros B e C. 

Parágrafo único. Para cada ato lavrado será informado o número do livro, folhas, 

quando existir, data do registro, espécie, outorgante, outorgado e seus respectivos CPF 

(Cadastro de Pessoa Física)/CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), data do 

protocolo e os números do protocolo, do registro e do selo.  

Art. 55. Os atos de Registro de Imóveis que constarão da Central são os registros 

lavrados nos livros nº 2 - Registro Geral e Livro nº 3 - Registro Auxiliar.  

Parágrafo único. Para cada ato lavrado será informado o número do livro, folhas, 

quando houver, data do registro, outorgante, outorgado e seus respectivos CPFs, data do 

protocolo, número do protocolo, número do registro e  número do selo. 

Art. 56. Os números de selos, previstos nos arts. 50 a 55 desta Consolidação, serão 

indicados apenas para as informações enviadas a partir da implantação da CEI, não se 

aplicando às informações retroativas.  

Art. 57. O envio das informações para a Central deverá seguir padrão definido no 

Manual do Usuário que estará disponível no site da Corregedoria e será enviado às 

serventias via malote digital . 

Art. 58. Para a integração entre os Notários e Registradores do Estado, o  documento 

constante na Central ficará liberado para consulta e visualização do Notário e do  

Registrador. 

§ 1º No documento terá informação da origem, integridade e elementos de segurança do 

certificado digital com que foi assinado. 

§ 2º Do documento deverá constar obrigatoriamente  a  informação  “não  tem  valor  de  

certidão”,  nos termos do artigo 60 deste provimento. 

§ 3º Não há como o Notário/Registrador importar arquivos  de outras serventias.  

§ 4º No caso de perda do acervo da serventia, deverá ser solicitada à Corregedoria, 

mediante justificativa, autorização para importação dos arquivos  e índices armazenados 

na CEI.  
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Art. 59. O cidadão terá acesso às informações básicas contidas nos artigos 50 a 55 desta 

norma, mediante buscas/consultas na CEI após pagamento do valor estipulado no  

Parágrafo único deste artigo.  

Parágrafo único. A consulta acima referida terá um custo no valor equivalente a 35% 

do ato constante na Tabela A – item 05  da Tabela de Emolumentos, permitindo-se 

arredondamento até a terceira casa decimal, o qual será revertido para a ANOREG/MT 

com a finalidade de custeio da CEI. 

Art. 60. Dos atos informados na CEI, o interessado poderá requerer certidão eletrônica 

diretamente ao cartório correspondente mediante solicitação específica na própria 

central. 

Parágrafo único. A certidão será fornecida pelo respectivo cartório, após a 

comprovação do pagamento dos emolumentos correspondentes ao(s) ato(s), na forma do 

artigo 174 desta Consolidação e especificados na tabela de emolumentos, que deverão 

ser pagos diretamente ao  Notário/Registrador que detém o acervo.  

Art. 61. Os atos digitalizados previstos no § 4º do artigo 49 desta norma poderão ser 

disponibilizados para visualização dos usuários pelos Tabeliães de Notas e de Protestos, 

Registradores Civis das Pessoas Naturais, Pessoas Jurídicas e Título e Documentos, 

contudo, é obrigatória a disponibilização pelos Registradores de Imóveis, ressalvando 

que o documento visualizado não tem valor de certidão.  

Parágrafo único. A visualização será disponibilizada pelo respectivo cartório, após a 

comprovação do pagamento dos emolumentos correspondentes ao ato constante na 

Tabela A – item 13 da Tabela de Emolumentos, o qual será revertido para o 

Notário/Registrador que detém o acervo.  

Art. 62. O usuário para ter acesso à CEI deverá fazer o cadastro pelo site 

www.ANOREGmt.org.br, em seguida receberá login e senha por email cadastrado na 

referida Central. 

Parágrafo único. Para fazer a consulta das informações constantes na CEI, deverá o 

usuário comprar os créditos na referida Central, exceto os casos de gratuidade previstos 

no art. 63.  

Art. 63. A pesquisa de informação e solicitação de certidões e documentos será 

disponibilizada de forma gratuita, na forma da legislação em vigor, às Instituições do 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, 
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de forma gratuita, obrigatoriamente,  por meio de certificação digital, restando às 

demais situações o ônus do pagamento dos emolumentos.  

§ 1º Todas as comunicações oficiais entre os Órgão do Poder Judiciário e os Notários e 

Registradores deverão ser realizadas por intermédio da CEI, sem prejuízo do sistema 

GIF (Gestão Integrado do Foro Judicial e Extrajudicial) e Malote Digital.  

§ 2º Consideram-se comunicações oficiais no âmbito da CEI, a busca, as certidões e a 

solicitação vinculadas aos atos de cada serventia. 

§ 3º Fica franqueada a adesão dos órgãos da Administração Pública em geral  à CEI 

mediante comprovação de pertinência e legitimidade com a legislação em vigor e 

autorização expressa da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, vinculando-se 

às condições e aos prazos estabelecidos nesta Norma, sendo vedado e punido, na  forma 

da lei, o fornecimento a entidades privadas ou terceiros. 

§ 4º Fica terminantemente vedado o fornecimento de informações que trata o parágrafo 

terceiro deste artigo a entidades privadas ou terceiros.  

§ 5º Será descredenciado qualquer interessado vinculado ao sistema que se utilize de 

meios impróprios ou ilegais para obtenção de qualquer informação, mediante 

constatação exclusiva da CEI, até que haja nova autorização de habilitação pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.   

Art. 64. Os atos gerados por meio da CEI, deverão ser assinados digitalmente com a 

utilização de certificados emitidos por autoridade certificadora oficial e credenciada, 

obedecidos os padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

(ICP- Brasil).  

Art. 65. Todos os procedimentos e obrigações decorrentes do regular funcionamento do 

CEI serão de responsabilidade concorrente da ANOREG/MT e seus filiados, 

vinculando-se, para todos os efeitos, às condições técnicas expressas no Manual do 

Usuário, redundando em responsabilidade administrativa, civil e penal no âmbito de 

suas respectivas competências.  

§ 1º Incorrerão em infração disciplinar os delegatários que descumprirem qualquer 

condição técnica ou prazos expressos no Manual do Usuário ou nesta Norma.  

§ 2º  O manual do usuário está disposto no site www.anoregmt.br, comtemplando as  

adaptações necessárias.  
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Art. 66. Os procedimentos e relatórios gerenciais vinculados a CEI serão controlados e 

fiscalizados pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que acessará a central 

por meio de certificado digital.  

Art. 67. A base de dados deverá ser alimentada diariamente pelas Serventias com a 

verificação das solicitações e prazos pendentes, incidindo a regra do protocolo diário 

previsto nas Leis nº 6.015/73 e nº 8.935/94.  

§ 1º A cada mensagem será automaticamente expedido um identificador da remessa que 

valerá  como comprovante de envio prova para todos os efeitos, vinculando-se ainda 

com o posterior encerramento. 

§ 2º As solicitações encaminhadas às serventias extrajudiciais, por meio da CEI, 

conterão prazo automático para resposta, que poderá ser redefinido pelo solicitante em 

caso de comprovada impossibilidade técnica, caso fortuito ou força maior.  

Art. 68. As certidões emitidas por meio da CEI deverão ser fornecidas no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, observada  a exceção prevista no § 1º deste artigo, contado do 

primeiro dia útil à data constante no identificador de  remessa eletrônica, com prejuízo 

dos demais prazos fixados pelos solicitantes.  

§ 1º Caso o pedido/remessa  não seja lido, a central automaticamente dará como lida no 

prazo estabelecido no caput deste artigo, excetuando a serventia que não dispõe de  

internet no município, a qual terá prazo de até 10(dez) dias  para fornecer a certidão, em 

consonância com  o § 5º do artigo 47 desta Norma.  

§ 2º As certidões deverão permanecer disponíveis aos requisitantes pelo prazo mínimo 

de 30(trinta) dias e no máximo de 90(noventa) dias. 

Art. 69. A CEI  permitirá o recebimento e a  remessa de arquivos eletrônicos entre os 

usuários e  os Cartórios Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso. 

Art. 70. Os delegatários seguirão rigorosamente os prazos definidos no cronograma 

anexo para fins de integração e funcionalidade do sistema, obrigações decorrentes do 

Manual do Usuário e demais orientações das entidades de classe ou pessoa jurídica por 

ela indicada,  sob pena de caracterizar infração disciplinar punível na forma da Lei. 

Art. 71. A emissão de certidões eletrônicas será precedida de pedido encaminhado por 

meio da CEI, com observância dos seguintes procedimentos:  

I - identificação da unidade organizacional requerente, por meio de certificado digital 

e/ou credenciais de acesso autorizadas; 
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II – consulta de informações constantes na CEI,  a fim de  localizar o registro ou 

documento público; 

III – comprovação do pagamento dos emolumentos pela parte interessada, salvo 

hipótese de isenção legal, devendo, neste caso, ser informado em campo próprio sendo 

autorizado o cancelamento nos casos que não se enquadrem como isenção;   

IV – solicitação do pedido com descrição do objeto do registro ou informação 

cartorária.  

Art. 72. Os usuários das instituições conveniadas e que gozam de isenção do Poder 

Público zelarão pelo sigilo das informações obtidas por meio da CEI,  bem como não 

permitirão que terceiros tenham tal acesso e, em caso de descumprimento, serão 

responsabilizados civil, penal e administrativamente, mediante a informação à 

autoridade competente. 

Art. 73. Todas as disposições e obrigações dos usuários restam descritas no Manual do 

Usuário do CEI,  vinculando, para todos os efeitos, os beneficiados e os delegatários do 

Estado de Mato Grosso. 

Art. 74. Depende do pagamento de emolumentos as solicitações e determinações 

judiciais, salvo hipótese de isenção.  

§ 1º Será acrescido ao valor do emolumento o custo da emissão de  boleto, caso a 

serventia opte por esse serviço.  

§ 2º Nos processos judiciais,  quando a prova a ser produzida for de responsabilidade da 

parte interessada, não serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais e de 

registros pelo juiz. Se qualquer uma delas não for produzida em razão de obstáculo 

criado pelo próprio serviço, ou se houver interesse relevante para o âmbito judicial, 

deverão ser prestadas, cotando-se os emolumentos devidos para posterior pagamento, 

desde  que informadas  pelo juiz  a dispensa do depósito prévio, conforme já consta no 

artigo 171 desta Consolidação.  

Art. 75. Os casos não previstos neste Capítulo serão oportunamente regulamentados 

pela Corregedoria-Geral da Justiça.  

Prágrafo único. As atualizações e as modificações no Manual dos Usuários do CEI é 

de responsabilidade da ANOREG/MT, condicionadas à aprovação prévia e expressa da 

Corregedoria-Geral da Justiça. 
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Art.  76. À Corregedoria será disponibilizado um módulo de  relatório para correição on 

line. 

Art. 77. Poderão aderir à Central de Informações deste Estado para interligação dos 

dados outras centrais mediante celebração de convênio padrão com a ANOREG e a 

Corregedoria. 

Art. 78. Os prazos previstos no cronograma de implantação da CEI anexo deverão ser 

observados. 
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CAPÍTULO VI 

DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS 

 

Art. 79. Fica autorizada a realização de mediação/conciliação nas dependências das 

serventias extrajudiciais, em ambiente reservado, durante o horário de atendimento ao 

público, observando-se as disposições da Lei nº 13.140/2015 e da Resolução nº 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

§ 1º A serventia extrajudicial que optar por prestar esse serviço deverá instituir o Livro 

de Mediação e Conciliação. 

Art. 80. Podem atuar como mediador/conciliador o registrador e o notário e/ou seus 

prepostos, desde que expressamente autorizados pelo Diretor do Foro, em decisão 

fundamentada, na qual aponte as razões para deferir ou indeferir o pedido, o que deverá 

fazer em 10 (dez) dia a contar do recebimento do pedido. 

§ 1º O pedido de autorização deverá ser acompanhado de documento que comprove a 

realização, com aproveitamento satisfatório, de curso de qualificação que habilite o 

requerente ao desempenho das funções, nos termos da Ordem de Serviço 002/2016-

PRES-NUPEMEC. 

§ 2º O mediador/conciliador deverá, a cada período de 2 (dois) anos, contados da 

autorização, comprovar a realização de curso de reciclagem na área ou o 

empreendimento de esforço contínuo de capacitação. 

Art. 81. A função do mediador/conciliador é facilitar o procedimento de comunicação 

entre as partes, buscando o entendimento e o consenso para a resolução do conflito.  

§ 1º Aplicam-se ao mediador/conciliador as mesmas hipóteses legais de impedimento e 

suspeição do juiz. 

§ 2º A pessoa designada para atuar como mediador/conciliador tem o dever de revelar 

às partes, ante a aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar 

dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar/conciliar o conflito, 

oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer das partes. 

§ 3º O mediador/conciliador ficará impedido, pelo prazo de 01 (um) ano, contado do 

término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar 

qualquer das partes. 
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§ 4º O mediador/conciliador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como 

testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertencentes a conflitos em que tenham 

atuado. 

Art. 82. O mediador/conciliador observará, no exercício do seu mister, os seguintes 

princípios: 

§ 1º Confidencialidade: toda e qualquer informação relativa ao procedimento de 

mediação/conciliação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada 

sequer em processo arbitral ou judicial, salvo, se as partes expressamente decidirem de 

forma diversa ou quando for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo 

obtido pela mediação/conciliação; 

I – O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, conciliador, às partes, a seus 

prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que 

tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação/conciliação, 

alcançando: 

a) Declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à 

outra na busca de entendimento para o conflito; 

b) Reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de 

mediação/conciliação; 

c) Manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo 

mediador/conciliador; 

d) Documento preparado unicamente para os fins do procedimento de 

mediação/conciliação. 

II – Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não 

podendo o mediador/conciliador revelá-la às demais, exceto se expressamente 

autorizado.  

§ 2º Decisão informada: dever de manter o usuário plenamente informado quanto aos 

seus direitos e ao contexto fático no qual está inserido; 

§ 3º Competência: dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com 

capacitação na forma da Ordem de Serviço 002/2016-PRES-NUPEMEC, observada a 

reciclagem periódica obrigatória para formação continuada; 

§ 4º Imparcialidade: dever de agir com ausência e favoritismo, preferência ou 

preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado 
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do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando 

qualquer espécie de favor ou presente; 

§ 5º Independência e autonomia: dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer 

pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão 

se ausente às condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo 

dever de redigir acordo ilegal ou inexequível; 

§ 6º Respeito à ordem pública e às leis vigentes: dever de velar para que eventual 

acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes; 

§ 7º Empoderamento: dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor 

resolverem seus conflitos futuros em função da experiência da justiça vivenciada na 

autocomposição; 

§ 8º Validação: dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente como 

seres humanos merecedores de atenção e respeito; 

§ 9º Isonomia entre as partes. 

Art. 83. Pode ser objeto de mediação/conciliação o conflito que verse sobre direitos 

disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação. 

§ 1º A mediação/conciliação podem versar sobre todo conflito ou parte dele. 

§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser 

homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.  

§ 3º As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. 

§ 4º Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o 

mediador/conciliador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente 

assistidas. 

Art. 84. Podem participar da mediação/conciliação, como requerente ou requerido, a 

pessoa natural capaz e a pessoa jurídica. 

§ 1º A pessoa natural poderá se fazer representar por procurador devidamente 

constituído. 

§ 2º A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de 

vínculo empregatício. 
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§ 3º Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação, mediante cópia 

autenticada dos seus atos constitutivos, bem como cópia da certidão simplificada e 

atualizada da Junta Comercial. 

Art. 85. Para efeitos de cobranças de custas e emolumentos, aplicam-se às 

mediações/conciliações extrajudiciais o disposto no item 7 da Tabela A, letras “a”, “b” e 

“c” da tabela de custas e emolumentos do Foro Extrajudicial, independentemente da 

especialidade da serventia escolhida pelo interessado. 

§ 1º A base do cálculo dos emolumentos será o valor declarado do proveito econômico 

pelas partes que reflete o bem/direito litigioso, devendo haver real correspondência 

entre o valor declarado e o proveito econômico obtido. 

§ 2º É assegurada a gratuidade da mediação/conciliação, diante da verificação de que a 

parte é pobre, nos termos da Lei nº 1065/1950, mediante juntada de declaração de 

hipossuficiência. 

§ 3º O mediador/conciliador poderá exigir o depósito prévio dos valores relativos aos 

emolumentos e despesas pertinentes aos atos.  

Art. 86. É dever do mediador/conciliador informar o requerente sobre os meios idôneos 

de comunicação permitidos e seus respectivos custos, que será escolhida a exclusivo 

critério do interessado. 

§ 1º O custo do envio da carta com aviso de recebimento - AR não deverá ser superior 

ao praticado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT. 

§ 2º O custo da notificação por oficial de registro de títulos e documentos será o 

previsto na Tabela anexa à Lei Estadual nº 7.550/2001. 

§ 3º Caso o interessado opte por meio eletrônico, não serão cobradas as despesas pela 

intimação. 

Art. 87. Em caso de arquivamento sem acordo, será restituído ao requerente o valor 

recebido a título de depósito prévio, observado as seguintes escalas: 

I – 90% do total recebido, se o arquivamento do pedido ocorrer antes da sessão de 

mediação/conciliação; 

II – 50% do total recebido, quando infrutífera a sessão de mediação/conciliação; 

III – 40% do total recebido, quando a sessão de mediação/conciliação, depois de 

iniciada foi prorrogada para outra data. 
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§ 1º Os valores pagos para suportar as despesas de intimação não serão restituídos em 

qualquer hipótese, salvo quando o requerente desistir do procedimento antes de a 

serventia realizar o respectivo gasto. 

§ 2º  É vedado ao mediador/conciliador receber qualquer objeto ou quantia das partes, 

exceto os valores relativos às despesas de intimação e emolumentos. 

Art. 88. O requerimento de mediação/conciliação poderá ser dirigido a qualquer 

serventia extrajudicial que ofereça o serviço, devendo-se resguardar a pertinência das 

atribuições. 

§ 1º São requisitos mínimos do requerimento de mediação/conciliação: 

I – Qualificação do requerente, em especial nome ou denominação social, endereço, 

telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoa 

física ou jurídica, conforme o caso; 

II – Dados suficientes da outra parte a identifica-la e intimá-la; 

III – A indicação do meio de intimação da outra parte; 

IV – Narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo; 

V –  Assinatura com firma reconhecida; 

VI – Outras informações relevantes, a critério do requerente. 

§ 2º Cabe ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quanto forem os 

requeridos, caso não opte pela intimação por meio eletrônico. 

§ 3º A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo, observando-se a 

ordem cronológica de apresentação. 

I – Ao receber o requerimento, o mediador/conciliador designará, de imediato, data e 

hora para a realização de sessão reservada, dando ciência dessas informações ao 

apresentante do pedido, ainda que este não seja o requerente, dispensando-se nova 

intimação. 

II – Após o recebimento e protocolo do requerimento, se o mediador/conciliador, em 

exame formal, reputar ausente alguma das informações elencadas no art. 99, poderá 

intimar o requerente, preferencialmente por meio eletrônico, para prestar 

esclarecimentos no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 89. O convite para iniciar o procedimento de mediação/conciliação extrajudicial 

deverá estipular o escopo proposto para negociação, bem como a data e o local da 

primeira reunião. 
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§ 1º O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 

respondido em até 30 (trinta) dias da data do seu recebimento. 

§ 2º Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação/conciliação, as 

partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação/conciliação. 

§ 3º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação/conciliação. 

§ 4º O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação 

acarretará a assunção por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e 

honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou 

judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para o qual foi convidada. 

Art. 90. A previsão contratual de mediação/conciliação deverá conter, no mínimo: 

I – Prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado 

a partir da data de recebimento do convite; 

II – Local da primeira reunião de mediação/conciliação; 

III – Critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação; 

IV – Penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião 

de mediação/conciliação.  

§ 1º Para a conveniência dos trabalhos, o mediador/conciliador poderá contatar as partes 

até encontrar data comum para a sessão de mediação/conciliação. 

§ 2º O não comparecimento de qualquer das partes implicará o arquivamento do 

requerimento. 

§ 3º A fim de obter o acordo, o mediador/conciliador poderá designar novas datas para 

continuidade da sessão de mediação/conciliação. 

Art. 91. O procedimento de mediação/conciliação será encerrado com a lavratura do seu 

termo final, cuja cópia deverá ser arquivada no Livro de Mediação e Conciliação, 

quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a 

obtenção de consenso, seja por declaração do mediador/conciliador nesse sentido ou por 

manifestação de qualquer das partes. 

Art. 92. O requerente poderá a qualquer tempo solicitar, por escrito ou oralmente, a 

desistência do pedido, independentemente da anuência da parte contrária. 

§ 1º Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado pelo mediador/conciliador 

em pasta própria, exceto, quando for microfilmado ou gravado por processo eletrônico 

de imagens. 
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§ 2º Presume-se a desistência do requerimento sempre que o requerente deixar de se 

manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 93. A contagem dos prazos será computada em dias corridos, na forma do art. 132, 

caput e § 1º, do Código Civil. 

Art. 94. Considerar-se-á realizada a intimação eletrônica (e-mail) no dia em que o 

intimando efetuar a sua leitura. 

§ 1º Nos casos em que a leitura se dê em dia não útil, a intimação será considerada 

como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ 2º A leitura do e-mail deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data 

do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 

realizada na data do término desse prazo. 

Art. 95. O termo final de mediação/conciliação, na hipótese de celebração de acordo, 

constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título 

executivo judicial. 

Art. 96. Não obtido o acordo ou em caso de desistência do requerimento, o 

procedimento será arquivado e essa circunstância registrada no Livro de Mediação e 

Conciliação. 

Art. 97. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes serão examinados e 

devolvidos a seus titulares durante a sessão de mediação/conciliação. 

Art. 98. O mediador/conciliador observará o prazo mínimo de 3 (três) anos, para 

conservação dos documentos relativos à sessão, em forma física ou digital. 

TÍTULO II 

DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA DO FORO EXTRAJUDICIAL 

 

CAPÍTULO I 

AS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 99. As atividades nos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Mato Grosso 

compreendem os serviços típicos dos tabelionatos de notas, protestos, registro de 
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imóveis, registro de títulos, documentos civis das pessoas jurídicas, registro civil das 

pessoas naturais e de interdições e tutelas. 

Art. 100. Todos os funcionários dos Serviços Notariais e de Registros deverão cumprir 

rigorosamente os ditames decorrentes de leis, regulamentos, provimentos, portarias e 

instruções procedimentais típicas, sob pena de responsabilidade disciplinar, inclusive.  

Art. 101. É vedado ao Oficial praticar atos pessoalmente que envolvam interesses 

próprios ou de cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 

terceiro grau e nos casos de suspeição, conforme art. 27 da Lei nº 8935/94.  

Parágrafo único. Ocorrendo o impedimento ou a suspeição, no caso de a serventia não 

possuir substituto nomeado ou na hipótese de ambos serem impedidos ou suspeitos, o 

serventuário solicitará ao Juiz a designação de substituto para a prática do ato. 

Art. 102.  Por deferimento do Juiz, sob prévia autorização da Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas as normas de segurança por esta aprovadas, poderá ser adotado o 

sistema de chancela mecânica, a qual valerá como assinatura do titular da serventia e do 

seu substituto legal, tão somente. 

Parágrafo único. A ordem para o uso da chancela mecânica poderá ser suspensa ou 

revogada de ofício pelo Juiz ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, inclusive com a 

apreensão de máquinas e clichês. 

Art. 103. Na lavratura de escrituras e nos registros públicos que impliquem em ônus ou 

alienação de bens imóveis de propriedade das firmas individuais, os 

Notários/Registradores deverão observar as mesmas exigências referentes à pessoa 

física de seu constituinte, inclusive exigindo outorga uxória ou vênia marital nos casos 

previstos em lei, exceto na hipótese de bens que constem no contrato social da empresa 

individual como destinados ao exercício da atividade mercantil, caso em que poderá o 

empresário, sem o consentimento do cônjuge, aliená-los ou gravá-los de ônus reais 

(artigo 978 do Código Civil). Do contrário, deverá o Notário/Registrador atentar para a 

necessidade da outorga uxória ou vênia marital, qualquer que seja o regime de bens do 

casamento, exceto no de separação absoluta (artigo 1.647 do CC). 

Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não contenciosa referente a 

Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, conforme art. 52, XXXIV, do COJE e 

Provimento n.º 12/2013-CM. 
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§ 1º Quando a suscitação da dúvida registral estiver fundada em qualificação negativa 

operada em relação à escritura pública apresentada ao  registro, o Oficial Registrador, 

na mesma oportunidade em que der ciência da dúvida ao apresentante, entregando-lhe 

cópia da suscitação, na forma estabelecida pelo inciso III do art. 198 da Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, dará ciência dos termos da dúvida ao Tabelião de Notas que 

lavrou o ato notarial, fornecendo-lhe cópia das razões da suscitação apresentada.  

§ 2º Admissível a habilitação do Tabelião de Notas,  no prazo de 15 (quinze) dias, 

perante o juízo competente, como assistente simples do apresentante do título, prazo em 

que oferecerá as razões que sustentam a validade e o acerto do ato notarial por ele 

lavrado, previamente à prolação da sentença.  

§ 3º Antes de remeter as razões da dúvida acompanhadas do título ao juízo competente, 

deverá o oficial expedir certidão conforme art. 198, IV, da Lei nº 6.015/73.  

Art. 105. Fica autorizada a substituição das cópias de documentos apresentadas na 

serventia para instrução de lavratura de atos notariais e registrais, mediante a 

substituição por arquivo digital, observando-se sempre as medidas de segurança 

constantes nas Recomendações de  nºs 9 e 11 do CNJ, bem como adota a organização 

dos documentos que deve ter correspondência entre os documentos arquivados 

digitalmente e o ato lavrado ou registrado. 

Art. 106. É  recomendada a utilização do papel padronizado com timbre, a ser 

formulado pela ANOREG, que deverá escolher empresa idônea e apta a fornecê-lo, 

condicionada à prévia homologação da Corregedoria Geral da Justiça. 

§ 1º A ANOREG-MT encaminhará ao fabricante a relação de todos os Oficiais deste 

Estado e dos interinos designados para responder pelo expediente nas unidades vagas, 

bem como a manterá atualizada. 

§ 2º O papel padronizado será adquirido pelo Oficial direta e exclusivamente junto ao 

fornecedor aprovado pela ANOREG.  

§ 3º É obrigatório constar no papel padronizado o Código Nacional de Serventias 

(CNS), atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Art. 107. As certidões serão fornecidas no prazo máximo de cinco dias úteis, contados 

do pedido, nos termos do art. 19 da lei n.º 6.015/73.  

Art. 108. Os tabeliães e oficiais de registro deverão atualizar semestralmente, 

diretamente via internet, todos os dados no sistema “Justiça Aberta”, até o dia 15 
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(quinze) dos meses de janeiro e julho (ou até o dia útil subsequente), devendo também 

manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais, em até 10 (dez) dias após suas 

ocorrências, conforme disposto no art. 2º do Provimento nº 24, de 23 de outubro de 

2012, da Corregedoria Nacional de Justiça.  

Parágrafo único. A obrigatoriedade abrange também os dados de produtividade e 

arrecadação, bem como os cadastros de eventuais Unidades Interligadas que conectem 

unidades de saúde e Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais.  

Art. 109. É vedado ao Oficial e seus prepostos fornecer cópias dos documentos que 

embasaram a lavratura da escritura, registro e averbação à terceiros, que não sejam as 

partes. 
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SEÇÃO II 

DO EXPEDIENTE 

 

Art. 110. Nos Serviços Notariais e de Registro o expediente será das 09 (nove) às 17 

(dezessete) horas. O Registro Civil funcionará aos sábados, domingos e feriados, na 

forma estabelecida pelo artigo 68, parágrafo 6º, do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias do Estado de Mato Grosso. Excepcionalmente, o Juiz Diretor do Foro 

poderá, em razão das peculiaridades da comarca, alterar o horário de funcionamento dos 

Serviços, respeitando a jornada de trabalho de 08 (oito) horas estabelecida em Lei.   

Parágrafo único. Ante a estreita relação entre os serviços do Tabelionato de Protestos e 

os bancários, visando garantir maior segurança na movimentação financeira dos  

envolvidos, As 08 (oito) horas do expediente  externo das serventias que prestam estes 

serviços deverão coincidir com o horário bancário local, devendo o Diretor do Foro 

expedir Portaria nos termos desta norma (Lei nº 8.935/94, artigo 4º, caput, e parágrafo 

2º).  

Art. 111. Aos sábados, domingos e dias 24 e 31 de dezembro, bem como nos feriados 

nacionais, estaduais e municipais assim declarados em lei, com exceção do Serviço de 

Registro Civil de Pessoas Naturais, os respectivos serviços não serão prestados.  

§ 1º O fechamento dos serviços sem autorização antecedente da Corregedoria-Geral da 

Justiça  ou Juiz Corregedor Permanente sujeitará o respectivo titular às sanções 

disciplinares cabíveis. 

§ 2º Os serviços notariais e de registro serão prestados de segunda a sexta-feira, à 

exceção dos atos de  registro civil nos sábados, domingos e feriados  e nos  demais atos 

que por  extrema necessidade, no caso de risco de vida, desde que haja solicitação por 

parte do requerente por escrito, tal situação deverá constar do ato lavrado.        

§ 3º O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado, também, aos sábados, 

domingos e feriados, pelo sistema de plantão. 

§ 4º Não se estendem ao foro extrajudicial os pontos facultativos eventualmente 

declarados no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, exceto por motivo 

excepcional justificado pelo Corregedor-Geral da Justiça.   
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SEÇÃO III 

DOS EMPREGADOS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

 

Art. 112. Os Serviços Notariais e de Registros somente poderão ser prestados por 

empregados e seus respectivos titulares.  

§ 1º É vedada qualquer prestação ou vinculação funcional entre os empregados dos 

Serviços Notariais e de Registro daqueles com prestadores de serviços característicos de 

despachante e, em nenhuma hipótese, o empregado poderá receber quantias, valores ou 

qualquer forma de remuneração oriunda de atividades de despachante.  

§ 2º Junto as dependências dos Serviços somente serão mantidos formulários para a 

execução dos serviços que lhe são próprios. 

Art. 113. As relações de trabalho entre os Notários e Registradores e seus prepostos 

serão livremente celebradas sob o regime celetista, não se exigindo homologação do  

Juiz Corregedor Permanente, sendo imprescindível a comunicação a este e à 

Corregedoria-Geral de Justiça. 

Parágrafo único. As eventuais ausências, faltas ou impedimentos físicos do Titular do 

Serviço, por qualquer motivo, exceto em caso de doença súbita, deverão ser 

comunicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias ao Juiz Corregedor 

Permanente, devendo estar presente, neste caso, o substituto designado para responder 

pelo Serviço.  

Art. 114. Para identificação, os empregados, assim como o titular e o substituto, usarão 

crachá relativo à Serventia.  

Art. 115. Para a melhor identificação do subscritor de papéis e documentos ou de atos 

do Serviço, as rubricas e as assinaturas dos empregados serão reproduzidas 

mecanicamente em letra de forma ou carimbos. 

Art. 116. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da 

advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou 

função públicos, ainda que em comissão, salvo o exercício do magistério.  

Parágrafo único. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais 

casos, implicará no afastamento da atividade. 
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SEÇÃO V 

DOS SERVIÇOS 

 

Art. 117.  Aos Titulares dos Serviços incumbe a guarda e a responsabilidade dos livros, 

documentos, fichas, papéis, microfilmes, arquivos e sistemas e arquivos eletrônicos, que 

zelarão pela sua ordem, segurança e conservação. Para tanto, utilizar-se-á também de 

serviço de segurança, mesmo que eletrônica, para evitar subtrações ou incêndios, 

mantendo em perfeito funcionamento as instalações elétrica e hidráulica, com 

periódicas vistorias pelo corpo de bombeiros. 

Art. 118. As partes terão direito aos recibos  de  todos  os  pagamentos efetuados junto 

aos Serviços, que indicarão de forma clara e precisa os pagamentos, visando a melhor 

identificação dos atos, conforme a tabela de emolumentos, e serão obrigatoriamente 

assinados ou rubricados por funcionário com fé pública. 

§ 1º Os recibos pertinentes ao pagamento de reconhecimento de firmas e autenticações 

de documentos poderão ser fornecidos por máquinas registradoras. 

§ 2º O valor dos emolumentos, em qualquer hipótese, constará do próprio documento 

(qualquer ato). 

Art. 119. Ressalvados os casos expressamente previstos, nenhum funcionário receberá 

quantias referentes a recolhimentos devidos que não sejam da alçada de sua própria 

Serventia. 

Art. 120. Os Serviços poderão adotar livremente sistema  de computação, 

microfilmagem, disco óptico ou outros meios de reprodução na execução de atos 

próprios de sua Serventia, bastando cientificar e fornecer ao Juiz Corregedor 

Permanente os dados necessários ao acesso do programa para a indispensável função 

correicional. 

Parágrafo único. Adotada a informatização, o programa, bem como o banco de dados, 

passam a integrar o acervo do Serviço. 

Art. 121. Os  Serviços  Notariais  e  de  Registro  estão  autorizados  a  realizar  atos 

reprográficos para atendimento dos interessados, mas somente quando se referirem à 

execução dos seus atos característicos, sendo vedada a realização por pessoas estranhas 

àqueles, e o valor a ser cobrado será fixado pela Corregedoria-Geral da Justiça, sendo 

que o valor dos emolumentos, em qualquer hipótese, constará do próprio documento.  
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Art. 122. As cópias dos documentos expedidos e destinados ao arquivo da serventia 

deverão conter o número  de  série  dos  respectivos  selos  de  controle.   

Art. 123. A renovação dos atos emanados de Serviços Notariais e de Registros, por 

força de dolo ou erro atribuíveis aos funcionários, não onerará o interessado de qualquer 

despesa pertinente à nova prática do ato, e responderá o titular pelos danos causados ao 

interessado ou a terceiro, sem prejuízo das consequências administrativas decorrentes da 

legislação. 

Art. 124. Objetivando a eficiência e eficácia dos Serviços, será semestralmente (nos 

meses de  julho e de janeiro de cada ano) realizada autocorreição, cujos  relatórios  

serão  enviados ao Juiz Corregedor Permanente até o dia 10 do mês seguinte, 

arquivando-os na pasta própria das correições. 

Parágrafo único. Na autocorreição, se houver a necessidade de conserto ou de 

repetição do ato, convocar-se-ão os interessados que devem assistir ou deles tomarem 

conhecimento.  

Art. 125. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação 

deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do Titular do Serviço 

Notarial ou de Registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação.  

Parágrafo único. As perícias,  se  necessárias,  ocorrerão na sede do Serviço, em dia e 

hora previamente designados com ciência do titular, podendo elas, em caráter 

excepcionalíssimo, ser realizadas em local diverso, mediante precedente e expressa 

autorização do Juiz Corregedor Permanente, com obrigatório acompanhamento do 

titular. 

Art. 126. Os livros instituídos e em utilização são de responsabilidade dos respectivos 

Titulares dos Serviços. A danificação ou desaparecimento de livros serão imediatamente 

comunicados por ofício circunstanciado ao Juiz Corregedor Permanente que, em sendo 

o caso, autorizará a restauração do livro desaparecido ou inutilizado.  

Parágrafo único. São elementos essenciais para a restauração dos livros o arquivo do 

Serviço e os registros anteriores, traslados e certidões, constando a ocorrência do termo 

de abertura e, especificamente  a CEI. 

Art. 127. Os livros de folhas soltas, até a definitiva encadernação, serão guardados em 

colecionadores próprios e distintos. 
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Art. 128. A transmissão de todo complexo do Serviço Notarial e de Registro ao 

sucessor, incluindo banco de dados, é dever funcional do Notário ou do Oficial de 

Registro, com respectivo acordo comercial de ambos. 

Art. 129. Os mandados relativos a atos do registro civil que devam ser cumpridos em 

outra jurisdição serão encaminhados via malote digital pela autoridade judicial 

competente ao Juiz Corregedor Permanente da Comarca destinatária que poderá 

determinar o seu cumprimento na forma do artigo 109, § 5º, da Lei nº 6.015/73.  

Art. 130. Na realização dos atos típicos da serventia deverá se observar as prescrições 

legais a respeito das testemunhas, não sendo aceitas como tais as que mantiverem 

relação de subordinação junto aos delegados. 

Art. 131. Dispensa-se a obrigatoriedade do envio em fotocópia da Certidão Negativa de 

Débito (CND) pelos Tabelionatos e Registros de Imóveis ao Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, com a condição  de  ser  verificada  pelos  Serviços Notariais e 

de Registros a sua validade via internet, no endereço  www.mpas.gov.br ou em qualquer 

agência da previdência social, devendo também ser observada a finalidade para a qual 

foi emitida.  

Art. 132.  Nos atos registrais relativos ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” - 

PMCMV, o prazo para qualificação do título e respectivo registro, averbação ou 

devolução com indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação não 

poderá ultrapassar a 15 (quinze) dias, contado da data em que ingressar na serventia.       

§ 1º Havendo exigências de qualquer ordem, elas deverão ser formuladas de uma só 

vez, por escrito, articuladamente, de forma clara e objetiva, em papel timbrado do 

cartório, com data, identificação e assinatura do servidor responsável, para que o 

interessado possa satisfazê-las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de 

dúvida. 

§ 2º Reingressando o título dentro da vigência da prenotação, e estando em ordem, o 

registro ou averbação será feito no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 3º Em caso de inobservância do disposto neste artigo, será aplicada multa, na forma 

do inciso II do caput do art. 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, com valor 

mínimo de 20% (vinte por cento) dos respectivos emolumentos, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis.        
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SEÇÃO V 

DOS LIVROS 

 

Art. 133. Nos atos das Serventias serão utilizados papéis padronizados com timbre, a 

ser formulado pela ANOREG, salvo disposição expressa em contrário. A escrituração 

dos atos será sempre em vernáculo e sem abreviaturas, utilizando-se tinta indelével, de 

cor preta ou azul. Os algarismos serão expressos também por extenso. 

Art. 134. Nos livros não serão admitidos entrelinhas, erros ortográficos, omissões, 

emendas e rasuras. Caso estes ocorram, será feita a respectiva ressalva antes do 

encerramento do ato e a aposição das assinaturas. 

Parágrafo único. É proibido o uso de raspagem por borracha ou outro meio mecânico, 

assim como a utilização de corretivo ou de outro produto químico. Deverão ser evitadas 

anotações a lápis nos livros, mesmo que a título provisório. 

Art. 135. Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais 

completa possível, contendo o nome por inteiro, a naturalidade, a data do nascimento, o 

estado civil, profissão, filiação, o número do RG e do CPF, a residência e o domicílio 

especificados (rua, número, bairro, cidade).  

Art. 136. Todas as assinaturas serão apostas logo em seguida ao encerramento do ato, 

não se admitindo espaços em branco. Os espaços não aproveitados serão inutilizados, 

preferencialmente, com traços horizontais ou diagonais. 

§ 1º Nas assinaturas colhidas pela escrivania nos autos e termos, serão lançados, abaixo, 

os nomes por extenso dos respectivos signatários. 

§ 2º Em nenhuma hipótese será permitida a assinatura de atos ou termos em branco, 

total ou parcialmente. 

Art. 137. Os serventuários deverão manter em local adequado e seguro, devidamente 

ordenados, os livros e documentos do Cartório, respondendo por sua guarda e 

conservação.  

Art. 138. A danificação de qualquer livro ou documento, bem como o seu 

desaparecimento serão comunicados imediatamente ao Juiz Corregedor Permanente. A 

sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do Juiz e à vista dos elementos 

existentes.  
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Art. 139. Todos os livros serão abertos e encerrados pelo serventuário que rubricará as 

suas folhas. 

Art. 140. No termo de abertura constarão o número de série do livro, a sua finalidade, o 

número de folhas, a declaração de estas serem rubricadas e a Serventia, bem como a 

data, o nome e a assinatura do serventuário. 

Parágrafo único. Os livros notariais e registrais, nos modelos existentes, em folhas 

soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo 

tabelião/registrador, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada, de acordo 

com a necessidade do serviço. 

Art. 141. Será lavrado o termo de encerramento somente por ocasião do término do 

livro, consignando-se qualquer fato relevante, como folha em branco, certidões de 

cancelamento de atos, dentre outros. 

Art. 142. O Juiz Corregedor Permanente ou o Corregedor-Geral da Justiça, quando do 

procedimento da correição ordinária ou extraordinária, conforme o caso, analisará a 

regularidade dos livros podendo determinar as providências que se fizerem necessárias.  

Art. 143. Tomando em consideração a natureza dos atos escriturados, os livros poderão 

ser organizados em folhas soltas, datilografadas, impressas por sistema de computação 

ou por fotocópias, e não ultrapassarão o número de 200 (duzentas) folhas numeradas e 

rubricadas, as quais deverão ser encadernadas após o seu encerramento. 

Art. 144. Todo registro deverá ser integral, não podendo ser iniciado em um livro e 

terminado em outro, mesmo que ultrapasse 200 (duzentas) folhas. 

Art. 145. Fica proibido o uso de aspas ou outro sinal equivalente, quando da 

escrituração dos livros. 

Art. 146. Cada Serviço terá obrigatoriamente os livros exigidos pela legislação em 

vigor e ainda os instituídos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a saber:  

I - Livro de Visitas e Correições; 

II- Livro Caixa; 

III - Livro de Movimento de Controle de Selos, somente obrigatório  para serventias 

deficitárias; 

IV – Livro Diário Auxiliar; 

V – Livro de Controle de Depósito Prévio, nas hipóteses legais; 
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VI – Livro de Carta de Sentença para tabelionato de notas;  

VII – Livro de Conciliação. 

Parágrafo único. A partir da implantação total do selo digital a serventia não precisará 

usar o livro de movimento de controle de selo, exceto as serventias deficitárias  e que 

não possuam internet no local em razão peculiar, ficando todas elas  obrigadas a 

enviarem  as informações dos selos digitais utilizados, cancelados em decorrência da 

não finalização do ato, nas hipóteses previstas em normas.  

Art. 147. Cada serventia possuirá os seguintes classificadores: 

I - para atos normativos e decisões do Conselho Superior da Magistratura; 

II - para atos normativos e decisões da Corregedoria-Geral da Justiça; 

III - para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente; 

IV - para arquivamento dos documentos relativos à vida funcional dos 

notários/registradores e seus prepostos; 

V - para cópias de ofícios expedidos; 

VI - para ofícios recebidos; 

VII  - para guias de custas devidas ao Estado e contribuições à Carteira de  Previdência 

das Serventias; 

VIII - para guias de recolhimentos aos Institutos de Previdência; 

IX - para guias de recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte; 

X - para folhas de pagamento dos prepostos e acordos salariais; 

XI - para as guias de recolhimento de impostos e taxas devidos aos atos  notariais,  

regularmente  quitados, em  ordem cronológica, de maneira a serem facilmente 

localizados, em caso de necessidade ou juntamente com os documentos utilizados para 

lavratura da escritura. 

XII - comprovante do encerramento e envio ao Tribunal de Justiça no prazo assinalado 

nesta norma das  declarações de  atos  notariais e de registro.  

XIII - Comprovante do depósito realizado na Conta Única do valor que ultrapassar o 

subsídio de 90,25% do Ministro do STF, consoante determina os artigos desta Norma. 

Art. 148. O extravio ou danificação que impeça a leitura e o uso, no todo ou em parte, 

de qualquer livro do serviço extrajudicial de notas e de registro deverá ser 

imediatamente comunicado ao Juiz Corregedor, assim considerado aquele definido na 
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órbita estadual e do Distrito Federal como competente para a fiscalização judiciária dos 

atos notariais e de registro, e à Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 149. A autorização para restauração de livro do serviço extrajudicial de notas e de 

registro, extraviado ou danificado, deverá ser solicitada, ao Juiz Corregedor a que se 

refere o artigo anterior, pelo Oficial de Registro ou Tabelião competente para a 

restauração, e poderá ser requerida pelos demais interessados. 

Parágrafo único. A restauração poderá ter por objeto o todo ou parte do livro que se 

encontrar extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial específico. 

Art. 150. Uma vez autorizada pelo Juiz Corregedor competente, se for possível à vista 

dos elementos constantes dos índices, arquivos das unidades do serviço extrajudicial de 

notas e de registro e dos traslados, certidões e outros documentos apresentados pelo 

Oficial de Registro, ou pelo Tabelião, e pelos demais interessados, a restauração do 

livro extraviado ou danificado, ou de registro ou ato notarial, será efetuada desde logo 

pelo Oficial de Registro ou pelo Tabelião. 

Art. 151. Para a instrução do procedimento de autorização de restauração poderá o Juiz 

Corregedor competente requisitar, de Oficial de Registro e de Tabelião de Notas, novas 

certidões e cópias de livros, assim como cópias de outros documentos arquivados na 

serventia. 
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SEÇÃO VI 

DA DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO DAS SERVENTIAS NOS CASOS DE 

VACÂNCIA 

 

Art. 152. Nos casos de morte, aposentadoria, invalidez, renúncia, perda da delegação, 

descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei nº 9.534/97 do Oficial 

Titular da Serventia, competirá ao Juiz Corregedor Permanente, onde está localizada a 

Serventia.  

§ 1º Verificada a vacância da serventia nos casos previstos na Lei n. 8.935/94, o Juiz 

Diretor do Foro designará substituto mais antigo para responder pelo expediente e 

comunicará ao Corregedor-Geral da Justiça, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente à prática do ato, para que seja determinada a inclusão no rol das serventias 

a serem ofertadas no próximo concurso público, de forma que seja cumprido o art. 236, 

§ 3º, Constituição Federal. 

§ 2º Na ausência de substituto mais antigo, o Juiz Corregedor Permanente poderá 

designar outra pessoa, a fim de restabelecer a normalidade dos serviços, comunicando o 

fato, incontinenti, à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

§ 3º O interino ocupa de forma precária, temporária e provisória, o cargo vago, até que 

serventia seja provida por concurso público, sempre em confiança do Poder Público 

delegante, e a cessação da interinidade é possível mediante decisão fundamentada na 

qual se explicite a quebra da confiança e a preservação do interesse público. 

§ 4º Na ausência de substituto mais antigo, o Juiz Diretor do Foro designará outra 

pessoa, a fim de restabelecer a normalidade dos serviços, comunicando o fato, 

incontinenti, à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Entretanto, 

salvo impossibilidade, não se deferirá a interinidade a quem não seja preposto do 

serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma 

unidade ao de outra, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por 

consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização 

dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça 

da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou 

em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo ou o favorecimento de 
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pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade 

administrativa. 

§ 5º Os seguintes critérios devem ser obedecidos para a assunção como interino: 

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento de gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da 

Constituição Federal; 

b) ter idade mínima de vinte e um anos completos, por ocasião da designação; 

c) ser bacharel em direito com título devidamente registrado, ou conforme dispõe o 

artigo 15, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.935/1994, não sendo bacharel, ter 

completado, até a data da designação, dez anos de exercício em Serviço Notarial ou de 

Registro; 

d) estar quite com as obrigações eleitorais; 

e) apresentar certificado de reservista ou de dispensa da incorporação, no caso do 

designado ser do sexo masculino; 

f) estar regularmente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria da Receita 

Federal; 

g) possuir conduta digna para o exercício da função, mediante apresentação de folha 

corrida judicial, fornecida por Certidão dos Distribuidores Criminais da Justiça Estadual 

e da Justiça Federal, nos lugares em que o designado houver residido nos últimos dez 

anos e, em se tratando de servidor público, certidão negativa de penalidade 

administrativa. 

§ 6º O Juiz Corregedor Permanente deverá consignar no ato de compromisso e posse do 

interino que, no momento em que o Tribunal de Justiça der provimento à serventia por 

este ocupada, a vaga será preenchida pelo candidato aprovado em concurso público de 

ingresso ou remoção, não conferindo ao designado qualquer direito ou indenização. 

Art. 153. Declarada vaga e designado o interino, o Diretor do Foro dará ciência à 

Corregedoria-Geral da Justiça, que comunicará  ao Presidente do Conselho da 

Magistratura para abertura de concurso no prazo legal estipulado no provimento do 

referido órgão. 
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Art. 154. O interino que for designado nas condições descritas nesta seção deixa de 

trabalhar em nome do Titular e passa a exercer as funções em nome próprio, em caráter 

precário, temporário e provisório, até que a Serventia seja provida por concurso público. 

§ 1º O interino responde civil, administrativamente e penalmente pelos atos que praticar 

durante seu exercício, como se titular fosse. 

§ 2º O Juiz Corregedor Permanente consignará no ato de compromisso e posse do 

substituto que no instante que o Tribunal de Justiça der Provimento à Serventia, a vaga 

será preenchida pelo candidato aprovado no concurso de ingresso ou remoção, sem 

qualquer possibilidade de o designado pleitear qualquer direito ou indenização. 

Art. 155. O interino designado para responder a título precário e provisório deverá 

apresentar, mensalmente e até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, sobretudo em 

forma contábil, ao Juiz Corregedor Permanente, os balancetes e balanço anual do seu 

gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro ali 

praticados, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, 

cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações, ainda que, também, precárias e 

provisórias, relativas às atribuições de funções e remuneração de seus prepostos, de 

modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços pela referida Serventia. 

Deverá, também, recolher as taxas ao FUNAJURIS, como determina a Lei Estadual nº 

8.033/2003, conforme  o parágrafo primeiro do art.  308 desta consolidação. 

Art. 156. O responsável pela serventia declarada vaga por decisão definitiva da 

Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos 

da Resolução nº 80/2009-CNJ. deverá permanecer respondendo pelos serviços  de  

forma precária, provisória, temporária e interinamente, e sempre  em  confiança   do   

Poder   Judiciário   do   Estado   de   Mato Grosso, responsável pela designação, até a 

assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso 

público de provas e títulos ou, antes, por decisão administrativa motivada e 

individualizada do Corregedor-Geral da Justiça para o bem do serviço público, ou, 

ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

§ 1º Vaga a  serventia  de origem,  que o  interessado  titularizava  antes  das remoções 

irregulares, este deverá optar pelo seu imediato retorno à origem, ou renunciar àquela 

obrigação em 05 (cinco) dias, contados da publicidade da vacância. 
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§ 2º Se  na   data em que o delegatário concursado assumir o serviço no qual o 

interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava estiver extinta, 

ou se encontre regularmente provida, cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular 

do qual participou na qualidade de beneficiário. 

Art. 157. Os serviços extrajudiciais classificados como irregularmente providos, ficam 

revertidos ao Poder Público delegante, cabendo a este a renda líquida obtida com o 

serviço.  

§ 1º A remuneração do substituto que responder pela serventia extrajudicial de modo 

interino, precário, provisório e temporário fica limitada a 90,25% (noventa vírgula vinte 

e cinco por cento) do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, consoante 

dispõe o inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal.  

§ 2º O valor da remuneração do interino deverá ser lançado na folha de pagamento e no 

balancete mensal do serviço extrajudicial, a título de despesa ordinária para a 

continuidade da prestação do serviço.  

§ 3º As despesas     necessárias    ao    funcionamento dos serviços extrajudiciais, 

inclusive as pertinentes à folha de pagamento, serão igualmente lançadas no balancete 

mensal de prestação de contas, conforme modelo anexo. 

Art. 158. Ao interino é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos 

prepostos já existentes na unidade ou contratar novas locações de bens móveis e 

imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga 

de modo continuado, sem a prévia autorização da Corregedoria-Geral da Justiça, bem 

como todos os investimentos futuros que comprometam a renda da serventia 

extrajudicial vaga deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para apreciação e 

decisão da Corregedoria-Geral da Justiça.  

Art. 159. O oficial ou o substituto designado para responder em caráter precário, 

provisório, temporário e interino continuará com a obrigação de apresentar balancete 

mensal, via sistema GIF,  até o dia 20 de cada mês, à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme modelo anexo estabelecido pela Corregedoria 

Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 160. As demais serventias  extrajudiciais que não foram declaradas vagas pela 

Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, segundo consta da 

Resolução nº 80/2009-CNJ, apesar de já estarem vagas na oportunidade, bem como 
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aquelas que vierem a vagar  posteriormente também serão submetidas às mesmas regras 

ora fixadas por esta Norma. 

Art. 161. O depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do Livro Diário Auxiliar, será feito na 

conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

§ 1º O Juiz Corregedor Permanente determinará a abertura de um processo no âmbito da 

Diretoria do Foro, cujo objeto será a manutenção e escrituração de Livro Diário Auxiliar 

pelos titulares de delegações e pelos responsáveis interinamente por delegações vagas 

do serviço extrajudicial de notas e de registro e o depósito do valor da renda líquida 

excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2º Os responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial 

realizarão o depósito referido no “Caput” deste artigo na conta única, vinculando-o ao 

processo criado pelo Juiz Corregedor Permanente nos termos do § 1º deste artigo. 

 

 

 

SEÇÃO  VII 

FUNDO DE COMPENSAÇÃO  AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS 

NATURAIS- FCRCPN 

 

Art. 162. O Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais - 

FCRCPN, criado pela Lei nº 7.550/2001, tem por finalidade custear a gratuidade, via 

remuneração dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos praticados 

gratuitamente por força de lei federal, a fim de atender ao disposto no art. 8º da Lei nº 

10.169/2000. 

Parágrafo único. O Fundo será constituído mediante a contribuição pelos notários e 

registradores, do valor incidente sobre qualquer ato registrado ou lançado em livros 

notariais e de registro, excluídos os atos do registro civil. 

Art. 163. Os valores arrecadados na forma do artigo anterior serão repassados, até o 

quinto dia útil do mês subsequente, para uma conta especial aberta em nome da entidade 

representativa dos notários e registradores do Estado de Mato Grosso, que se incumbirá 
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de repassar as quantias correspondentes aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, com base na tabela de emolumentos. 

§ 1º A entidade representativa será designada por ato do Corregedor-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.  

§ 2º Os notários e registradores comunicarão, mensalmente, à entidade representativa, o 

valor arrecadado e repassado ao Fundo, observadas as garantias inerentes à 

inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal. 

Art. 164. A contribuição referida no artigo anterior  poderá ser majorada ou reduzida, 

por ato do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, de maneira motivada 

e com base em dados objetivos, visando à manutenção do equilíbrio entre os valores 

arrecadados e os repassados a título de compensação. 

§ 1º No caso de majoração do valor da contribuição, os valores dos emolumentos serão 

revistos, por ato motivado do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observando-se a proporcionalidade. 

§ 2º Na hipótese de correção da tabela de custas, o valor da contribuição destinada ao 

Fundo será também reajustado, na mesma proporção. 

Art. 165. Para os fins previstos no artigo 163 desta Consolidação, os Oficiais 

comunicarão, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de referência, à 

entidade representativa encarregada de proceder aos repasses devidos em razão do 

número de registros de nascimento e de óbito, bem como das segundas vias das 

certidões gratuitas expedidas aos usuários reconhecidamente pobres, com demonstrativo 

dos atos praticados.  

§ 1º A entidade representativa fará os repasses aos Oficiais de Registro Civil das 

Pessoas Naturais até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência. 

§ 2º Pela inobservância do recolhimento da contribuição de custeio ou respectiva 

comunicação à entidade encarregada do repasse, ficam sujeitos o notário e o registrador 

ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento), aplicada sobre o total devido, 

atualizado de correção monetária e juros, além das penalidades disciplinares previstas 

na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

§ 3º Se os valores arrecadados pelo FCRCPN em determinado período revelarem-se 

insuficientes para a compensação integral aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
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Naturais, os pagamentos serão efetuados mediante rateio, proporcionalmente às 

disponibilidades. 

§ 4º   Caso os valores arrecadados ao FCRCPN sejam superiores aos devidos aos 

Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, o saldo deverá permanecer em conta 

especial para ser utilizado nos períodos seguintes. 

Art. 166.  O Fundo será utilizado, também, para a complementação da renda mínima 

das serventias deficitárias, que será devida a uma única serventia da localidade ou a que 

for resultante da anexação das serventias da mesma ou de outras naturezas, que 

comprovar insuficiente falta de recursos em razão do baixo movimento dos serviços, 

cuja renda bruta da serventia decorrente do recebimento de emolumentos, ainda que 

somados os de todas as naturezas de serviços anexos, não atingir a (05) cinco salários 

mínimos no mês. 

§ 1º Os valores obtidos e repassados na forma do art. 5º da Lei nº 7.550/2001 integrarão 

a renda prevista no caput. 

§ 2º A complementação da renda mínima das serventias será efetuada pela entidade 

referida no artigo 163 desta norma.  

§ 3º As despesas administrativas e operacionais, inclusive de tributos decorrentes das 

movimentações financeiras e em conta corrente junto às instituições bancárias, relativas 

à arrecadação e devidos repasses, serão suportadas, exclusivamente, pelas contribuições 

destinadas ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e complementação da receita 

das serventias deficitárias. 

Art. 167.  Fica criado o Conselho Curador do FCRCPN, integrado por um notário, um 

registrador e um oficial de registro civil das pessoas naturais, que se incumbirá de zelar 

pelo adequado funcionamento do Fundo, inclusive sugerindo medidas destinadas ao 

aperfeiçoamento de sua administração. 

§ 1º Os componentes do Conselho serão escolhidos pelo Corregedor-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso em lista sêxtupla elaborada pela entidade representativa referida 

no art. 5º da Lei nº 7.550/2001, para um mandato de 2 (dois) anos, podendo, entretanto, 

serem destituídos por ato do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observados os critérios de conveniência e oportunidade da administração. 
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§ 2º O Conselho Curador enviará, trimestralmente, à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso relatórios detalhados da movimentação do Fundo e das 

atividades da entidade administradora. 

§ 3º Os notários, registradores, Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, os 

representantes da entidade administrativa do Fundo e os membros do Conselho Curador 

responderão civil, penal e administrativamente pelas irregularidades que lhes forem 

atribuídas. 

Art. 168. Sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos e autoridades competentes, o 

Conselho Curador poderá inspecionar, a qualquer tempo, os livros e arquivos das 

serventias extrajudiciais, a fim de averiguar a regularidade dos repasses dos valores 

devidos ao Fundo. 

Art. 169. A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – 

ANOREG - MT, entidade arrecadadora dos recursos do Fundo de Compensação aos 

Registradores  Civis  das  Pessoas Naturais – FCRCPN, nos termos do artigo 5º da Lei 

Estadual nº 7.550/2001, sem prejuízo do disposto no § 2º do artigo 9º da mesma lei, 

deverá informar discriminadamente à Corregedoria-Geral da Justiça até o dia 12 (doze) 

de cada mês, o valor repassado pelos notários e registradores relativos ao mês anterior.  
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CAPÍTULO II 

DA TABELA DE EMOLUMENTOS 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 170. Os Serviços Notariais e de Registros deverão observar, nas determinações 

judiciais oriundas de processos que tramitam sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita, a circunstância específica de extensão dos efeitos dos benefícios às despesas do 

Cartório extrajudicial, necessárias à prática do ato mandamental, nos termos da Lei de 

Assistência Judiciária e do Código de Processo Civil. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo 

judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

§ 2º A justiça gratuita é benefício de cunho eminentemente pessoal que não abrange 

outras partes para as quais não tenha havido expressa concessão de gratuidade pela 

autoridade judiciária.  

§ 3º São gratuitos os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 

da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação 

de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial desde que o benefício tenha 

sido concedido pelo juiz do processo. 

§ 4º Na hipótese do parágrafo acima, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento 

atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, ou seja, caso em que se verifique 

evolução patrimonial, que possibilite o pagamento dos emolumentos, após o 

deferimento da gratuidade pelo juiz do processo judicial, que exauriu sua jurisdição no 

feito, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente 

para decidir questões notariais ou registrais, a análise do benefício em consonância com 

a situação econômica-financeira atual, que possibilite a revogação total ou parcial do 

benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso 

em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse 

requerimento. 
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§ 5º Na hipótese acima, o notário ou registrador deverá proceder ao recolhimento da 

taxa referente ao FUNAJURIS na primeira parcela. 

Art. 171. Salvo se deferida a Gratuidade da Justiça nos processos judiciais,  quando a 

prova a ser produzida for de responsabilidade da parte interessada, não serão 

requisitadas informações ou certidões de atos notariais e de registros pelo juiz.  Se 

qualquer uma delas não for produzida em razão de obstáculo criado pelo próprio 

serviço, ou se houver interesse relevante para o âmbito judicial, deverão ser prestadas, 

cotando-se os emolumentos devidos para posterior pagamento, desde que informadas 

pelo juiz  a dispensa do depósito prévio. 

Art. 172.  São isentas de emolumentos as certidões requeridas pela Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Parágrafo único. Nos atos requeridos pelo Poder Público não serão cobrados os 

emolumentos referentes às atividades desempenhadas pelos delegatários, contudo eles  

não estão obrigados a arcar com  as despesas de remessa postal, quanto às missivas 

dirigidas ao Poder Público. 

Art. 173. Cada tabela  dos   emolumentos  para  os   atos  específicos  do Serviço 

Notarial/Registral será afixada em lugar visível ao público, em quadro com letras e 

números de tamanho mínimo de 0,5 (meio) centímetro. 

§ 1º No caso de setores separados para prática de atos, observar-se-á novamente a 

disposição do caput, quanto aos atos típicos.  

§ 2º Do mencionado quadro,  com   letras   da   mesma   dimensão,  constará   a 

advertência de que o Serviço só se responsabilizará pelos atos praticados por seus 

empregados.  

§ 3º A qualquer   interessado serão  prestados  esclarecimentos  sobre o valor de cada 

serviço executado ou a executar, devendo indicar o dispositivo legal. 

Art. 174. O ato de busca poderá ser cobrado pelo Serviço Notarial ou Registral, 

independentemente do valor a ser pago pela certidão, conforme itens 05 e 06 da Tabela 

A de Emolumentos, exceto se a parte informar o número do ato; a sua data de 

realização, com dia, mês e ano; e o número de folhas e livro onde inscrito o ato a ser 

certificado.   
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§ 1º  Quando o usuário requerer tão somente busca, as informações devem ser prestadas 

verbalmente, sendo que não se pode exigir que o interessado solicite, de forma casada, 

busca e certidão. 

§ 2º Os Oficiais ou seus prepostos devem orientar o interessado que os resultados 

obtidos em busca, quando expressados em Certidão são mais vantajosos para o usuário.  

§ 3º  A única hipótese de dispensa da cobrança de buscas está no caso em que o usuário 

forneça todos os dados necessários à localização da documentação que se pretende 

encontrar, conforme expresso no art. 174. 

§ 4º No Tabelionato de Protestos, quando se tratar de pedido de buscas diversas daquela 

disposta no item 31, da tabela D, os emolumentos serão cobrados em conformidade com 

o caput . 

§ 5º Aprovar os formulários anexos, para preenchimento dos interessados  acostados  na  

orientação n. 05/2014  da  ANOREG (formulário  de Tabelionato  de  Notas, Registro  

Civil, Título  e  Documentos, Registro de Imóveis, Tabelionato de Protesto).  

Art. 175. No Registro de Imóveis, para confecção de certidão de filiação, além do valor 

da certidão, deve ser cobrado busca nos seguintes parâmetros:  

I – matrícula ou transcrição com até 5 (cinco) filiações será cobrado o valor de 1 (uma) 

busca;  

II - matrícula ou transcrição de 6 (seis) a 10 (dez) filiações será cobrado o valor de 2 

(duas) buscas;  

III - matrícula ou transcrição de 11 (onze) a 20 (vinte) filiações será cobrado o valor de 

3 (três) buscas; 

IV - matrícula ou transcrição de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) filiações será cobrado o 

valor de 4 (quatro) buscas;  

V - matrícula ou transcrição de 31 (trinta e uma) a 40 (quarenta) filiações será cobrado o 

valor de 5 (cinco) buscas; 

 VI - matrícula ou transcrição de 41 (quarenta e uma) a 50 (cinquenta) filiações será 

cobrado o valor de 6 (seis) buscas;  

VII - matrícula ou transcrição de 51 (cinquenta e uma) a 60 (sessenta) filiações será 

cobrado o valor de 7 (sete) buscas;  

VIII- matrícula ou transcrição de 61 (sessenta e uma) a 70 (setenta) filiações será 

cobrado o valor de 8 (oito) buscas;  
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IX - matrícula ou transcrição de 71 (setenta e uma) a 80 (oitenta) filiações será cobrado 

o valor de 9 (nove) buscas;  

X - matrícula ou transcrição de 81 (oitenta e uma) a 90 (noventa) filiações será cobrado 

o valor de 10 (dez) buscas;  

XI - matrícula ou transcrição de 91 (noventa e uma) a 100 (cem) filiações será cobrado 

o valor de 11 (onze) buscas;  

XII - matrícula ou transcrição com mais de 100 (cem) filiações será cobrado o valor de 

12 (doze) buscas; 

Art. 176. No registro de imóveis, para confecção de certidões de penhor, além do valor 

da certidão, deve ser cobrado uma busca para cada quesito informado pelo interessado, 

necessário para atendimento do pedido de certidão (por exemplo: penhor safra soja 

2013/2014; penhor máquinas agrícolas e penhor pecuário), limitando a cobrança 

máxima em 20 (vinte) buscas na emissão da citada certidão”. 

Art. 177. A parte interessada pelos serviços antecipará o pagamento dos emolumentos a 

eles correspondentes, incumbindo ao oficial providenciar os seus serviços e os de outras 

serventias, discriminar cada valor cobrado do usuário, nos termos do artigo 14, 

parágrafo único da Lei nº 6.015/73 e repassar o equivalente aos serviços da outra 

serventia no momento em que este for solicitado.  

Parágrafo único. Havendo diferença a recolher após a qualificação do título, caberá à 

parte proceder a complementação do pagamento das custas, dentro do prazo de validade 

do protocolo.   

Art. 178. São isentos de emolumentos a União, os Estados e as respectivas autarquias  e 

fundações, excluído o Município, exceto os casos de regularização fundiária, de 

interesse social, conforme a Lei 11.997/2009.  

Parágrafo único. As entidades fiscalizadoras do exercício profissional são isentas de 

emolumentos, independentemente do ente federativo. 

Art. 179. Fica dispensado o prévio pagamento dos valores referentes aos emolumentos 

cobrados em razão das atividades do serviço notarial e registral, previstos nas tabelas 

constantes da Lei n.º 7.550/01 e alterações posteriores, quando se tratar de atos 

provenientes de ações em curso perante o Judiciário Trabalhista. 

§ 1º Referidos valores deverão ser contabilizados pelos notários e registradores 

encarregados da realização do ato, com remessa de cópia da memória do cálculo, ao 
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juízo trabalhista competente, a fim de ser incluída entre as despesas processuais a serem 

ressarcidas ao final do processo.  

§ 2º Recebidas perante a Justiça Trabalhista, as despesas processuais referentes aos atos 

praticados deverão ser repassadas aos notários e registradores encarregados de sua 

realização, que, por sua vez, repassarão os percentuais de até 20% (vinte por cento) 

destinados ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, até o dia 05 do mês 

subsequente ao recebimento.  

§ 3º O cancelamento do ato praticado, na forma do parágrafo anterior, pressupõe o 

prévio pagamento dos emolumentos  pendentes, os quais serão atendidos pela parte 

interessada. 

§ 4º Na hipótese de ser declarada prescrição dos emolumentos pela Justiça Trabalhista, 

deverá o Oficial proceder a exclusão do ato na declaração, indicando o código 

específico, não incidindo a taxa e o FCPNRC. 

Art. 180. Os Oficiais de Registro têm direito à percepção dos emolumentos integrais 

pelos atos praticados na serventia, conforme definido na legislação estadual.  

Parágrafo único. Os Oficiais de Registro darão recibo dos emolumentos percebidos, 

sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do 

documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da 

prática do ato.  

Art. 181. É vedado cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação 

ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável ao respectivo serviço 

de registro.  

Art. 182. As intervenções ou anuências de terceiros não autorizam acréscimos de 

emolumentos, a não ser que impliquem em outros atos.  

Art. 183. Os atos lavrados fora do horário normal do expediente, por solicitação escrita 

do cliente, terão os respectivos preços acrescidos da metade.  

Art. 184. As despesas realizadas para a conferência da autenticidade e vigência de 

procurações, das escrituras, das certidões, dos títulos judiciais e demais documentos 

necessários à prática de atos por meio de e-mail, telefone ou fax-símile, serão cobradas  

com  base no item 13 da Tabela A de Custas do Foro Extrajudicial do Estado de Mato 

Grosso, excetuando-se as pesquisas realizadas na Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhado - CENSEC. 
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Art. 185. O  preço  do ato praticado será calculado de acordo com os valores 

determinados pelos parâmetros a seguir, prevalecendo o que for maior: 

I - preço ou valor econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelos 

interessados; 

II - valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela 

Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana - IPTU, ou o valor da avaliação do imóvel rural aceito pelo órgão 

federal competente, considerando o valor da terra nua, as acessões e as benfeitorias; 

III -  base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de transmissão “inter 

vivos” de bens imóveis. 

Art. 186. Se o valor declarado pelo interessado estiver em flagrante dissonância com o 

valor real ou de mercado do bem ou do negócio, caberá ao notário e ao registrador 

esclarecer as partes: 

I - sobre a necessidade de indicação correta do valor real ou de mercado do bem ou do 

negócio; 

II - que a declaração fraudulenta do valor da operação caracteriza crime contra a ordem 

tributária;  

III. que o direito de ressarcimento contra eventual evicção (perda do direito de 

propriedade) pautar-se-á pelo valor do negócio declarado no título;  

IV. tratando-se de alienação de imóvel em condomínio,  ou objeto de contrato de 

locação ou arrendamento, com cláusula de preferência, deve o adquirente estar ciente da 

prioridade havida a favor de terceiro, bem como a possibilidade deste adquirir o 

domínio do bem mediante o depósito judicial do valor declarado no título de aquisição;  

V - que o valor constante do título pode ser utilizado como base para a fixação de 

eventual indenização, no caso de desapropriação pelo Poder Público.     

Art. 187. O Oficial deverá solicitar a prova documental do ato jurídico celebrado pelos 

interessados sempre que o valor por eles declarado não corresponder ao de mercado e, 

em caso de recusa, suscitar dúvida ao Juiz Corregedor Permanente, nos termos do art. 

198 da Lei de Registros Públicos. 

Art. 188. A Atualização da tabela de custas e do Fundo de Compensação de Registro 

Civil de Pessoas Naturais não atinge os atos protocolados antes da sua vigência, sendo 

aplicada apenas aos atos a serem protocolados após sua entrada em vigor.  
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Art. 189. O Oficial que violar as regras de cobrança estabelecidas na tabela de 

emolumentos,  restituirá em dobro o valor pago indevidamente, sem prejuízo da ação 

administrativa, da ação cível e da ação penal cabíveis.   
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SEÇÃO II 

DA TABELA A - ATOS  DOS TABELIÃES 

 

Art. 191. Os   valores   dos   emolumentos   concernentes    aos   atos   praticados   pelos 

Tabeliães estão previstos na Tabela A do Anexo I da Lei n.º 7.550/01 e obedecem às 

regras ali estipuladas, acrescidas das orientações verificadas nos artigos seguintes desta 

seção.  

Art. 192. No valor previsto no item 06 “a” da Tabela de Emolumentos A  estão 

incluídas a frente e o verso do documento, diferentemente do que ocorre no valor 

previsto na alínea “b” do mesmo item que, por se referir à página, pode ser cobrado 

integralmente pelo conteúdo da frente e do verso. 

Parágrafo único. A autenticação de cópia de documento cujo original tenha sido 

impresso via internet será cobrada com base no disposto no item 03 acrescido ao item 

05 da Tabela A (autenticação com busca). 

Art. 193. A expressão “outras” mencionada no item 11, “a” da Tabela de Emolumentos 

A , refere-se às procurações que em momento algum caracterizam negócio, outorgando 

poderes de mera representação, como, por exemplo, aquelas destinadas à realização de 

matrículas escolares, inscrições em vestibular, recebimentos de salários, PIS/PASEP, 

pensões etc. 

Art. 194. A lavratura, num só procedimento, de dois atos de procurações ou 

substabelecimento com poderes ad judicia e ad negotia, independementemente do 

número de outorgantes deverá ser cobrada o de maior valor, o que é suficiente e 

adequado à remuneração. 

Art. 195. Pela  procuração ou substabelecimento declarado sem efeito será devida a 

metade do emolumento.  

Art. 196. Os atos que forem assinados fora das dependências do serviço notarial, por 

solicitação escrita do cliente, serão acrescidos da metade do valor, além da condução, 

que será fornecida pelo interessado.  

Art. 197. Os emolumentos referentes a escritura pública, quando esta for exigida no 

registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos 

relativos ao imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV serão 

reduzidos em:  
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I - 75% (setenta e cinco por cento) para os imóveis residenciais adquiridos do Fundo de 

Arrendamento Residencial - FAR e o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS;  

II - 50% (cinquenta por cento) para os imóveis residenciais dos demais 

empreendimentos do PMCMV.   

Art. 198. Os cartórios que não cumprirem o disposto no artigo 197 ficarão sujeitos à 

multa no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a outras sanções 

previstas na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.  

Art. 199. Pela  escritura  declarada  sem  efeito,  por  culpa  ou  a  pedido de qualquer 

das partes, será devido ¼ (um quarto) do preço, não podendo exceder o valor mínimo.  

Art. 200. Nas escrituras nas quais constar mais de um contrato de qualquer natureza, 

ainda que se refiram às mesmas partes, contar-se-á por inteiro o emolumento de cada 

ato, podendo, neste caso e na hipótese de permuta, ultrapassar o valor máximo 

estabelecido na Tabela de Emolumentos.  

§ 1º. A confissão ou assunção de dívida garantida por hipoteca ou penhor agrícola 

corresponde a um só ato.  

§ 2º. A escritura de desmembramento de imóvel e apuração  de remanescente 

combinada com alienação de parte desmembrada,  correspondem a dois atos distintos, 

devendo ser cobrados emolumentos por dois contratos com valor declarado, podendo 

neste caso ultrapassar o valor máximo estabelecido na Tabela de Emolumentos. 

Art.  201.  O    valor    da    escritura    que    contenha    mais    de    um    imóvel    será  

cobrado  da seguinte  forma:  pelo  primeiro  imóvel será  cobrado  o  emolumento  

integral.  Por imóvel que acrescer, será cobrado um quarto (1/4) dos emolumentos, 

podendo neste caso ultrapassar o valor máximo estabelecido na Tabela de 

Emolumentos.  

Art. 202. Na escritura de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca são devidos 

emolumentos integrais pelos dois contratos, mesmo se versarem sobre apenas um 

imóvel. 

Parágrafo único. Se houver mais de um imóvel, são devidos valores integrais pelo 

primeiro imóvel acrescido de ¼ (um quarto) dos emolumentos para cada um dos demais 

imóveis no contrato de compra e  venda, acrescidos dos valores do contrato de hipoteca 

que serão cobrados pelo valor integral pelo primeiro imóvel, acrescido de ¼ (um quarto) 

dos emolumentos para cada um dos demais imóveis hipotecados.  
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Art. 203. Na  procuração em causa própria que contenha os mesmos requisitos e 

elementos exigíveis para a compra e venda, como aquelas relativas ao objeto, preço e 

condições de pagamento, por suas normas serão regidas,  e os emolumentos deverão 

corresponder aos da escritura com valor declarado, por tratar-se de título translativo da 

propriedade no registro de imóvel, sem necessidade de escritura. 

Art. 204. Os emolumentos das atas notariais serão cobrados de acordo com a letra “c”, 

item 02, da Tabela A, quando não houver referência acerca do valor financeiro, sem 

valor declarado, sendo que os demais casos estão previstos nas letras “a” e “b” da 

Tabela A. 
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SEÇÃO III 

DA TABELA B - ATOS  DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 

NATURAIS 

 

Art. 205. Os valores dos emolumentos concernentes aos atos dos oficiais do Registro 

Civil das Pessoas Naturais estão previstos na Tabela B do Anexo I da Lei n.º 7.550/01 e 

obedecem às regras ali estipuladas, acrescidas das orientações verificadas nos artigos 

seguintes desta seção. 

Art. 206. Nos atos de averbação e retificação, quando o erro for atribuível ao serviço 

notarial, nada será devido, inclusive pelo fornecimento da certidão contendo a 

retificação. 

Art. 207. Os Escrivães de Paz terão direito à condução, fornecida pelos interessados, 

para se deslocarem até a sede do Juízo, a fim de submeterem as habilitações do 

casamento à fiscalização do Ministério Público. 

§ 1º Quando o casamento não for realizado na Serventia, por impossibilidade de 

comparecimento de um dos nubentes, devidamente comprovada, a diligência será 

cobrada pela metade do preço.  

§ 2º Caso a condução não seja fornecida pelo interessado, o valor corresponderá ao 

previsto na tabela de diligências dos oficiais de justiça da respectiva comarca. 

Art. 208. O serventuário poderá cobrar até a metade dos emolumentos referentes à 

certidão se for prestada informação verbal ao interessado e este dispensar a certidão. 

Parárafo único. A cobrança da busca será dispensa quando o usuário forneça todos os 

dados necessários à localização da documentação que se pretende encontrar, a saber: o 

número do ato; a sua data de realização, com dia, mês e ano; o número da folha e livro 

onde inscrito o ato a ser certificado. 

Art. 209. No processo de habilitação para o casamento, a declaração dos atos 

devidamente registrados em livro pela Serventia e o recolhimento do valor  devido ao 

Funajuris deverão ser efetuados na data da instauração do processo. 

Art. 210. O valor dos emolumentos devidos pela conversão de união estável em 

casamento será o estipulado no item 16, alínea “e”, da Tabela B, anexo I, da Lei nº 

7.550/2001 e alterações posteriores.  
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Art. 211. No caso de trasladação dos assentos de nascimento, casamento e óbito de 

brasileiros  realizados em país estrangeiro, os emolumentos serão cobrados com base no  

valor fixado na Tabela “B”, item 18, da Lei nº 7.550/2001, com as respectivas  

atualizações. 

Art. 212. Ao requer no cartório de registro civil das pessoas naturais a averbação do seu 

divórcio, o valor desse serviço é conforme a alínea 15, da tabela b de custas. Nesse 

valor está incluso 01 (uma) certidão. 

Parágrafo único. Se o divórcio já está averbado à margem do assento de casamento, o 

valor da certidão é estabelecido, conforme item 17 também da tabela b da tabela de 

custas. 
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SEÇÃO IV 

DA TABELA C - ATOS  DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

Art. 213. Os valores dos emolumentos concernentes aos Atos dos Oficiais do Registro 

de Imóveis estão previstos na Tabela C do Anexo I da Lei n.º 7.550/01 e obedecem às 

regras ali estipuladas, acrescidas das orientações verificadas nos artigos seguintes desta 

seção. 

Art. 214.  As  custas  e  os  emolumentos  devidos  pelos  atos  de  abertura  de  

matrícula, registro  de  incorporação,  parcelamento  do  solo,  averbação  de  

construção, instituição de condomínio, registro de carta de habite-se e demais atos 

referentes à construção  de  empreendimentos  no  âmbito  do  PMCMV  (Projeto  

Minha  Casa Minha Vida) nos termos do artigos 42 e 43 da Lei nº 11.977/09, serão 

reduzidos em:  

I - 75% (setenta e cinco por cento) para os empreendimentos do Fundo de 

Arrendamento Residencial - FAR e o Fundo de Desenvolvimento Social - FDS. 

II - 50% (cinquenta por cento) para os atos relacionados aos demais empreendimentos 

do PMCMV. 

§ 1º A redução prevista no inciso I será também aplicada aos emolumentos devidos pelo 

registro da transferência de propriedade do imóvel para o Fundo de Arrendamento 

Residencial - FAR e o Fundo de Desenvolvimento Social - FDS.  

§ 2º No ato do registro de incorporação, o interessado deve declarar que o seu 

empreendimento está enquadrado no PMCMV para obter a redução dos emolumentos 

previstos no caput.  

§ 3º O não enquadramento nas condições do PMCMV de uma ou mais unidades 

habitacionais de empreendimento que tenha obtido a redução das custas na forma do § 

2º implica a complementação do pagamento dos emolumentos relativos a essas 

unidades. 

§ 4º. O § 1º do artigo 237-A da Lei nº 6.015/73 aplica-se a todos os parcelamentos e 

incorporações imobiliárias, não se encontrando restrito às incorporações objeto do 

Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. 

Art. 215. No valor previsto no item 22 “a” da tabela C estão incluídas a frente e o verso 

do documento, diferentemente do que ocorre no valor previsto na alínea “b” do mesmo 
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item que, por se referir à página, pode ser cobrado integralmente pelo conteúdo da 

frente e do verso. 

Parágrafo único. A autenticação de cópia de documento cujo original tenha sido 

impresso via internet será cobrada com base no disposto no item 03 acrescido ao item 

05 da Tabela A (autenticação com busca). 

Art. 216.  No âmbito  do convênio firmado com ARISP, o valor dos emolumentos das 

ordens e certidões de penhora de bens imóveis e as solicitações de certidões digitais 

dirigidas aos Cartórios de Registro de Imóveis será o montante equivalente a uma 

certidão de 8 (oito) folhas, aplicando-se o que dispõe o item 22, alíneas “a” e “b”, da 

Tabela de Emolumentos do Estado, como pagamento único, independentemente da 

quantidade de folhas ou páginas da Certidão on-line, que serão atualizados na forma e 

periodicidade dos emolumentos em geral. 

Parágrafo único. Os valores dos emolumentos correspondentes à pesquisa eletrônica e 

a visualização da matrícula corresponderão, respectivamente, a 10% (dez por cento) e 

30% (trinta por cento) do valor devido pela expedição da certidão digital. 

Art. 217. No  âmbito da CEI – Central Eletrônica de Integração de Informações do Foro 

Extrajudicial do Estado de Mato Grosso - serão  cobrados  os emolumentos previstos no 

Provimento n. 81/2014-CGJ  e nas respectivas tabelas vigentes neste Estado. 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 91 de 1524



SUBSEÇÃO I 

DO REGISTRO 

 

Art. 218. Os emolumentos devidos pelo registro de cédula de crédito rural e atos 

subsequentes são aqueles previstos na lei Estadual nº 7.550/2001, atualizados pelos 

provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça, não se aplicando os artigos 34, parágrafo 

único, 36, parágrafo segundo e 37, do Decreto-Lei nº 167/67, em virtude de sua 

derrogação pela lei Federal nº 10.169/2000.  

Art. 219. Aplica-se à Cédula de Crédito Bancário garantida por imóvel ou penhor rural, 

criada pela Lei nº 10.931/2004 (artigos 26 a 45), o disposto no item 27, “d”, da Tabela 

C de Emolumentos, por não depender de registro para ser considerada válida e eficaz, 

mas as garantias reais (bem imóvel ou penhor rural, industrial e mercantil) por elas 

constituídas, para valerem contra terceiros, ficam sujeitas aos registros ou averbações 

previstos na legislação aplicável. 

Art. 220. Nos casos de refinanciamento de Cédulas e Notas de Crédito Rural, sem 

alterar a garantia, a base de cálculo será a diferença entre o valor atual da dívida e o 

valor originário, porque o valor originário já foi utilizado como base de cálculo para o 

registro do título principal. 

§ 1º Havendo a alteração da garantia, será utilizado como base de cálculo para a 

cobrança dos emolumentos o valor da garantia nova que exceder o valor da garantia 

originária, desde que as garantias sejam da mesma espécie.  

§ 2º No caso de adição de garantia nova ao instrumento contratual, ou prorrogação de 

penhor para a safra imediatamente seguinte, os emolumentos serão cobrados com base 

no valor da nova garantia constituída. 

§ 3º Tratando-se de aditivo que reduza a garantia, ou o valor da dívida contraída (sem 

reforço da garantia anteriormente prestada), os emolumentos serão cobrados como 

“aditivo” que não altera a garantia, incluído a certidão da averbação. 

§ 4º Aos aditivos de cédulas que alteram a garantia, bem como haja substituição da 

garantia, ainda que a nova garantia seja menor, que a anteriormente ofertada, os 

emolumentos deverão ser cobrados como novo registro, item 27, “d”, tabela C,Lei 

Estadual 7.550/2001. 
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Art. 221. Os registros de contratos particulares de compromisso de venda e compra, 

oriundos de loteamentos “inscritos” conforme o Decreto n.º 58/37 e legislação posterior 

aplicável à espécie, sofrerão descontos de 50% (cinquenta por cento) sobre a Tabela C. 

Art. 222. Os registros e averbações relativos às aquisições de casa própria, em que for 

parte Cooperativa Habitacional, serão considerados para efeito do emolumento, um ato 

apenas, não podendo exceder a sua cobrança o limite fixado na Tabela C (item 27, Nota 

II). 

Art. 223. Os emolumentos e custas devidas pelos atos de aquisição de imóveis pelas 

Cooperativas Habitacionais e os de averbação de construção estarão sujeitos às  

limitações fixada na Tabela C (item 27, Nota III). 

Art. 224. Na  compra  e  venda  de  área  externa da unidade autônoma do condomínio 

(vaga de garagem), considerar-se-á o valor declarado pelos interessados, limitando-se, 

contudo, ao mínimo de 5% e ao máximo de 15% do preço final do imóvel. 

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre o valor declarado, o Oficial procederá na 

forma disposta nos arts 186 e 187 desta Consolidação.  

Art. 225. A cobrança dos emolumentos para o registro de contrato de compra e venda 

de grãos deve ser feita com base no item 27, letras “a” e “b”, da Tabela C, de acordo 

com o valor do negócio jurídico.  

 Art. 225. Há incidência do Imposto de Transmissão - ITCD, devido ao Estado, na 

instituição do usufruto e sua extinção, por consolidação na pessoa do nuproprietário. 

Art. 227. Fica estabelecida no Estado de Mato Grosso a redução de 50% (cinquenta por 

cento) no pagamento de emolumentos de registro de escritura de imóveis derivados de 

crédito fundiário.  

 § 1º Entende-se como crédito fundiário todo e qualquer tipo de empréstimo oneroso 

destinado ao contrato de compra de imóveis rurais, derivado do programa do Governo 

Federal complementar à reforma agrária, coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário-MDA e executado em parceria com o Governo do Estado, 

entidades de representação e coordenação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

prefeituras municipais e demais entidades ligadas à agricultura familiar.  

§ 2º Fica o beneficiário responsável por apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis 

todos os documentos necessários que comprovem que o imóvel rural é oriundo de 

crédito fundiário.  
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Art. 228. Para o registro “das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, 

relativas a imóveis”, previstos no artigos 167, inciso I, 21, da Lei nº 6.015/73, serão 

cobrados os emolumentos previstos no item 27, “a ou b” Tabela C de Custas do Estado 

de Mato Grosso. 

Art. 229. Sem prejuízo do registro no Livro 3, para o registro no Livro 2, de cédulas  

Crédito especificadas no art.  27, alínea  d,  que constituam mais de  uma  hipoteca, será 

cobrado o registro de apenas uma das garantias, em uma das matrículas, devendo as 

demais serem isentadas, na forma do item 27 da tabela C, das Custas Extrajudiciais do 

Estado de Mato Grosso. 

§ 1º As cédulas de créditos Bancários não são registráveis livro 3, mas suas garantias 

serão registradas no livro 2 ou 3, dependendo se for hipoteca, alienação  fiduciária ou 

penhor, enquadrando-se os emolumentos  para cada garantias no  item  27 “d”, ou seja,  

depedendo da quantidade de garantias, uma cédula de credito bancário  poderá orignar 

vários registros, e em cada registro poderá variar entre o valor mínimo e máximo 

estabelecido no item 27 d. 

Art. 230. O valor a ser cobrado nas averbações das penhoras de imóveis nos processos 

de execução  deve ser baseado no  do item 27, c, da Tabela C da Lei nº 7.550/2001, 

sobre cada matrícula, ressalvados os casos de isenção legal.  

Art. 231. Nas hipóteses de um único formal de partilha expedido, judicial ou 

administrativo, em nome de vários herdeiros, o registrador ou seus prepostos deverão 

efetuar um único registro, desde que haja pedido dos herdeiros em proceder ao registro 

conjuntamente, especificando-se as devidas cotas, cobrando-se emolumentos nos termos 

da nota “b” do item 27 da Tabela C. 

Art. 232. Na hipótese de formais de partilha diversos (judicial), correspondentes a 

frações ideais de um mesmo espólio, o oficial deve proceder tantos registros quanto 

sejam os respectivos formais de partilha, cobrando-se emolumentos proporcionais à 

fração ideal correspondente ao quinhão de cada herdeiro. 

Parágrafo único. O oficial deverá proceder a tantos registros quantos sejam os direitos 

individualizáveis, não obstante constarem esses de um só título/escritura, calculando-se 

os respectivos emolumentos sobre o valor do direito efetivamente registrado. Ex. Se  

porventura no mesmo formal de partilha, uma mesma pessoa adquirir o direito à 

adjudicação por ser cessionário, é um registro; já para a parte que adquire por herança 
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direta, seja por cabeça ou estirpe, ocorrerá outro registro. De igual forma, pode 

acontecer com meeiro, que também pode ser herdeiro. 

Art. 233. Na  instituição do bem de família, para  registro integral no Livro 3, serão  

cobrados os emolumentos  constantes na Tabela C, item 27, letra “b” até o limite 

máximo da tabela.  Já os emolumentos para inscrição na matrícula no Livro 2 serão 

cobrados os emolumentos  estabelecidos na Tabela C, item 27, letra “d”, subitem III, 

por contrato ou cédula.  

Art. 234. A Cessão ou Endosso de Crédito deverá ser cobrado sobre o Item 27 “d”, da 

Tabela C, Anexo I, da Lei nº 7.550/2001. 

Art. 235. Nos Contratos de Abertura de Crédito Rural Fixo deverá ser cobrado o Item 

27 “a” ou “b”, da Tabela C, Anexo I, da Lei nº 7.550/2001, quando não se trata de 

negócio jurídico específico, apto a ser enquadrado na alínea “d” do item 27 da Tabela de 

Custas. 

 

 

SUBSEÇÃO II 

DA AVERBAÇÃO 

 

Art. 236. A averbação sem valor declarado prevista no item 19, “a”, compreende os 

atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo econômico, também encontrados no 

art. 167, II, da Lei nº 6.015/73, como, por exemplo: averbação de correção de nome; de 

alteração de estado civil; de nome de via pública; de número de cadastro de imóvel, 

rural ou urbano; de atualização de confrontantes; de encerramento de matrícula; de 

anúncio de existência de ação de anulação de ato jurídico, quando do mandado não 

constar valor da causa; de existência de pacto antenupcial devidamente registrado no 

livro 3-auxiliar, mesmo que de outra comarca (art. 224, Lei nº 6.015/73); de 

cancelamento de ônus e gravames; de restabelecimento da sociedade conjugal; das 

cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. 

Art. 237. A averbação com valor declarado prevista no item 19, “b”, compreende os 

atos relativos a situações jurídicas com conteúdo econômico, também encontrados no 

art. 167, II, da Lei nº 6.015/73, como, por exemplo, averbação de contrato de locação, 

arrendamento, caução, cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis, extinção de 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 95 de 1524



usufruto, partilhas judiciais ou extrajudiciais que envolvam imóveis ou direitos reais 

sujeitos a registros, divisão amigável e extinção de condomínio, unificação, desdobro/ 

desmembramento/ apuração de remanescente (art. 167, II 04 da Lei 6.015/73), além das 

averbações de georreferenciamento e retificação de matrícula ou registro.  

§ 1º Na averbação de georreferenciamento e/ou de retificação de matrícula de imóvel 

urbano ou rural, divisão e extinção de condomínio, unificações, desdobro, 

remebramento, fusão, e apuração de remanescente, além dos emolumentos mencionados 

no caput deste artigo, será cobrado um valor pelo encerramento de cada uma das 

matrículas envolvidas (19, “a”) e outro(s) pela abertura de nova(s) matrícula(s) (27, 

“c”). 

§ 2º Os emolumento constantes no item 26 da Tabela C referem-se ao registro especial  

do parcelamento do solo urbano ou rural, regido pela Lei n. 6766/79 e Decreto Lei 

58/37. 

§ 3º Serão  devidos para o registro de regularização fundiária de interesse específico e  

dos loteamentos/desmembramentos implatandos  até a data de 19.12.1976, os mesmos 

emolumentos previstos no parágrafo anterior.    

§ 4º Também serão cobrados pelo item 26, alíneas “b” e “c”, a intimação  ou notificação 

de devedores fiduciantes, quando os credores fiduciários solicitem ao registrador, com 

base  no art. 26 da Lei n. 9514/97, excluídas as despesas de ofício de qualquer natureza, 

buscas, despesas de postagens, despesas de condução/diligência e  certidão.  

§ 5º Será procedida da mesma forma estabelecida no parágrafo anterior, para cobrança 

de notificações/intimações decorrentes de procedimentos de retificação imobiliária, 

prevista no art. 213 da Lei n. 6.015/73. 

Art. 238 Na averbação com valor declarado prevista no item 19, “c”, quando o termo 

emitido pelo órgão ambiental exigir mais de uma averbação na mesma matrícula ou em 

matrículas diferentes, o valor do emolumento deverá incidir sobre cada uma das 

averbações a serem efetuadas, independentemente da natureza destas. 

Art. 239 No valor previsto para o ato de averbação de encerramento de matrícula em 

virtude de abertura de uma nova matrícula em outra circunscrição imobiliária (item 19, 

“d”) não estão incluídos os valores do ofício (item 10 da Tabela A), nem das despesas 

com postagem, necessários à notificação e à remessa do valor pago pela averbação à 

circunscrição anterior, que também deverão ser depositados pela parte interessada. 
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Art. 240 Nos valores previstos no item 19 da Tabela não está incluído o valor da 

certidão, salvo nas hipóteses de abertura de matrícula (27 C da Tabela) e registro de 

cédula.  

Art. 241 O item 21 da Tabela C refere-se aos atos de averbação de baixa de cédulas 

rural, comercial e industrial dos livros 2 de Registro Geral e 3 Auxiliar e poderá ser 

cobrado o valor integral por cada averbação autorizada no instrumento de cancelamento 

apresentado. 

Art. 242 Na averbação da penhora (art. 844, CPC) deverá ser observado o valor 

constante do item 27, “c”, da Tabela C de Emolumentos. 

Art. 243 Os emolumentos decorrentes da averbação e suas despesas e de comunicação 

serão pagos pela parte interessada, ao registrador da circunscrição que irá proceder à 

nova matrícula, incumbindo a este, repassar ao de origem o valor referente a averbação.  

Art. 244 Para o ato de desmembramento, remembramento, parcelamento, apuração de 

área remanescente, fusão, divisão e extinção de condomínio, no registro de imóveis, tal 

como ocorre no procedimento de retificação de matrícula, proceder-se-á averbação com 

valor declarado na(s) matrícula(s) objeto da operação, utilizando-se como base de 

cálculo o valor do imóvel correspondente, conforme declaração firmada pelas partes, ou 

os critérios estabelecidos no art. 185 desta norma. 

Art. 245 Na forma do § 6º do art. 18 da lei nº 10.931, a averbação da emissão da Cédula 

de Crédito Imobiliário - CCI e o registro da garantia do crédito respectivo, quando 

solicitados simultaneamente, serão considerados como ato único para efeito de cobrança 

de emolumentos, de forma que, sendo apresentados os títulos em data diversa, proceder-

se-á o registro como atos independentes, inclusive para efeitos de cobrança de 

emolumentos. 

Parágrafo único. A solicitação de averbação da emissão da Cédula de Crédito 

Imobiliário -CCI, quando apresentada em momento distinto da solicitação de registro da 

garantia real, incidirão emolumentos com valor correspondente a averbação sem valor 

declarado. 

Art. 246. Os emolumentos para simples averbação de baixa de ônus por motivo de 

quitação serão cobrados como  base no item 21, da Tabela C. 
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Art. 247. Para se realizar a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC,  à 

margem da matrícula do imóvel serão cobrados emolumentos constante da letra “a”, 

item 19 da Tabela C, da Lei n.º 7.550/01. 

Art. 248. Os emolumentos devidos para cada averbação efetuada nos  contratos  

referentes  aos  imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação - “contratos 

de gaveta” serão cobrados de acordo com os valores dispostos no item 19, a, da Tabela 

C, anexa à Lei Estadual n.º 7.550/2001. 

Art. 249. A cobrança da averbação da portabilidade de crédito imobiliário será  na 

forma  prevista na Tabela C, item 19, alínea “b” da Lei nº 7.550/2001 (averbação com 

valor declarado), consignando que a cobrança do referido emolumento deverá ter como 

base somente o valor que está sendo transferido de instituição bancária, ou seja, se o 

financiamento inicial era no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas o valor da 

portabilidade for de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), calcula-se a averbação com valor 

declarado em relação aos R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ou seja, valor da 

portabilidade. 
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SUBSEÇÃO III 

DO VALOR  

 

Art. 250. O valor referente ao ato previsto no item 23 da Tabela C deverá ser cobrado 

no momento da prenotação da dúvida (art. 198, I, Lei nº 6.015/73). 

Art. 251. Para o registro de Hipoteca Judiciária deverá ser cobrado os emolumentos  

constantes na Tabela C, item 27, letra a, da tabela de emolumentos.  

Art. 252. Na escritura de distrato ou de cancelamento deverá constar o valor declarado 

da escritura de compra e venda. Entretanto, esse valor não deve servir de base para 

cobrança de emolumentos, impondo-se a cobrança de valor mínimo, ou seja, será 

cobrado como ato de averbação sem valor declarado pelo item 19 a.  

Art. 253. O preço do registro de imóvel será calculado com base no maior parâmetro 

dentre os valores  previstos na nota I, do item 27. 
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SEÇÃO V 

DA TABELA D - ATOS  DOS OFICIAIS DE REGISTROS DE PROTESTOS DE 

TÍTULOS COMERCIAIS 

 

Art. 254. Os  valores  dos emolumentos concernentes aos Atos dos Oficiais de 

Registros de Protestos de Títulos Comerciais estão previstos na Tabela D do Anexo I da 

Lei n.º 7.550/01 e obedecem às regras ali estipuladas, acrescidas das orientações 

verificadas nos artigos seguintes desta seção. 

Art. 255. As  despesas  de  condução e de publicação de edital nos atos de protesto não 

estão incluídas na Tabela D e deverão ser custeadas pelo interessado. 

§ 1º  As despesas com intimação do devedor, seja pessoal ou por edital, deverão ser 

suportadas pelo interessado, mesmo nos casos em que a lei isenta do pagamento de 

emolumentos.   

§ 2º  Os títulos com valor referido na nota explicativa II do item 32 não estão sujeitos ao 

depósito prévio de custas pelo apresentante e, em caso de protesto, as custas serão pagas 

quando do seu cancelamento, independentemente dos emolumentos do cancelamento.  

Art. 256. No protesto de sentença líquida, os pagamentos dos valores previstos nas 

tabelas de emolumentos somente serão devidos quando da quitação do débito 

correspondente à certidão de dívida judicial; contudo, o pagamento das despesas 

relativas ao deslocamento, postagem da intimação pelo correio e publicação de editais 

deverão ser efetuadas quando do protocolo do título. 

Art. 257. No protesto de dívida ativa, os pagamentos  dos  valores  previstos  nas  

tabelas de emolumentos somente serão devidos quando da quitação do débito 

correspondente à certidão de dívida ativa protestada. 

Art. 258. Na aplicação dos itens 29(Apontamento e averbação dos títulos pagos no 

tabelionato ou retirados sem protesto) e 32(Protestos) da “Tabela D”, da Lei nº 

7.550/2001, sobre os títulos com valores fracionados, que se situem nos intervalos dos 

valores finais de uma letra e iniciais da subsequente, cobrar-se-á o valor remuneratório 

desta faixa.  

Art. 259. Fica  vedada  a  aplicação  cumulativa  dos valores remuneratórios previstos 

nos itens 29 (Apontamento e Averbação dos Títulos Pagos no Tabelionato ou Retirados 

Sem Protesto) e 32 (Protestos) da “Tabela D”, da Lei nº 7.550/2001.  
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SEÇÃO  VI 

DA TABELA E - ATOS  DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

 

Art. 260. Os valores dos emolumentos concernentes aos Atos dos Oficiais do Registro 

de Títulos e Documentos e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas estão previstos na 

Tabela E do Anexo I da Lei nº 7.550/01 e obedecem às regras ali estipuladas, acrescidas 

das orientações verificadas nos artigos seguintes desta seção. 

Art. 261. No caso de autenticação de cópia do documento, extraído do microfilme, será 

cobrado o valor da fotocópia, por folha. 

Art. 262.  Não estão incluídos nos valores dos emolumentos da notificação (item 42 da 

Tabela E), as despesas de postagem, condução, publicação de edital e registro do título 

ou documento apresentado. 

§ 1º  Conforme previsto no art. 160 da LRP, primeiramente o Oficial fará o registro ou 

averbação do documento para, posteriormente,  efetivar a notificação do seu teor,  da 

pessoa indicada pelo seu interessado. 

Art. 263. Não  sendo  o  valor  do  contrato  expresso  em  reais,  serão  devidos  os 

emolumentos calculados mediante conversão da quantidade da mercadoria expressa no 

documento, conforme cotação da Bolsa de Mercadorias de Futuro e feito o cálculo 

conforme consta desta tabela.  

Art. 264. Se o valor expresso no contrato, título ou documento, for em moeda anterior 

ao real, far-se-á a conversão para a moeda atual, o real (R$), com base na tabela oficial 

de conversão, considerando o último valor publicado em junho/1994. O valor obtido em 

real será a base para a cobrança de emolumentos.  

Art. 265. Para o cálculo dos emolumentos devidos pelo registro de contrato, título ou 

documento, cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-á conversão 

em moeda nacional com a utilização do valor de compra do câmbio oficial do dia em 

que foi apresentado o título ao registro.  

Art. 266. O  documento  que  envolva  conteúdo  financeiro,  cujo  valor  não puder ser 

apurado pela conversão prevista no artigo 263 desta norma,  será cobrado, para fins de 

registro, com base na declaração expressa firmada pelo interessado.  
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Art. 267. As traduções que acompanharem os documentos em língua estrangeira serão 

consideradas com conteúdo financeiro quando constituírem contratação onerosa de 

serviços, compra e venda, financiamento ou qualquer outra obrigação.  

Art. 268. Aplica-se ao registro de Cédula de Crédito Bancário sem garantia real o 

disposto no item 44, “c”, da Tabela E de Emolumentos, em decorrência do disposto no 

artigo 219 desta Consolidação.  

Art. 269. O  registro  de alienações fiduciárias será cobrado na forma prevista no item 

44, alíneas “a” e “b”, exceto as previstas no item 44 alínea “c” (equipamentos, máquinas 

e implementos agrícolas). 

Art. 270. No  registro  de  recibo de sinal de venda e compra, a base de cálculo será o 

valor do próprio sinal e não o valor total do contrato.  

Art. 271. Nas cessões de crédito e de direitos, a base de cálculo será o valor do crédito 

ou do direito cedido, mesmo que no documento não esteja expressamente consignado o 

valor.  

Art. 272. O  contrato  de  parceria agrícola será cobrado com base no preço dos frutos 

partilhados vigente à época da apresentação a registro, apurado pela cotação divulgada 

em jornal de circulação estadual ou declaração  firmadas pelos interessados quando não 

for possível apurar pelo modo estabelecido na parte inicial.  

Art. 273. A base de cálculo no registro de contratos de locação com prazo determinado 

será o valor da soma dos alugueres mensais. Se o prazo for indeterminado, tomar-se-á o 

valor de 12 alugueres mensais. Quando o contrato contiver cláusulas de reajuste, 

considerar-se-á o valor do último aluguel, sem reajuste, multiplicado pelo número de 

meses.  

Art. 274. Os  contratos  que  contenham  penhor  comum serão registrados tomando-se 

por base o valor da garantia. Se não houver atribuição de valor para a garantia, tomar-

se-á por base o valor da dívida consolidada. 

Art. 275. No registro de penhor, quando dois ou mais bens forem dados em garantia e 

cada um deles estiver em circunscrições diferentes e não estiverem avaliados 

individualmente, a base de cálculo para cobrança de emolumentos será o valor da 

avaliação total dos bens oferecidos em garantia ou, na  ausência daquela, o valor do 

mútuo, dividido pelo número de bens empenhados. 
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Art. 276. Aditivos relacionados a contratos já registrados, com ou sem garantia, geram 

um novo registro no livro B e averbação de tal circunstância no registro anterior, 

fazendo incidir a cobrança de emolumentos integrais pelos dois atos, quanto as garantias 

serão observado o disposto no art.  220 desta norma.  

Parágrafo único. Para a averbação remissiva procedida a margem do registro anterior, 

em Títulos e Documentos, os emolumentos serão cobrados na forma de “averbação sem 

valor declarado”, conforme prevê o item 35 da Tabela de Custa do Foro Extrajudicial do 

Estado de Mato Grosso. 

Art. 277. O registro  de  títulos e documentos sem valor declarado será feito mediante 

cobrança dos emolumentos previstos no item 45 da Tabela E, vedada a extração de 

valores por vias oblíquas para tal fim. 

Art. 278. As associações de moradores são isentas do pagamento de preços, taxas e 

emolumentos remuneratórios, tão  somente,  do registro necessário à sua adaptação 

estatutária à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, consoante o 

disposto no art. 2.031 desse diploma legal, assim como para fins de sua qualificação 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de que trata a Lei nº 9.790, 

de 23 de março de 1999, conforme estabelece a Lei Federal nº 12.879/2013.  

Art. 279. Na aplicação do valor constante do item 41, da Tabela E – Atos dos Oficiais 

do Registro de Títulos e Documentos e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas – do 

Anexo I, da Lei nº 7.550/01, deverá ser cobrado 2/4 (dois quartos) desse valor para o 

registro de cada imagem microfilmada, e 2/4 (dois quartos) desse valor para o registro 

de cada imagem digitalizada, caso o interessado opte pela microfilmagem e 

digitalização ao mesmo tempo, pagará o item integral  previsto no item 41 da tabela.  

Art. 280. Ao serviço do novo registro por transferência ou de abertura de filial serão 

devidos emolumentos como registro inicial. 

Parágrafo único. Em se tratando de retorno ou reabertura de filial, serão cobrados 

emolumentos correspondentes à averbação. 

Art. 281. Nas Cédulas de Produto Rural Financeiro, cujo objeto for bens móveis, 

utiliza-se como parâmetro de cobrança o item 44-C, da Tabela E.  
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TÍTULO III 

DO INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

CAPÍTULO I 

DA OUTORGA DE DELEGAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

INVESTIDURA 

 

Art. 281-A. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

Art. 282. A investidura na delegação, perante o Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ou magistrado por ele designado, se dará dentro do prazo de 30 

(trinta) dias da expedição do ato de outorga da delegação, prorrogável uma única vez, 

por igual período.  

§ 1º A investidura ocorrerá em solenidade coletiva, em data e local oportunamente 

divulgados pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

§ 2º Eventuais requerimentos para investidura fora da solenidade coletiva ou para 

prorrogação de prazo deverão ser protocolizados diretamente na Presidência do Tribunal  

Justiça, no prazo mencionado no caput deste artigo, para oportuna designação de nova 

data e local para o ato.  

§ 3º Para a investidura, o candidato se desincompatibilizará previamente de eventual 

cargo, emprego ou função pública, inclusive de outro serviço notarial ou de registro, por 

ele ocupado.  

§ 4º Na solenidade de investidura, o candidato prestará o compromisso de bem e 

fielmente, com lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia para a qual 

recebeu delegação, cumprindo as leis e os atos normativos que regem os serviços 

notariais e de registro.  

§ 5º No ato de assinatura do termo de investidura, o candidato apresentará documento 

de identidade oficial com foto e entregará, devidamente preenchida, declaração de não 

cumulação de cargo.  
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§ 6º Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito a outorga 

da delegação, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

  

 

SEÇÃO  II 

DA ENTRADA EM EXERCÍCIO 

 

Art. 283. O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de 30 (trinta) 

dias, improrrogáveis, contados da investidura, perante o diretor do foro.  

§ 1º Dentro de 5(cinco) dias, contados do exercício, o novo delegatário providenciará o 

encaminhamento de cópia dos documentos abaixo relacionados à Corregedoria-Geral de 

Justiça:  

I – termo de exercício;  

II – formulário de cadastro devidamente preenchido, conforme modelo fornecido pela 

Corregedoria-Geral de Justiça;  

III – documento de identidade oficial;  

IV – Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda – CPF.  

§ 2º Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de delegação do serviço será 

declarado sem efeito pelo Presidente do TJMT. 

Art. 284. Após a investidura, o concursado poderá oficiar ao Juiz Corregedor 

Permanente sobre a designação de data para sua entrada em exercício, que ocorrerá nas 

dependências do Fórum da comarca e será acompanhada por este.  
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SEÇÃO III 

DA VACÂNCIA 

  

Art. 285. A delegação a tabelião ou a oficial de registro se extinguirá por:  

I – morte;  

II – aposentadoria facultativa;  

III – invalidez;  

IV – renúncia;  

V – perda da delegação.  

§ 1º A aposentadoria facultativa ou por invalidez ocorrerá nos termos da legislação 

previdenciária.  

§ 2º As situações enumeradas no caput deste artigo serão imediatamente comunicadas 

ao Juiz Corregedor Permanente.  

§ 3º Extinta a delegação, o diretor do foro declarará, por Portaria, a vacância da 

serventia e designará o substituto mais antigo como tabelião ou oficial de registro 

interino para responder pelo expediente até o provimento da vaga mediante concurso 

público, conforme previsto nos  artigos 152, 153 e 154 desta Consolidação. 

§ 4º Havendo razão fundada, o Juiz Corregedor Permanente poderá por Portaria, 

revogar a nomeação do tabelião ou oficial de registro interino, nomeando outrem para 

responder pelo expediente.  
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SEÇÃO IV 

DA INTERINIDADE 

  

Art. 286. Os tabeliães e oficiais de registro interinos nomeados, ao assumirem a 

serventia, assinarão termo e prestarão o compromisso de guardar e conservar os 

documentos, fichas, livros, papéis, microfilmes e sistemas de computação, selos de 

fiscalização e todo o acervo pertencente ao serviço até a efetiva transmissão do serviço 

ao novo delegatário aprovado em concurso público.  

Parágrafo único. Na data da assinatura do termo mencionado no caput deste artigo, 

será apresentado ao Juiz Corregedor Permanente o Livro de Registro Diário Auxiliar da 

Receita e da Despesa para conferência e visto.  

Art. 287. O termo de compromisso deverá conter:  

I – a qualificação e a assinatura do tabelião ou oficial de registro interino;  

II – a serventia para a qual tenha sido designado;  

III – o número da Portaria de designação e a autoridade que a tiver expedido;  

IV – a data de início do exercício na interinidade;  

V – a declaração de que se responsabiliza pela prestação do serviço nos moldes da 

legislação em vigor enquanto responder pela serventia;  

VI – o compromisso de transmitir ao novo titular em bom estado de conservação os 

livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes, selos de fiscalização e todo o acervo  

pertencente ao serviço, inclusive banco de dados em conjunto com os softwares e as 

atualizações que permitam seu pleno uso, bem como as senhas e dados  necessários para 

o acesso de tais programas, garantindo a continuidade da prestação do serviço de forma 

adequada e eficiente, sem interrupção.  

Art. 288. O termo de compromisso será conferido e assinado pelo Juiz Corregedor 

Permanente e encaminhado, por meio de cópia, à Corregedoria-Geral da Justiça.  

Art. 289. O tabelião ou oficial de registro interino encaminhará ao Juiz Corregedor 

Permanente, no prazo de 10(dez) dias úteis contados da data da assinatura do termo de 

compromisso, inventário contendo as seguintes informações:  

I – relação dos livros existentes na serventia, com número inicial e final de cada livro, 

bem como o último número de ordem utilizado na data do inventário;  

II – número e data do último recibo de emolumentos emitido na data do inventário;  
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III – relação dos selos de fiscalização em estoque na serventia, com indicação da 

respectiva sequência alfanumérica inicial e final;  

IV – relação dos microfilmes ou outro sistema usado pela serventia para escrituração ou 

arquivamento dos documentos;  

V – relação dos programas de informatização usados pela serventia, bem como forma de 

backup e número de mídias existentes;  

VI – relação dos funcionários, com descrição dos cargos, salários e forma de admissão;  

VII – certidões de débito para com o INSS, FGTS e demais encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais;  

VIII – indicação de eventuais dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, do 

respectivo montante e situação atualizada da serventia em relação às dívidas;  

IX – relação dos demais materiais de expediente, móveis e imóveis que sejam utilizados 

pela serventia e que o interino queira colocar à disposição do novo titular, mediante 

negociação entre ambos.  

Art. 290. Todos os responsáveis interinos por serventias notariais e de registro vagas 

devem proceder ao recolhimento de eventual quantia que, em sua renda líquida, exceda 

ao teto remuneratório de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.  

 § 1º Os recolhimentos deverão ser efetuados por meio de depósito identificado na 

Conta Única vinculada  ao processo autuado na Diretoria, aberto exclusivamente para 

esse fim. Art. 291. O Juiz Diretor do Foro designará a quantidade de servidores 

necessária para a conferência e lavratura do termo de transmissão do acervo, bem como 

solicitar apoio a Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 292. Cumpre ao titular que assumir a unidade extrajudicial, antes da sua posse, 

comunicar ao Juiz de Direito e Diretor do Foro acerca do local de funcionamento da 

serventia. 

Art. 293. Justificada a necessidade, o Juiz poderá suspender o atendimento externo da 

serventia no período da transmissão e, nessa hipótese, baixará portaria para esta 

finalidade, encaminhando-a para a Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 294. Para a transmissão de acervo, o magistrado deverá observar o Manual de 

Transmissão de Acervo da Serventia Extrajudicial, que se encontra no anexo desta 

norma.  
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Art. 295. O delegado substituído ficará encarregado de organizar o acervo da serventia 

de forma a facilitar os trabalhos da equipe de transmissão antes dos trabalhos de 

transmissão, em prazo a ser assinado pelo Juiz. 

Art. 296. A equipe de transmissão deverá registrar em termo próprio a quantidade e 

qualidade dos livros, arquivos, pastas, fichas, papéis e documentos assim como os 

valores porventura existentes, em espécie ou cheques, devidamente caracterizados. 

Art. 297. Poderá ser realizado arquivo fotográfico de todo o acervo entregue, cujas 

fotos integrarão o termo de transmissão. 

Art. 298. Registrar-se-á, ainda, a transferência do acervo virtual da unidade 

extrajudicial, determinada a entrega das senhas e alteração de acesso aos sistemas 

próprios e de terceiros existentes, ficando sob a responsabilidade dos envolvidos a exata 

comunicação entre os sistemas adotados. 

Art. 299. Existindo débitos e ou créditos, serão eles discriminados no termo com a 

definição entre os envolvidos da responsabilidade acerca das dívidas e do montante a 

receber. 

Art. 300. A retirada de documentos, equipamentos ou qualquer objeto da serventia 

somente ocorrerá depois de verificados e autorizados pela equipe responsável pela 

transmissão do acervo. 

Art. 301. Os serviços pendentes de execução serão arrolados circunstanciadamente no 

termo, inclusive com a informação do recebimento ou não dos emolumentos, da 

qualificação levada a efeito, da sua regularidade, das pendências existentes e já 

comunicadas aos interessados. 

Art. 302. Eventual acordo, entabulado entre os delegatários envolvidos, acerca de bens 

móveis e imóveis, máquinas, equipamentos, softwares, selos de autenticidade, dívidas 

ou créditos relativos ao serviço delegado e, ainda, relativas às situações pessoais que 

envolvam a administração da unidade extrajudicial, constarão obrigatoriamente do 

termo de transmissão de acervo. 

Parágrafo único. Os débitos existentes para com o FUNAJURIS, ISSQN, FUNDO DE 

COMPENSAÇÃO DE PESSOAS NATURAIS serão exigidos do delegado substituído, 

que deverá apresentar o comprovante de quitação, cuja informação deverá constar do 

termo. 
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Art. 303. Findo os trabalhos, será o termo assinado pelos presentes e subscrito pelo Juiz 

Diretor do Foro, encarregando-se o novo titular de providenciar o transporte, se 

necessário. 

Art. 304. As questões trabalhistas serão decididas pelos titulares envolvidos de acordo 

com a responsabilidade contratual de cada um. 

Art. 305. Uma via do termo será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça e o novo 

titular poderá desde já desempenhar suas atribuições. 

Art. 306. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Diretor do Foro ou pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

SEÇÃO V 

DA PROIBIÇÃO DO NEPOTISMO AOS REGISTRADORES E NOTÁRIOS 

INTERINOS 

 

Art. 307. Os ocupantes de serventias extrajudiciais, na qualidade de interinos, não 

concursados, devem abster-se de contratar cônjuge ou companheiro, parente em linha 

reta ou colateral ou por afinidade até o 3º grau, nos cargos ou funções a eles submetidos, 

no âmbito de abrangência da serventia extrajudicial e obedecer o teor da súmula 

vinculante n. 13, STF (parágrafo e incisos com eficácia suspensa em virtude de 

recebimento de recurso, com efeito suspensivo, pelo Conselho da Magistratura no 

Pedido de Providências n. 64/2016, Recurso contra decisão do Corregedor-Geral 

da Justiça – 0153521-26.2016.811.0000). 

§ 1º. Veda-se, de igual forma, o nepotismo cruzado, cuja prática consiste na nomeação 

pelos cartorários interinos, reciprocamente, de seus parentes, cônjuge ou companheiro, 

em cartórios extrajudiciais um do outro, com o objetivo de burlar a norma proibitiva do 

nepotismo. 

§ 2º. A vedação mencionada no artigo anterior estende-se à prestação de serviços ou 

relação comercial com empresas, assessoria, advogados ou sociedade de advogados, 

pessoas jurídicas que tenham em seus quadros parente do oficial de registro interino em 

função de direção. 
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SEÇÃO VI 

DA VACÂNCIA, DOS DEVERES, DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS, DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DAS SINDICÂNCIAS 

 

Art. 308. Compete ao Juiz Diretor do Foro ou Juiz designado pelo Corregedor-Geral da 

Justiça, em situações excepcionais e justificáveis:  

I - processar notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na 

Lei 8.935/94; 

 II - impor-lhes a pena disciplinar cabível; 

 III - suspender, preventivamente, o notário ou o registrador, quando necessário tal 

providência, nos termos da lei; 

 IV - designar interventor, na hipótese do inciso anterior, para responder pela serventia.  

Art. 309. No processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O juiz natural para 

o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve determinar a instauração de portaria 

que conterá: 

I – a autoridade instauradora e o fundamento legal da instauração; 

II - a descrição dos fatos e a identificação do arguido; 

III – o prazo para a defesa; 

IV –  a oportunidade para a produção de provas; 

§ 1º Instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, sob a forma de sindicância ou 

processo disciplinar, contra serventuário do foro extrajudicial, imediatamente será 

remetida cópia do ato inaugural à Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º O juiz deverá prolatar sua decisão final no prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) 

dias. Se ultrapassar esse prazo deve fundamentar a razão e remeter ao Corregedor-Geral 

de Justiça, caso em que este, verificar insubsistente as razões que lastreiam a duração do 

processo, pode avocá-lo, de forma justificada, fundamentada e excepcionalmente. 

§ 3º Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for 

necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, 

preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta, caso em que 

será designado interventor para responder pela serventia, quando o substituto também 

for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. 
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§ 4º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da 

serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção 

monetária. 

§ 5º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse 

montante ao interventor. 

Art. 310. Cabe sindicância: 

I – como preliminar do processo administrativo nos casos de perda da delegação, 

quando a 

infração não se revelar evidente; 

II – como condição para a imposição das penas de repreensão, multa e suspensão; 

III – para apuração e esclarecimento de fatos noticiados à autoridade judiciária ou por 

conhecimento de ofício que denotem ilícito funcional com ou sem autoria conhecida. 

Art. 311. O processo administrativo será instaurado: 

I – obrigatoriamente, quando a falta possa determinar a perda da delegação; 

II – facultativamente, quando for o caso de imposição de pena de suspensão. 

Art. 312. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 

penalidades previstas nesta lei, além de outras previstas em normas: 

I –  a inobservância das prescrições legais ou normativas; 

II – a conduta atentatória às instituições notariais e de registro; 

III – a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de 

urgência; 

IV – a violação do sigilo profissional; 

V – o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30, Lei 8.935/94. 

VI – a falta ou o atraso no recolhimento do valor devido ao Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, caracteriza a infração prevista no art. 31, I, Lei 8.935/94, 

sujeitando o infrator a sanção prevista no art. 32, IV da referida lei (perda de delegação). 

Art. 313. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que 

praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: 

I – repreensão; 

II – multa; 

III – suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; 

IV – perda da delegação. 
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a) A perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de 

decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, 

assegurado amplo direito de defesa. 

b) Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o 

notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se 

o disposto no art. 36, Lei 8.934/94. 

Art. 314. As penas serão aplicadas: 

I –  a de repreensão, no caso de falta leve; 

II – a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais 

grave; 

III – a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta 

grave. 

Art. 315. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem 

de gradação, conforme a gravidade do fato. 

Art. 316. Das decisões proferidas pelo Juiz Diretor do Foro e do Corregedor-Geral da 

Justiça, em matéria administrativa-disciplinar, caberá Recurso Administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, para o Conselho da Magistratura, devendo ser 

juntado aos autos originais e encaminhado para o devido processamento. 
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CAPÍTULO II 

DO CONTROLE E SEGURANÇA DOS ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 317. Cada ato notarial ou de registro praticado receberá Selo de Controle, nos 

termos da Lei nº 8.033/2003 e das disposições desta Norma. 

§ 1º O selo terá seqüência  alfanumérica,  composta de três letras e cinco algarismos 

aleatórios – ex: AAA55555, fornecido pelo Tribunal de Justiça, com as informações 

constantes no modelo anexo dos provimentos ns. 53/08-CGJ e 04/12-CGJ. 

§ 2º O(s) Selo(s) de  Controle  a  ser aplicado  no  documento  que constitui o ato 

notarial ou de registro conterá o valor do emolumento cobrado, de conformidade com a 

respectiva tabela.  

§ 3º A vinculação do Selo de Controle ao ato praticado pela Serventia Extrajudicial dar-

se-á pela ordem sequencial alfanumérica. 

§ 4º Quando um documento possuir mais de uma folha e constituir um só ato, o selo 

será colocado onde houver a assinatura do servidor responsável pelo ato. 

§ 5º Quando um documento possuir mais de uma folha com vários atos, será utilizado 

um único selo contendo os códigos dos atos utilizados.  

§ 6º Para  maior segurança e transparência do ato praticado, os Notários e Registradores, 

assim como os seus prepostos, deverão, obrigatoriamente, carimbar parte do campo do 

selo colado no documento com carimbo identificador da especificidade do respectivo 

serviço notarial ou de registro, lançando, em seguida, sua assinatura, em diagonal, entre 

o carimbo e o selo. 

§ 7º É obrigatória a utilização dos selos, de modo que o primeiro lote de cada 

modalidade de selo deverá ser totalmente consumido antes da utilização do segundo lote 

da mesma modalidade e assim sucessivamente. 

§ 8º As cópias dos documentos expedidos e destinados ao arquivo da Serventia deverão 

conter o número de série dos respectivos Selos de Controle. 

§ 9º Em caso de selos cancelados ou outros, deverá a serventia inserir a informação no 

GIF. 
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§ 10. O descumprimento  do   disposto  nesta norma sujeitará o responsável a sanção 

administrativa, como também a ser processado e julgado pelo Juiz Corregedor 

Permanente, de acordo com a legislação pertinente. 

Art. 318. É  devido pelas  Serventias  que  exercem as atividades de notas ou registros 

públicos delegadas, o recolhimento de taxas ao Fundo de Apoio ao Judiciário, de 

conformidade com as categorias estabelecidas no artigo 8º e seu Parágrafo único, da 

Lei nº 8.033/03, a saber: 

I -  Serventias pequenas e deficitárias: ficam isentas; 

II - Serventias médias: 17,50% (dezessete vírgula cinquenta por cento) sobre o valor 

total dos emolumentos cobrados no mês; 

III - Serventias grandes: 20% (vinte por cento) sobre o total dos emolumentos cobrados 

no mês. 

§ 1º O recolhimento deverá ser feito até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao da 

competência tributária, mediante guia própria do Fundo de Apoio ao Judiciário – 

FUNAJURIS, fornecida por intermédio do sistema GIF.     

§ 2º O atraso do pagamento da taxa devida ao Funajuris acarretará atualização 

monetária automática pelo sistema GIF, utilizando os índices da Tabela do Gilberto 

Melo. 

§ 3º A falta ou o atraso no recolhimento do valor devido ao Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, caracteriza a infração prevista no artigo 31, inciso I da Lei nº 

8.935/94, sujeitando o infrator à sanção prevista no Artigo 32, inciso IV (perda da 

delegação), com observância do disposto no  artigo 35, inciso II e § 1.º, todos da mesma 

Lei.  

§ 4º Para fins de estabelecer as alíquotas da taxa instituída pelo art. 8º da Lei Estadual nº 

8.033/03, dividir-se-ão as serventias notariais e registrais nas seguintes categorias, nos 

termos do caput:  

I – pequenas e deficitárias, aquelas que o total mensal dos emolumentos cobrados 

somarem até a importância de R$ 6.056,10 (seis mil e cinquenta e seis reais  e dez 

centavos); 

II – médias, aquelas que o total mensal dos emolumentos somarem a importância acima 

de R$ 6.056,10 (seis mil e cinquenta e seis reais e dez centavos) até R$ 25.174,80 (vinte 

e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos);  
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III – grandes, aquelas que o total mensal dos emolumentos cobrados somarem a 

importância acima de R$ 25.174,80 (vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e 

oitenta centavos).  

Art. 319. A relação dos atos notariais e de registro prestados à Justiça do Trabalho só 

integrarão a declaração mensal enviada ao Tribunal  no mês de seu recebimento. 

Parágrafo único. A quantidade de selos utilizados nos atos praticados para a Justiça do 

Trabalho deverá constar na declaração mensal, no mês da prestação do serviço. 

Art. 320. Os notários e os registradores poderão fazer quantos recolhimentos desejarem 

durante o mês de competência tributária, devendo, contudo, fazer o recolhimento do 

valor residual devido, se houver, até o dia 05 (cinco) do mês seguinte. 

§ 1º Até o 8.º (oitavo) dia útil de cada mês, os Notários e os Registradores deverão 

enviar ao Tribunal de Justiça a declaração de atos notariais praticados no mês anterior 

com seus respectivos valores cobrados, conforme modelos aprovados e disponibilizados 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, sem prejuízo de revisão pelos Controladores de 

Arrecadação do Funajuris e da função correicional do Juiz Corregedor Permanente 

responsável pela fiscalização e correição na Serventia. Somente em situações 

excepcionais, depois do deferimento pelo Corregedor-Geral da Justiça, é que se admitirá 

a entrega da aludida declaração, em data posteriormente assinalada.  

§ 2º As Serventias isentas também deverão enviar a declaração, deixando, porém, de 

apurar o valor a recolher. 

§ 3º Após o  prazo assinalado no caput do art. 311, o sistema do Tribunal de Justiça 

deverá fazer o fechamento automático da declaração de atos notariais e registrais. 
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SEÇÃO  II  

AUXÍLIO  NA REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO E MODELO DE PLANILHA 

DE LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO  DOS ATOS NOTARIAIS E 

REGISTRAIS 

 

Art. 321. Nas correições ordinárias ou extraordinárias, objetivando verificar a 

regularidade dos atos praticados pela Serventia e o correto recolhimento da taxa devida 

ao DCA, o Juiz Corregedor Permanente ou outro magistrado designado pelo 

Corregedor, poderá solicitar à Corregedoria-Geral da Justiça o auxílio de um ou mais 

Controladores de Arrecadação do quadro do Tribunal de Justiça, que terão atribuição 

específica de levantar os emolumentos cobrados pelos atos praticados e efetuar os 

cálculos necessários durante o período da correição.  

§ 1º Aos Controladores de Arrecadação do DCA, de que trata o artigo 10 da Lei 

Estadual nº 8.033/2003, compete exercer a fiscalização e o controle da arrecadação dos 

valores devidos pelos notários e registradores, cabendo-lhes constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, sem prejuízo do exercício do poder correicional do Juiz 

Corregedor Permanente. 

§ 2º O Controlador de Arrecadação poderá, eventualmente, no desempenho regular de 

suas funções, com o prévio conhecimento da Corregedoria-Geral da Justiça, visitar 

serventias para verificação das atividades por esta exercida. 

§ 3º Do relatório de fiscalização do foro extrajudicial, elaborado pelos controladores do 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, referentes aos emolumentos, caberá 

recurso no prazo de 10 (dez) dias à Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 322 Ficam   instituídas   as  Planilhas  de  Levantamento  e  Fiscalização  dos  Atos 

Notariais que serão utilizadas para coleta de dados com relação à individualização dos 

atos praticados pelas Serventias do Estado, conforme modelo abaixo aprovado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça e distribuídas pelos controladores do DCA no Excel e 

separadas mensalmente, com inserção: “Demonstrativo referente a apuração do mês de 

_____ (nome do mês por extenso) do ano de _____ (nome do ano)”.  

§ 1º A Planilha conterá os seguintes elementos: 

I - título que será o nome da Serventia e o nome dos atos praticados; 

II - tabela com colunas suficientes para acomodar os seguintes dados: 
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a) protocolo; 

b) data do protocolo; 

c) data da realização do ato; 

d) natureza; 

e) tipo; 

f) registro matrícula; 

g) protocolo anterior; 

h) valor da transação; e 

III - valor cobrado; 

IV  -  No final de cada tabela deverá constar o “total geral”, em reais; 

V - o número de linhas será correspondente ao total de atos registrados, podendo passar 

de uma folha para outra, desde que conservando os  elementos indicativos referentes aos 

dados das colunas (cabeçalho); 

VI -  Serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

a)  AV = Averbação; 

b)  AV IBAMA = Termo celebrado com o IBAMA; 

c)  AV RET = Averbação de retificação; 

d)  C. ANUÊN = Carta de anuência; 

e)  CERT = Certidão, verbo ad verbum ou em breve relatório; 

f)  CERT TIT = Certidão de título; 

g)  CR = Correio; 

h)  DIL = Diligência; 

i )  FLS = Folhas acrescer; 

j)   MAT = Matrícula; 

k)  NOT = Notificação; 

l)   PACTO = Pacto antenupcial; 

m) PAG = Página a acrescer; 

n)  PROT = Protocolo; 

o)  REG CV = Registro com valor declarado; 

p)  REG SV = Registro sem valor; e 

VII - na tabela de “CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA”, haverá totalização, também, 

na coluna “valor da transação”. 
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§ 2º Com relação às “PROCURAÇÕES”, a Planilha deverá conter os seguinte 

elementos: 

I - as alíneas  ‘a’, ‘b’ e ‘c’ , do inciso II  do §1º deste artigo ; seguidos de: 

a) livro; 

b) folhas; 

c) natureza (ad judicia ou ad negotia). 

II   -  VALOR COBRADO, dividido da seguinte forma: 

a) emolumentos; 

b) tabela “F”; 

c) total. 

III  -  deverá haver totalização ao final das colunas mencionadas nos itens I, ‘c’e II, 

deste item; e em separado, na mesma página, totalização dos atos ad judicia, dos atos ad 

negotia e o total de procurações em reais. 

§ 3º A tabela dos “SUBSTABELECIMENTOS” seguirá a forma estabelecida no § 2º 

deste artigo, exceto quanto ao item “natureza”, que será “valor do substabelecimento”. 

§ 4º A tabela das “ESCRITURAS” seguirá a forma estabelecida no § 2º deste artigo, 

exceto com relação ao “valor da escritura” que será inserido após o item “natureza”, 

totalizando no final da coluna. 

§ 5º A tabela dos “APONTAMENTOS” seguirá a forma estabelecida no § 2º deste 

artigo, exceto com relação ao “valor do título” que será inserido após o item “natureza”, 

totalizando no final da coluna. 

§ 6º Com relação à “CERTIDÃO DE PROTESTO”, “CERTIDÃO DE PESSOA 

NATURAL”, “CERTIDÃO OU TRASLADO”, deverá conter: 

I    -  os mesmos do § 1º deste artigo inciso II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’; seguidos de: 

a) quantidade;  

b) valor; 

II   -  a coluna de “valor”, do item anterior, deverá totalizar a cada ato e ao final conterá 

o total geral, sempre em reais; 

III  -  na mesma folha conterá o total das certidões de protesto em reais. 

§ 7º Com relação ao “REGISTRO OU INSCRIÇÃO DAS PESSOAS NATURAIS”, a 

Planilha deverá conter os seguintes elementos: 

I   -   os mesmos do § 1º deste artigo, inciso II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’; seguidos de: 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 121 de 1524



a) livro; 

b) folhas; 

c) natureza; 

d) valor. 

§ 8º  Com  relação  a  “CASAMENTO”,  a  Planilha terá a mesma nomenclatura do § 2º 

deste artigo, exceto quanto à “natureza”, que constará “termo/assento”.  

§ 9º A coluna de “valor” deverá totalizar a cada ato e no final conterá o total geral, 

sempre em reais. 

 

 

SEÇÃO III 

DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOLICITAÇÃO DE SELOS E DA 

DECLARAÇÃO DE ATOS ONLINE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 

REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Art. 323. A implantação do serviço de solicitação de selos e de declaração de atos on 

line é estabelecida em todas as Serventias Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, de 

acordo com o previsto nos artigos 307 e 311 desta Consolidação. 

§ 1º Com a implantação do selo digital nas serventias consideradas deficitárias e 

sediadas em municípios que não disponha de internet, elas estão obrigadas a enviar os 

lotes de selos digitais, que automaticamente montará a declaração da serventia. 

§ 2º A Diretoria do Foro da Comarca disponibilizará computador, em período 

previamente agendado, para o acesso da Serventia que não disponha de  

equipamento/internet.  
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SEÇÃO IV 

DO SELO DE CONTROLE DIGITAL NOS ATOS PRATICADOS PELOS 

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

 

Art. 324. Todas  as Serventias Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso deverão utilizar 

o selo de controle digital, para tanto, será necessário a adequação ao sistema de 

informatização do Tribunal de Justiça, conforme Manual de Especificações Técnicas 

disponível no GIF. 

§ 1º Munidas de um certificado digital adquirido de empresa idônea, deverão acessar o 

site www.tjmt.jus.br/gif, valendo-se, para tanto, do login e da senha utilizados no 

sistema de declaração on line, a fim de associarem o referido Certificado Digital ao 

sistema do TJ, para, assim, obterem permissão a futuros acessos. 

§ 2º O Selo de Controle Digital deverá ser solicitado diretamente ao Tribunal de Justiça, 

via internet, por meio do site www.tjmt.jus.br/gif, até 72 horas antes de sua utilização, e 

estará disponibilizado à Serventia, na quantidade solicitada, por meio do sistema 

desenvolvido especialmente para esse fim, assegurada a identidade única de cada selo 

em sequência alfanumérica. 

§ 3º O Selo de Controle Digital, primeiramente, foi utilizado apenas nos atos 

devidamente registrados em livros pela Serventia. 

§ 4º A utilização do selo controle digital deverá ser informado obrigatória e diariamente 

ao Tribunal de Justiça até a 0,00 (zero) hora do dia da realização do ato, consistindo tal 

prática em atualização automática da Declaração dos Atos. 

§ 5º Quando  num  mesmo  documento  for praticado mais de um ato, poderá ser 

utilizado o Selo de Controle Digital, desde que ocorra o registro em livro de pelo menos 

um deles, somando-se, nesse caso, os valores individuais dos atos e imprimindo-se no 

documento o valor total. 

Art. 325. O Selo de Controle Digital deverá ser impresso diretamente no documento 

referente ao ato praticado e/ou em etiqueta colada ao ato, comumente utilizada para 

identificação da Serventia, em conformidade com a Lei nº 8.033/01. 

§ 1º A impressão deverá ser legível e dela deverá constar as expressões: “Estado de 

Mato Grosso”; “Poder Judiciário”; “Ato de Notas e de Registro”; “Código de Cartório”, 

seguida do respectivo código: “Código do Ato”, seguida do respectivo ato: “Selo de 
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Controle Digital”, seguida da numeração alfanumérica fornecida em série pelo Tribunal 

de Justiça; ainda, o “valor do ato” praticado, precedido do cifrão “R$”, ou a expressão 

“gratuito” para os atos isentos de emolumentos; e, finalmente, a expressão “Consulte: 

www.tjmt.jus.br/selos”, conforme modelos em anexo.  

§ 2º A Serventia deverá utilizar um carimbo localizador com a expressão “Selo de 

Controle Digital” apontada para o campo de impressão deste, conforme modelo em 

anexo. 

§ 3º As expressões “Poder Judiciário-MT” e “Código do Cartório”, esta seguida do 

respectivo código, poderão vir lançadas no referido carimbo, em substituição à 

impressão dessas expressões no campo destinado ao Selo de Controle Digital, conforme 

modelo em anexo.  

Art. 326. A Serventia poderá, quando necessário, reutilizar a sequência alfanumérica do 

Selo de Controle Digital, enquanto não enviados os dados dos atos movimentados ao 

Tribunal de Justiça, caso contrário, deverá a serventia cancelar o selo utilizado. 

Art. 327. O  usuário  dos  Serviços  Notariais  e  de  Registro do Estado de Mato Grosso 

poderá efetuar consulta e até obter certidão detalhada acerca da autenticidade e da 

procedência do Selo de Controle Digital, acessando o site www.tjmt.jus.br/selos. 

Art. 328. A serventia deverá informar aos seus usuários que o selo e sua autenticidade 

poderá ser consultada no site www.tjmt.jus.br/selos, por cartaz com as seguintes 

medidas: 40x60cm.   

§ 1º Caso ocorra problema no envio de dados ao TJ-MT e/ou haja a imperiosa 

necessidade de cancelamento do ato praticado, a Serventia deverá, por meio do próprio 

sistema, justificar o fato e solicitar autorização à Corregedoria-Geral da Justiça para as 

providências pertinentes à sua regularização. 

Art. 329. O Oficial deverá seguir as regras já estabelecidas nos artigos 318 a 328 desta 

Norma, observando as características obrigatórias que devem constar na etiqueta do 

selo. 

Art. 330. Nos atos de reconhecimento e abertura de firma, a etiqueta do selo deverá 

constar também o nome da pessoa que  está praticando o ato, cujo modelo segue anexo. 

Art. 331. Para o ato de autenticação realizado em um documento com várias folhas, 

deverá ser colada uma etiqueta com a descrição e a numeração, para cada folha.  
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Art. 332. Quanto ao ato de autenticação e de  reconhecimento de firma, os dados do 

selo digital  poderão ser impressos na etiqueta na qual o Cartório certificará a 

veracidade de tais atos, observando sempre o estabelecido nos parágrafos 1º, 2º e 3º do 

artigo 324 desta Consolidação. 

Art. 333. Se, em decorrência de problemas técnicos no sistema, a serventia estiver 

impedida de realizar atos com selo digital, deverá o Oficial, imediatamente, solicitar a 

este Órgão a autorização para praticá-los sem selo, devendo o requerimento ser 

acompanhado de parecer técnico. 

Parágrafo único. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas deverá a serventia enviar a 

relação dos atos praticados com as descrições pertinentes. 
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SUBSEÇÃO I 

SERVENTIAS DEFICITÁRIAS/PEQUENAS, SEM ACESSO À INTERNET 

 

Art. 334. A serventia extrajudicial deficitária, sem acesso à internet, deverá possuir um 

Certificado Digital adquirido de empresa idônea para fazer o pedido de selo digital, 

baixá-lo e enviar os lotes de retorno ao Tribunal. 

§ 1º O acesso será realizado por meio do site gif.tjmt.jus.br, valendo-se para tanto, do 

login e da senha, que serão disponibilizados pela Coordenadoria de Informática deste 

Tribunal. 

§ 2º Após a realização do pedido do selo digital, via Sistema de Gestão Integrada dos 

Foros Extrajudicial e Judicial - GIF, a serventia deficitária deverá providenciar o 

pagamento da guia em instituição bancária, cujos selos serão disponibilizados após a 

confirmação da baixa do arquivo neste Tribunal. 

§ 3º As serventias deficitárias que não possuem internet no município deverão buscar a 

localidade mais próxima com acesso à rede para efetivar o pedido via Sistema GIF, 

efetuar o pagamento da guia em instituição bancária e encaminhar a esta Corregedoria, 

via e-mail/fax, o comprovante do recolhimento a fim de que o Departamento 

responsável possa liberar o pedido de  selos antes das baixas do arquivo neste Tribunal, 

evitando que o Oficial pague o pedido e espere, aproximadamente, 72 (setenta e duas) 

horas para que o sistema confronte os dados com os arquivos enviados pela instituição 

bancária.   

Art. 335. A serventia deficitária poderá utilizar carimbos para preenchimento do selo 

digital nos atos realizados, conforme modelos anexos, observando as características 

obrigatórias estabelecidas. 

§ 1º Quando da realização do ato, o Oficial preencherá no espaço em branco dos 

carimbos: o código do cartório, o código do ato realizado, a sequência alfanumérica do 

selo e o respectivo valor do ato ou a informação de que é gratuito,  para os casos de 

isenção. 

§ 2º Nos atos de reconhecimento e abertura de firma, no carimbo do selo deverá constar 

também o nome da pessoa para quem está praticando  o ato, cujo modelo segue anexo. 
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Art. 336. Ao decodificar os selos, a serventia anotará ou imprimirá a sequência 

alfanumérica disponibilizada e, após cada uso, deverá registrar em livro próprio em qual 

documento foi utilizado, bem como as descrições pertinentes a cada ato. 

§ 1º O Oficial deverá manter controle diário dos atos realizados e selo utilizados pela 

serventia para, posteriormente, inserí-los no sistema conforme disposto no § 4º deste 

artigo. 

§ 2º O lançamento dos atos praticados poderá ser feito de qualquer lugar que tenha 

internet ou na Diretoria do Fórum da Comarca.  

§ 3º Nas serventias que possuem internet, o movimento da utilização do selo digital 

deverá se informado obrigatória e diariamente ao Tribunal de Justiça, até a 0,00 (zero) 

hora do dia da realização do ato. 

§ 4º As Serventias localizadas em municípios que não possuem acesso à internet, 

deverão lançar os atos no sistema no prazo de até 10 (dez) dias. 

Art. 337. Mesmo com a regularidade estabelecida para o lançamento dos atos, a 

serventia deve observar sempre o prazo de envio da declaração, conforme estabelecido 

no artigo 311 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Foro 

Extrajudicial. 

Art. 338. Com a utilização do sistema do selo digital, a serventia estará dispensada de 

enviar a declaração dos atos via papel, porquanto, com os lançamentos, a declaração é 

alimentada automaticamente pelo sistema, bastando o envio on-line. 

Art. 339. Em decorrência de problemas técnicos no sistema, a serventia estiver 

impedida de inserir e enviar os dados, o Ofical deverá comunicar imediatamente à 

Corregedoria e à Diretoria do Foro, sendo que no caso de cancelamento de selo e de ato 

praticado já encaminhado ao Tribunal de Justiça, o mesmo deverá informar o seu 

motivo no GIF (Sistema Integrado de Foro Extrajudicial e Judicial), que gerará a 

condição de selo cancelado na certidão de autenticidade fornecida no site .   

Art. 340. Poderá a serventia, quando necessário, reutilizar a sequência alfanumérica do 

selo de controle digital, desde que ainda não enviados os dados dos atos movimentados 

ao Tribunal de Justiça.  

Art. 341. O Corregedor Permanente  receberá no e-mail corporativo comunicado de 

quais os cartórios sob sua jurisdição não enviaram os lotes de retorno no prazo 

assinalado no § 3º do artigo 336 desta norma e não justificaram, no sistema GIF, a não 
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realização de atos, devendo tomar, em caso de atrasos, as providências que o caso 

requer. 

Art. 342. Caso haja selos físicos nas serventias, deverá o Corregedor Permanente  

encaminhá-los a este Órgão e instaurar procedimento administrativo para apuração do 

não cumprimento das determinações expedidas. 

Parágrafo único. Na hipótese de existência de selo físico, antes do envio para 

destruição, a serventia deve inserir no Sistema GIF a numeração não utilizada. 

Art. 343. Nos casos omissos nesta norma, aplicam-se as regras dos artigos 307 a 313 

desta Norma. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA MANUTENÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO AUXILIAR, 

VISITAS  E CORREIÇÕES E CONTROLE DE DEPÓSITO PRÉVIO PELOS 

TITULARES DE DELEGAÇÕES E PELOS RESPONSÁVEIS 

INTERINAMENTE POR DELEGAÇÕES VAGAS DO SERVIÇO 

EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E DE REGISTRO, BEM COMO O DEPÓSITO 

DO VALOR DA RENDA LÍQUIDA EXCEDENTE A 90,25% DOS SUBSÍDIOS 

DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Art.  344. Os serviços notariais e de registro prestados mediante delegação do Poder 

Público a particulares, ainda que sob a responsabilidade de interinos, possuirão Livro de 

Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa, Livro de Depósito Prévio e Visitas e 

Correições, este último já previsto na  Consolidação das Normas da Corregedoria do 

Foro Extrajudicial.    

Art. 345. Com exceção do Livro de Visitas e Correições, a responsabilidade pela 

escrituração dos livros referidos neste provimento é de direta do delegatário, ainda 

quando escriturado por seu preposto. 

Parágrafo único. O Livro de Visitas e Correições será escriturado pelas competentes 

autoridades judiciárias fiscalizadoras e conterá cem páginas, respondendo o delegatário 

pela guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados. 
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Art. 346. Os responsáveis por unidades cujos serviços admitam o depósito prévio de 

emolumentos manterão, separadamente, Livro de Controle de Depósito Prévio, aberto 

para controle das importâncias recebidas a esse título, livro em que deverão indicar o 

número do protocolo, a data do depósito e o valor depositado, além da data de sua 

conversão em emolumentos resultantes da prática do ato solicitado, ou,  conforme o 

caso, da data da devolução do valor depositado, quando o ato não for praticado. 

§ 1º A  escrituração  do  Livro  de  Controle  de  Depósito Prévio,  pela sua natureza 

dinâmica, poderá ser escriturado apenas eletronicamente,  a critério do delegatário, livro 

esse que será impresso sempre que a autoridade judiciária competente assim o 

determinar, sem prejuízo da manutenção de cópia atualizada em sistema de backup ou 

outro método hábil para sua preservação.  

§ 2º Não dispensa a emissão do respectivo recibo em favor do usuário do serviço 

público delegado, correspondente ao valor dos emolumentos depositados de forma 

prévia. 

Art. 347. Os livros previstos neste capítulo serão abertos, numerados, autenticados e 

encerrados pelo notário ou registrador, ou pelo responsável interinamente por unidade 

vaga, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação 

previamente aprovado pela autoridade judiciária competente na esfera estadual, 

excetuado o livro de Visita e Correição que a escrituração fica sob a responsabilidade da 

autoridade competente. 

Parágrafo único. O  termo  de  abertura  deverá  conter  o  número do livro, o fim a que 

se destina, o número de folhas que contém, o nome do delegado do serviço notarial e de 

registro ou do responsável pela delegação vaga, a declaração de que todas as suas folhas 

estão rubricadas e o fecho, com data e assinatura. 

Art. 348. O Livro Diário Auxiliar poderá ser impresso e encadernado em folhas soltas 

tão logo encerrado, as quais serão divididas em colunas para anotação da data, 

discriminação  da receita e da despesa, além do valor respectivo, obedecido o modelo 

usual para a forma contábil. 

§ 1º É facultado ao Oficial apresentar o Livro Diário Auxiliar para inspeção e 

fiscalização do Poder Judiciário em meio digital, observando-se as medidas de 

seguranças para o seu armazenamento. 
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§ 2º No histórico da receita será observada a lei estadual nº 7.550/2001 e decisões da 

Corregedoria. 

§ 3º A discriminação dos lançamentos será sucinta, mas deverá identificar, sempre, o 

ato que ensejou a cobrança de emolumentos ou a natureza da despesa. 

Art. 349. A receita será lançada no Livro Diário Auxiliar separadamente, por 

especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ainda que o 

delegatário não tenha recebido os emolumentos, devendo discriminar-se sucintamente, 

de modo a possibilitar-lhe identificação com a indicação, quando existente, do número 

do ato, ou do livro e da folha em que praticado, ou ainda o do protocolo.  

§ 1º Para a finalidade prevista no caput deste artigo, considera-se como dia da prática do 

ato o da lavratura e encerramento do ato notarial, para o serviço de notas; o do registro, 

para os serviços de registros de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica; 

o do registro, para os atos não compensáveis do Registro Civil das Pessoas Naturais, e 

para seus atos gratuitos, o do momento do recebimento do pagamento efetuado por 

fundo de reembolso de atos gratuitos e fundo de renda mínima. 

§ 2º No  pagamento dos emolumentos para o serviço de protesto de título for diferido 

em virtude de previsão legal, será considerado como dia da prática do ato o da lavratura 

do termo de cancelamento, o do acatamento do pedido de desistência e o do pagamento 

do título, se outra data não decorrer de norma estadual específica.  

§ 3º Os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos previstos no 

regimento de custas estadual ou distrital exclusivamente na parte percebida como 

receita do próprio delegatário, em razão dos atos efetivamente praticados,  excluídas as 

quantias recebidas em depósito para a prática futura de atos, os tributos recebidos a 

título de substituição tributária ou outro valor que constitua receita devida diretamente 

ao Estado, ao Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito, e 

aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal 

específica. 

§ 4º Não serão lançadas no Livro Diário Auxiliar as quantias recebidas em depósito para 

a prática futura de atos, referidas no art. 3º.  Nas hipóteses em que admitido o depósito 

prévio, deverá ser escriturado somente em livro próprio, especialmente aberto para o 

controle das importâncias recebidas a esse título, até que seja convertido em pagamento 
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dos emolumentos, ou devolvido, conforme o caso, ocasião em que a quantia convertida 

no pagamento de emolumentos será escriturada na forma prevista no § 3º deste artigo. 

Art. 350. No  lançamento  da  receita,  além  do  seu  montante,  haverá  referência que 

possibilite sempre a sua identificação, com indicação, quando existente, do número do 

ato, ou do livro e da folha em que praticado, ou do protocolo. 

Art. 351. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, 

ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento previstas na 

legislação específica. 

Art. 352. A despesa será lançada no dia em que se efetivar. 

Art. 353. Admite-se apenas o lançamento das despesas relacionadas à serventia notarial 

e de registro sendo passíveis de lançamento no Livro Diário Auxiliar todas as relativas a  

investimentos, custeio e pessoal, promovidas a critério do delegatário, dentre outras:  

a) locação de bens móveis e imóveis utilizados para a prestação do serviço, incluídos os 

destinados à guarda de livros, equipamentos e restante do acervo da serventia; 

b) contratação de obras e serviços para a conservação, ampliação ou melhoria dos 

prédios utilizados para a prestação do serviço público;  

c) contratação de serviços, dos terceirizados inclusive, de limpeza e de segurança; 

d) aquisição de móveis, utensílios, eletrodomésticos e equipamentos mantidos no local 

da prestação do serviço delegado, incluídos os destinados ao entretenimento dos 

usuários que aguardem a prestação do serviço e os de manutenção de refeitório; 

e) aquisição ou locação de equipamentos (hardware), de programas (software) e de 

serviços de informática, incluídos os de manutenção prestados de forma terceirizada;  

f) formação e manutenção de arquivo de segurança;  

g) aquisição de materiais utilizados na prestação do serviço, incluídos os utilizados para 

a manutenção das instalações da serventia;  

h) plano individual ou coletivo de assistência médica e odontológica contratado com 

entidade privada de saúde em favor dos prepostos e seus dependentes legais, assim 

como do titular da delegação e seus dependentes legais, caso se trate de plano coletivo 

em que também incluídos os prepostos do delegatário; 

i) despesas trabalhistas com prepostos, incluídos FGTS, vale alimentação, vale 

transporte e quaisquer outros valores que lhes integrem a remuneração, além das 
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contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou 

ao órgão previdenciário estadual; 

j) custeio de cursos de aperfeiçoamento técnico ou formação jurídica fornecidos aos 

prepostos ou em que regularmente inscrito o titular da delegação, desde que voltados 

exclusivamente ao aprimoramento dos conhecimentos jurídicos, ou, em relação aos 

prepostos, à melhoria dos conhecimentos em sua área de atuação; 

k) o valor que for recolhido a título de Imposto Sobre Serviço - ISS devido pela 

prestação do serviço extrajudicial, quando incidente sobre os emolumentos percebidos 

pelo delegatário; 

l) o valor de despesas com assessoria jurídica para a prestação do serviço extrajudicial;  

m) o valor de despesas com assessoria de engenharia para a regularização fundiária e a 

retificação de registro. 

§ 1º Serão  arquivados os comprovantes das despesas efetuadas, incluindo aquelas com 

pagamento de salários, das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS ou ao órgão previdenciário estadual, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, assim como os comprovantes de retenção do imposto de 

renda quando incidente. 

§ 2º Os  comprovantes  das  despesas  serão  arquivados  na   forma   da   legislação 

específica, quando existente, ou conforme norma editada pela Corregedoria Geral da 

Justiça ou COJE. 

§ 3º Os comprovantes das despesas com a manutenção ordinária da prestação do serviço 

serão arquivados pelo período mínimo de 10 (dez) anos. 

Art. 354. Ao final do mês, serão somadas a receita e a despesa, apurando-se 

separadamente a renda líquida ou o déficit de cada unidade de serviço notarial e de 

registro. 

§ 1º Os  responsáveis  interinamente  por  delegações  vagas  de  notas e  de  registro 

lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem à disposição do 

Tribunal de Justiça, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas 

as normas deste Capítulo. 

§ 2º Para apuração  do  valor  excedente  a  90,25%  dos  subsídios  de  Ministro do 

Supremo Tribunal Federal que deverá ser depositado à disposição do Tribunal de Justiça 
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será abatida, como despesa do responsável interinamente pela unidade vaga,  as do  art. 

353 desta norma e constante do art. 349, § 3º desta norma.    

§ 3º Até  o dia 10 de cada mês, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas 

lançarão no sistema "GIF – Gestão  Integrada do Foro Judicial e Extrajudicial" no 

balancete mensal, padronizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual indicará o 

número da Guia, data do recolhimento e o valor depositado na conta única. 

§ 4º Ao responsável interinamente por delegação vaga é defeso contratar novos 

prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas 

locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam 

onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do 

Tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço. 

§ 5º Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser 

objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação do Tribunal de Justiça 

competente.  

§ 6º Nos prazos previstos no art. 2º do Provimento n. 24/2012 da Corregedoria Nacional 

de Justiça, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas lançarão no sistema 

"Justiça Aberta", em campos específicos criados para essa finalidade, os valores que 

despositarem mensalmente na conta do Tribunal.  

Art. 355. O depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do Livro Diário Auxiliar, será feito na 

conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

§ 1º O Juiz Corregedor Permanente determinará a  abertura  de  um  processo  no âmbito 

da Diretoria do Foro, cujo objeto será a comprovação  dos depositos na conta única nos 

termos do caput, pelos responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço 

extrajudicial de notas e de registro do  valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2º Os responsáveis interinamente por delegações vagas do serviço extrajudicial 

realizarão o depósito referido no caput deste artigo na conta única, vinculando-o ao 

processo criado pelo Juiz Diretor do Foro no parágrafo anterior. 

§ 3º Deverá  ser  protocolado,  por  petição,  no  processo previsto no § 1º deste artigo, 

até o dia 05 (cinco) de cada mês, cópia do comprovante de pagamento dos valores, sob 

pena das medidas administrativas cabíveis. 
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§ 4º A  realização de depósito na conta única sem a identificação do processo citado 

pelo § 1º deste artigo será desconsiderado para o efeito do presente Capítulo. 

§ 5º O Juiz Corregedor Permanente indicará trimestralmente a regularidade dos 

depósitos para a Corregedoria-Geral de Justiça.  

§ 6º O  registrador  ou  notário  deverá  enviar  mensalmente,  via  e-mail, 

dca@tjmt.jus.br, ao Departamento de Controle de Arrecadação o comprovante  do 

depósito até  o dia 10(dez) de cada mês.   

Art. 356. Ao final do ano, será feito o balanço, indicando-se a receita, a despesa e o 

líquido mês a mês, apurando-se, em seguida, a renda líquida ou o déficit de cada 

unidade de serviço notarial e de registro no exercício. 

Art. 357. Anualmente, até o décimo dia útil do mês de fevereiro, o Livro Diário 

Auxiliar será visado pelo Juiz Corregedor Permanente, que determinará, sendo o caso, 

as glosas necessárias, podendo, ainda, ordenar sua apresentação sempre que entender 

conveniente. 

§ 1º.  O requerimento de reexame da decisão que determina exclusão de lançamento de 

despesa deverá ser formulado no prazo de recurso administrativo de 10(dez) dias, nos 

termos do art. 25 desta consolidação.   

§ 2º É facultado ao Oficial apresentar o Livro Diário Auxiliar para inspeção e 

fiscalização do Poder Judiciário em meio digital, observando-se as medidas de 

seguranças para o seu armazenamento. 

Art. 358. O Livro Diário Auxiliar deverá ser adotado pelas serventias notariais e 

registrais até o dia 02 de setembro de 2013. 

Art. 359. O primeiro depósito da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, extraído do Livro Diário Auxiliar, deverá ser 

efetuado em relação ao período de 02 a 30 de setembro de 2013, e depois, 

sucessivamente, a cada mês. 

Art. 360. É facultativa a utilização do Livro Diário Auxiliar também para fins de 

recolhimento do Imposto de Renda (IR), ressalvada nesta hipótese a obrigação de o 

delegatário indicar quais as despesas não dedutíveis para essa última finalidade e 

também o saldo mensal específico para fins de imposto de renda.  

Parágrafo único. A mesma faculdade aplica-se para os fins de cálculo de Imposto 

Sobre Serviços (ISS), hipótese em que deverá ser observada a legislação municipal. 
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Art.  361.  O relatório de  autocorreição determinada no art. 124 desta consolidação  

deverá ser realizada semestralmente  e anexado também no sistema GIF, até o dia 10 

dos  meses  de  julho  e  janeiro de cada ano, conforme caminho constante no art. 362, 

além do seu registro no livro no livro de inspeção e correição.  

Parágrafo único. O magistrado diretor terá acesso ao sistema  é fará a fiscalização do 

relatório da autocorreição  e  análise.  

Art.  362.   Os serviços notariais e de registro prestados mediante delegação do Poder 

Público a particulares, ainda que sob a responsabilidade de interinos, anexará  

mensalmente após o fechamento o  Livro Diário Auxiliar e o  livro de depósito Previo 

no sistema GIF, no menu : declaração>Livro Auxiliar/Previo/Auto Correição,  

indicando  a comarca, serventia, mês e na sequência  indicar o nome do livro e anexar o 

arquivo.  

Art.  363.  Os atos de valores fixos serão lançados conjuntamente, quando do 

lançamento diário, indicando a quantidade de atos e seu valor remuneratório. 
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TÍTULO IV 

DO TABELIONATO DE NOTAS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSICÕES GERIAS 

 

SEÇÃO I 

DA FUNÇÃO NOTARIAL 

 

Art. 364. Compete ao tabelião de notas realizar os seguintes atos notariais:  

I - lavrar escrituras públicas;  

II - lavrar procurações e testamentos públicos;  

III - aprovar testamentos cerrados;  

IV - lavrar atas notariais;  

V - reconhecer firmas e chancelas;  

VI - autenticar cópias. 
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SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS TABELIÃES DE NOTAS 

 

Art. 365. O Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé pública, exercerá a 

atividade notarial que lhe foi delegada com a finalidade de garantir a eficácia da lei, a 

segurança jurídica e a prevenção de litígios.  

§ 1º Na atividade dirigida à consecução do ato notarial, atua na condição de assessor 

jurídico das partes o tabelião de notas que poderá aconselhar os interessados orientado 

pelos princípios e regras de direito, pela prudência e pelo acautelamento.  

§ 2º O Tabelião de Notas, cuja atuação pressupõe provocação da parte interessada, não 

poderá negar-se a realizar atos próprios da função pública notarial, salvo impedimento 

legal ou qualificação notarial negativa.  

§ 3º É seu dever recusar, motivadamente, por escrito, a prática de atos contrários ao 

ordenamento jurídico e sempre que presentes fundados indícios de fraude à lei, de 

prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade.  

§ 4º. O tabelião poderá lavrar atos  fora do horário normal de expediente por solicitação 

escrita  e justificada do usuário, inclusive nos sábados e domingos ou no período 

noturno,  situações que devem consignar no ato notarial para justifica a urgência, 

podendo neste caso, acrescer o percentual de 50% do valor normal do  emolumentos, 

nos termos da nota II, item 07 da Tabela A.  

§ 5º A função pública notarial, atividade própria e privativa do tabelião de notas, que 

contempla a audiência das partes, o aconselhamento jurídico, a qualificação das 

manifestações de vontade, a documentação dos fatos, atos e negócios jurídicos e os atos 

de autenticação, deve ser exercida com independência e imparcialidade jurídica. 

I – O Tabelião de Notas deve guardar sigilo sobre os documentos e os assuntos de 

natureza reservada a respeito dos quais, durante a averiguação notarial, na fase prévia à 

formalização instrumental, tomou conhecimento em razão do exercício de sua atividade.  

II – A consultoria e o assessoramento jurídicos devem ser prestados por meio de 

informações e de esclarecimentos objetivos, particularmente sobre o melhor meio 

jurídico de alcançar os fins desejados pelas partes, os efeitos e consequências dos fatos, 

atos e negócios jurídicos a serem documentados, e visar à tutela da autonomia privada e 

ao equilíbrio substancial da relação jurídica, de modo a minimizar as desigualdades 
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materiais e a proteger os hipossuficientes e os vulneráveis, tais como as crianças e os 

adolescentes, os idosos, os consumidores, os portadores de necessidades especiais e as 

futuras gerações.  

Art. 366. O Tabelião de Notas, ao desenvolver atividade pública identificada pela 

confiança, tanto do Estado como dos particulares que o procuram, é escolhido 

livremente pelas partes, independentemente da residência e do domicílio delas e do 

lugar de situação dos bens objeto dos fatos, atos e negócios jurídicos, dentro dos limites 

territoriais do  município para o qual recebeu a delegação.   

§ 1º A atividade dos Tabeliães de Notas deve ser norteada pela legalidade, probidade,  

moralidade, lealdade, eficiência e pautada pelo reconhecimento de seu preparo e de sua 

capacidade profissional. Deve ser praticada de forma a não comprometer a dignidade e 

o prestígio das funções exercidas e das instituições notariais e de registro, sem utilização 

de publicidade individual, de estratégias mercadológicas de captação de clientela e da 

intermediação dos serviços e livre de expedientes próprios de uma economia de 

mercado, como, por exemplo, a redução de emolumentos. 

§ 2º O Tabelião de Notas deve consultar a Central de Indisponibilidade de Bens para 

verificar a existência de indisponibilidade em nome das partes envolvidas na alienação 

ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou de direitos a ele relativos. 

§ 3º O Tabelião de Notas deve prezar pela urbanidade e serenidade e prestar os serviços 

notariais de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao público e que 

ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e nos horários 

estabelecidos nesta norma, levando em consideração as peculiaridades locais.  

§ 4º O Tabelião de Notas, embora de livre escolha pelas partes, não pode desempenhar 

função notarial típica fora da circunscrição territorial para a qual recebeu a delegação.  

Parágrafo único. Se dentro da sua circunscrição territorial, pode lavrar o ato notarial 

em qualquer lugar, dia e hora, desde que requerido por escrito pelo interessado e deverá 

consignar  no documento, o lugar e horário no qual praticado, colher as assinaturas dos 

interessados, das testemunhas, se exigidas ou não dispensadas pela parte, sempre que se 

queira dar forma de instrumento público aos atos que envolvam as partes.  

I - A  leitura  do  ato  e a colheita  de  assinaturas  poderão  ser realizadas por 

funcionário do Tabelião, que possua fé pública, ressalvadas as hipóteses de exceção, 

previstas em Lei.  
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II - O Tabelião arquivará em seu Serviço cópias dos respectivos documentos de 

identificação pessoal fornecidos pelas partes e intervenientes, devidamente conferidos, 

podendo tais cópias serem mantidas em meio digital. 

§ 5º A restrição territorial à atuação do Tabelião de Notas, ao limitar-se aos atos 

privativos, típicos da atividade notarial, não abrange outros que lhe são facultados, 

direcionados à consecução dos atos notariais e consistentes nas gestões e diligências 

necessárias ou convenientes ao seu preparo, então  prestados sem ônus maiores que os 

emolumentos devidos.  

Art. 367. Na escrituração dos livros, não será permitida rasuras e emendas e bem assim 

nos traslados e certidões dos livros decorrentes e nestes, se inevitáveis e desde que não 

comprometam a fidelidade do ato, serão ressalvadas e se cometidos equívocos durante a 

escrituração lançar-se-á em seguida a palavra “digo”, continuando-se o ato. 

§ 1º As corrigendas serão postas no final da escrituração do ato, sempre antes da 

assinatura dos intervenientes. 

§ 2º A nota “em tempo” destinar-se-á em suprir omissões e sempre deverão ser 

subscritas pelos intervenientes do ato.  

§ 3º Nos Serviços Notariais que utilizam o sistema informatizado é vedado o uso de 

ressalvas na escrituração de que trata esta norma, uma vez que tais artifícios sempre 

podem gerar dúvidas ou interpretações equivocadas, que divergem da vontade dos 

contratantes.   

Art. 368. O ato notarial deverá ser assinado pelos interessados, intervenientes e 

testemunhas na presença do Tabelião ou de funcionários com fé pública, sendo vedada a 

colheita de assinaturas de forma antecipada ou isolada. Todos os envolvidos no ato 

devem assinar na mesma  ocasião. 

Art. 369. Os  Serviços  Notariais  sediados  em  Distritos não estão mais limitados à 

realização de atos de valores restritos, de acordo com o art. 52, da Lei nº 8.935/94.  

Art. 370. Os substitutos podem praticar todos os atos próprios do tabelião de notas e, 

inclusive, independentemente da ausência e do impedimento do titular, lavrar 

testamentos.   

Art. 371. São requisitos essenciais do testamento público,  ser escrito por tabelião ou 

por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, 

podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. 
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Parágrafo único. O tabelião de notas é o responsável pelo ato notarial praticado, pela 

sua redação e conteúdo jurídico, mesmo quando lavrado pelos substitutos.  

Art. 372. É vedado constar, no instrumento público, a expressão sob minuta ou 

qualquer alusão no sentido de que foi lavrado sob minuta.  
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CAPÍTULO II 

DOS LIVROS NOTARIAIS 

 

SEÇÃO I 

DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS 

 

Art. 373. Os livros obrigatórios dos Serviços Notariais com numeração e 

identificadores próprios são os  seguintes: 

I - Livro  de Escrituras  Diversas ou Notas; 

II - Livro de Compra e Venda e constituição de direitos reais; 

II - Atas Notariais; 

III - Livro de Testamento; 

V - Livro de Procurações; 

VI - Livro de Substabelecimentos de Procurações; 

VII - Arquivos de Procurações, oriundas de outras serventias; 

VIII - Livro Índice – Fichário ou Índice Eletrônico via Computador; 

IX - Livro-Caixa; 

XI - Livro de Movimento de Controle de Selos, somente para serventias deficitárias e 

que não possuem internet no local; 

XIII- Livro de Mediação e Conciliação, quando autorizado. 

XIII - Livro Diários Auxiliar 

XIV - Livro de visita e correição  e demais livros indicadores constantes nesta norma. 

XV –  Livro de Carta de Sentenças 

§ 1º Os livros obedecerão aos modelos de uso corrente  e atenderão os requisitos 

constante no art. 215 do CC e na  Lei 7.433/85 e Decreto n. 93.240/86 e suas  

alterações.  

§ 2º Serão admitidos dois livros de testamento, um pelo sistema manuscrito, destinado à 

lavratura do ato fora do Serviço e outro informatizado. Caberá ao Tabelião a adoção do 

critério de dualidade de livros. 

§ 3º Os substabelecimentos de procurações poderão ser lavrados no livro de 

procurações, ficando, neste caso, dispensado o livro referido no inciso VI deste artigo. 

§ 4º Os  livros  terão  destinação e utilização únicas, sendo vedada a utilização diversa.   
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§ 5º. No livro de escrituras diversas ou notas serão lavradas  separação, divorcio, 

inventário, partilha.  

 

SEÇÃO II 

DA UTILIZAÇÃO DOS LIVROS 

 

Art. 374. Na hipótese de livro de procurações, junto com substabelecimentos, serão 

estes remissiva e obrigatoriamente anotados no instrumento da procuração assim que 

lavrados. 

§ 1º Se o instrumento de procuração substabelecido for da lavra de outra serventia,  

deverá ser enviada comunicação para anotação,  podendo  haver a cobrança no valor de 

Ofício e despesas postais.  

Art. 375. Com permissível legal, havendo mais de um livro em utilização, haverá um 

livro-carga, no qual se consignará a qual funcionário corresponde cada livro, ou se é de 

uso comum e nenhum funcionário poderá ter sobre sua responsabilidade mais de um 

livro de procuração e mais de um de escritura em geral, em utilização. 

Art. 376. Enquanto  não  encerrado  o  livro  anterior,  o  funcionário  não poderá 

receber novo livro e, se posto a sua responsabilidade, é de seu uso privativo, e somente 

com prévia e expressa autorização do Tabelião é que se pode transferir a utilização dele. 

Art. 377. O livro de uso comum ficará sob a responsabilidade imediata do Tabelião. 

Art. 378. Os   livros  de   folhas   soltas   atenderão  a  modelo   próprio.  Possuirão  200 

(duzentas) folhas, podendo ser esse limite reduzido ou ultrapassado, no caso de escritura 

ou procuração ocupar mais folhas do que o limite estabelecido e, neste caso, o livro terá 

tantas folhas quantas forem necessárias para a conclusão do ato, fato que constará, 

obrigatoriamente, do Termo de Encerramento. 

§ 1º Em todas as folhas serão lançados o timbre do Serviço Notarial, o número do livro 

a que corresponde e a numeração ininterrupta e crescente, por meio de sinal mecânico 

ou informatizado. 

§ 2º O  titular  poderá  corrigir  erro material na numeração das folhas, mas deverá fazer 

constar do Termo de Encerramento e comunicar ao Juiz Corregedor Permanente. 
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Art. 379. Utilizando-se folhas soltas, deverão estas serem encadernadas em 60 

(sessenta) dias após a data do encerramento do livro, devendo antes do encadernamento, 

serem guardadas em pasta própria relativa ao livro a que pertençam. 

Art. 380. As partes rubricarão necessariamente as folhas que não contiverem as suas 

assinaturas. 

Art. 381. Para diferenciá-los de acordo com a destinação, os livros poderão ser 

encadernados em cores diferentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS ATOS NOTARIAIS 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 382. O  Tabelião,  ou  quem  suas vezes fizer, antes de lavrar a escritura, deverá 

observar: 

I - se os documentos comprobatórios da titularidade do direito estão em perfeita ordem 

e, tratando-se de imóveis, se estão registrados e acompanhados de certidão de ônus; 

II - havendo procuração, se esta continua em vigor, se confere os necessários poderes, 

se os nomes das partes coincidem com os correspondentes aos do ato a ser lavrado e, 

tendo sido lavrada no Estado de Mato Grosso deverá ser conferida pela  CEI, tanto o 

teor do documento como se se a firma do funcionário confere com a depositada em seus 

arquivos; sendo a procuração de outra comarca, se tem a firma de quem a assinou 

naquele Serviço devidamente reconhecida no Estado de Mato Grosso e, no caso de 

inexistência, a conferência deverá ser feita via  Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados – CENSEC,  e na impossibilidade por e-mail oficial disponível no site 

da justiça aberta do CNJ; se, nos casos de haver sido tomada nos Consulados 

Brasileiros, a procuração atende a todas as exigências legais, inclusive a tradução para o 

vernáculo por tradutor público e a assinatura do Cônsul  e o registro em títulos e 

documentos;  
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III - se  as  partes  interessadas  aceitam celebrar o ato por intermédio da procuração 

apresentada; 

IV -  se  o alvará judicial diz respeito  exatamente ao negócio jurídico pretendido e se a 

firma do Juiz está  autenticada, no caso de processo físico, ou se foi assinado por 

certificado digital; 

V- O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório 

do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos ou Causas Mortis, as certidões de 

propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.         

VI - a regularidade da guia quitada do recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR); 

VII - a regularidade da prova do pagamento do imposto de transmissão e se os 

vendedores estão quites com a Previdência Social, nos termos da lei; 

VIII - a regularidade da representação da pessoa jurídica, quando esta for parte, devendo 

o Tabelião exigir a apresentação de certidão atualizada da Junta Comercial ou do Órgão 

onde houver sido registrado seu ato constitutivo; 

IX -  a inexistência de débitos condominiais; 

X - as  disposições referentes à Lei nº 5.709/71 regulamentada pelo Decreto nº 

74.965/74,   Lei nº 6.634/79 e 8629/93, quando da aquisição  e  ou arredamento de 

imóveis rurais por estrangeiros. 

Parágrafo único. O Tabelião deve formar um processo com cópia dos documentos de 

identificação pessoal das partes e intervenientes e dos documentos que forem exigidos 

de todos os atos que praticar, arquivando-se na respectiva Serventia, caso não esteja 

anexo os respectivos documentos ao aquivo da escritura. 

Art. 383. Depois  de  conferidos os elementos que constem dos documentos, serão 

consignados nas escrituras: 

I -  o lugar onde foi lido e assinado o ato notarial, com indicação do endereço completo, 

em não se tratando da sede do Serviço Notarial e de Registro; 

II -  a data do ato, com indicação, por extenso, do dia, mês e ano; 

III - o    nome    e    a    qualificação      completa      das    partes,    intervenientes    e 

testemunhas, com indicação de nacionalidade, estado civil, nome e qualificação 

completa do cônjuge, regime  de bens  e a  data    do    casamento,  vedada a utilização  

da  expressão “regime comum”, profissão, domicílio, número do  documento de 

identicação, indicação da respectiva repartição expedidora, número de inscrição no 
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CPF, quando for o caso; tratando-se  de  pessoa  jurídica, certidão simplificada da Junta 

Comercial, sua  denominação,  sede, número de inscrição do CNPJ, se obrigatória, a  

qualificação  do  respectivo  representante  e  referência  aos elementos comprobatórios 

da regularidade da representação;  

IV - Deverá constar das escrituras públicas e do registro a qualificação completa do 

cônjuge do adquirente do imóvel;  

V  - indicação  da  natureza  do  negócio  jurídico e do seu objeto e, especialmente, no 

caso de imóveis: 

a) individualização do imóvel com todas suas características, número da matrícula no 

Registro de Imóveis, a circunscrição a que pertence, e, se não estiver matriculado, lugar, 

características e confrontações; 

b) título de aquisição do alienante, mencionando-se a natureza do negócio, o 

instrumento, o valor, o número do registro e o Serviço de Registro de Imóveis, exceto 

tratando-se de imóvel urbano, quando então deverá ser observado o disposto no artigo 

2º da Lei nº 7.433/85; 

c) declaração de que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

reais, judiciais ou extrajudiciais, e, caso contrário, especificá-los; 

d) cientificação das partes da possibilidade de obtenção prévia da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-A da CLT, conforme Orientação 

03/2012 do CNJ;  

VI - quando constar valor ou preço, a declaração de que foi feito em dinheiro o 

pagamento, forma e condições deste, se for em cheque, no todo ou em parte, o seu 

valor, número e o banco contra o qual foi sacado; 

VII - declaração de que foi dada a quitação da quantia recebida, quando for o caso; 

VIII -  declaração   de   que   a   escritura   foi  lida  em  voz  alta diante dos contratantes 

que a aceitaram como está redigida; 

IX -  indicação da documentação apresentada e arquivamento dos documentos exigidos 

em lei; 

X - documento comprobatório orginal  do pagamento do imposto de transmissão ou em 

caso de extravio,  a apresentação de certidão  do órgão tributante, consignado a 

regularidade do pagamento,  número da guia, valor e data da quitação; 
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XI - documento  comprobatório  de  inexistência de débito do INSS, se for o caso,  

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR),  certidão de quitação do Imposto 

Territorial Rural, ou positiva com efeito negativo ou comprovante de quitação do ITR 

relativo aos últimos 5 exercícios, se for exigido; 

XII -  declaração    do    alienante    sobre    a    inexistência    de  débitos;   

XIII - declaração  do  alienante  sobre  a  inexistência  de débitos junto ao condomínio 

ou a quitação expedida pelo síndico; 

XIV - o código de consulta gerado (hash) pela Central de Indisponibilidade, quando for 

o caso; 

XVI - número do selo e valor dos emolumentos devidos pela prática do ato; 

XVII - as notas de “em tempo”, se necessárias; 

XVIII - Assinaturas das partes, e demais intervenientes; 

XIX -  encerramento. 

§ 1º A apresentação das certidões previstas no item IV, artigo 1º do Decreto nº 

93.240/86, não eximirá o outorgante da obrigação de declarar na escritura pública, sob 

pena de responsabilidade civil e penal, a existência de outras ações reais e pessoais 

reipersecutórias relativas ao imóvel e de outros ônus reais, incidentes sobre ele, exceto a 

certidão de  feitos ajuizados.  

§ 2º As certidões referidas na letra a , do inciso III,  do refeido Decreto, somente serão 

exigidas para a lavratura das escrituras públicas que impliquem a transferência de 

domínio e a sua apresentação poderá ser dispensada pelo adquirente que, neste caso, 

responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. 

§ 4º Nas   escrituras  lavradas em decorrência de autorização judicial, serão 

mencionados todos os elementos de identificação constantes do respectivo alvará. 

§ 5º Quando se tratar de escrituras de bens imóveis, na qualificação das partes deverá 

constar declaração de que convive, ou não, em união estável, e em caso positivo, a 

qualificação completa da(o) convivente. 

Art. 384. Não se lavrará a escritura de instituição de fundação sem expressa intervenção 

do Ministério Público, excepcionadas as entidades de previdência privada, e igual 

restrição se impõe no caso de interesse de fundação, como outorgante, outorgada ou 

interveniente.  
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Art. 385. Fica expressamente proibida a lavratura de escritura a respeito da adoção ou 

guarda de seu filho menor ou incapaz, mesmo que  os pais declarem concordância. 

Art. 386. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não 

entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir 

de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do 

Tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes.  

Parágrafo único.  A participação do tradutor, com a sua identificação, referência ao 

registro na Junta Comercial, se tradutor público, e ao compromisso tomado, se não 

matriculado na Junta Comercial, deverá ser mencionada no documento. 

Art. 387. Os atos  serão lavrados no mínimo em fonte de tamanho 12, com  o 

espaçamento entre as linhas e as tabulações rigorosamente iguais, até o encerramento do 

ato, salvo se houver tabelas neles contidos. Não se permite a lavratura sequer de parte 

do ato a lápis, ainda que seja imprescindível reservar-se um espaço para acrescentar 

dados antes do lançamento da assinatura. 

Art. 388. O Tabelião tomará impressão digital do polegar direito se possível, e tomará a 

assinatura  de  pessoa  idônea  a rogo no lugar do comparecente que não souber ou não 

puder assinar, circunstância que será mencionada e especificada no ato. 

Art. 389. Considera-se documento de identidade, somente para os efeitos desta 

Consolidação, a carteira expedida na forma da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, ou 

outra que possua legalmente idêntico valor, podendo ser recusado documento que esteja 

replastificado, danificado ou documento em que a foto não identifique o cidadão.  

Art. 390.  Encerrada  a  lavratura  do  ato,  as  assinaturas  necessárias serão lançadas 

nas linhas imediatamente seguintes, das partes  e do tabelião. 

Art. 391. Os atos notariais, que não sejam privativos do Tabelião, serão encerrados da 

seguinte forma: 

I - aqueles que o funcionário com fé pública lavrou, leu e encerrou e colheu as 

assinaturas, por meio da seguinte declaração: “Eu, (assinatura, nome e cargo), lavrei, li e 

encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu, Tabelião, dou fé e assino”; 

II - aqueles que o funcionário com fé pública lavrou, conferiu, leu para as partes, delas 

colheu as assinaturas e encerrou, mediante a seguinte declaração: “Eu, (assinatura, nome 

e cargo), lavrei o presente ato”. E “Eu, (assinatura, nome e cargo), conferi, li e encerro o 

presente ato, colhendo as assinaturas. E eu, Tabelião, dou fé e assino”; 
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III - aqueles  que  o  funcionário  com  fé pública lavrou, leu, mas cujas assinaturas 

foram colhidas na presença do Tabelião, por meio da seguinte declaração: “Eu, 

(assinatura, nome e cargo), lavrei e li o presente ato. E eu, Tabelião, o encerro, colhendo 

as assinaturas. Dou fé e assino”; 

IV - às declarações de que tratam os incisos anteriores seguir-se-ão sempre, antes do 

recolhimento de quaisquer assinaturas, a inutilização do restante da linha, fixando os 

limites físicos do ato, sendo que, nos atos datilografados ou praticados por intermédio 

de processo informatizado, a inutilização será feita mediante uma sequência de pontos e 

traços; 

V - o recolhimento das assinaturas, uma em cada linha, será feita após terem sido 

indicados os nomes dos signatários e a condição em que cada um participa do ato. 

Art. 392.  O Tabelião  deverá  certificar  que  o  ato  notarial  não  foi concluído,  por  

fato  de  responsabilidade das partes, se ausente assinatura da(as) parte(es) em 10 (dez) 

dias após a finalização, tornando sem efeito o ato respectivo, devendo constar no termo 

de encerramento que o ato foi tornado sem efeito. 

Parágrafo único.  No caso desta norma, o valor  dos emolumentos recolhidos é devida 

à Serventia, conforme o inciso III, das notas do item 07 da Tabela A. 

Art. 393. Os erros materiais ou resultantes   de desatendimento de exigência legal, 

cometidos pelo titular ou prepostos,  que  exigirem escrituras de re-ratificação, não 

serão devidos  emolumentos pelas partes. 

Art. 394. As escrituras públicas ou escrituras particulares, que tenham por objeto 

imóvel hipotecado à entidade do Sistema Financeiro da Habitação, somente serão 

lavradas ou registradas com a interveniência pessoal do credor hipotecário no próprio 

título (Lei nº 8.004/90). 

Art. 395. O valor da escritura que contenha mais de um imóvel será cobrado da 

seguinte forma: pelo primeiro imóvel será cobrado o emolumento integral. Por imóvel 

que acrescer, será cobrado um quarto (1/4) dos emolumentos, podendo neste caso 

ultrapassar o valor máximo estabelecido na Tabela de Emolumentos. 

Art. 396. Ao  ato  do  Tabelião exigir-se-á sempre o alvará judicial, se corresponder à 

lavratura de escritura que tenha por finalidade transmissão do domínio ou de direito e 

bem assim a constituição ou sub-rogação de direitos reais ou de garantia, se:   
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I  -  houver  interesse de espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, incapaz e 

acervo em concordata; 

II -  for interessado  viúvo, na alienação ou oneração de bens que não os adquiridos após 

a viuvez, ou quando não comprovar ser o titular exclusivo do direito; 

III - não  tiver  sido ultimado o inventário do divorciado ou judicialmente separado, e o 

direito houver integrado à comunhão. 

Art. 397. Os Tabeliães ao lavrar escritura de emancipação concedida, no caso de pais 

separados ou divorciados, deverão exigir a anuência de  ambos os pais.  

Art. 398. Nas escrituras de pacto antenupcial, a nomeação de bens ficará dependente de 

manifestação dos contratantes. 

Art. 399. Estarão atendidas as exigências previstas no artigo 225 da Lei nº 6.015/73, 

relativas a imóveis urbanos, desde que a descrição e caracterização constem da certidão 

de registro imobiliário, se mencionado, exclusivamente, o número do registro ou a 

matrícula no registro imobiliário, sua completa localização, logradouro, número, bairro, 

cidade e a unidade da federação. 

Art. 400. As certidões também poderão ser extraídas pelo meio informatizado, além das 

datilografadas ou, ainda, por outro meio legal de reprodução ou precedida de 

autorização pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 401. Constarão dos  traslados  e  certidões  a  assinatura  do  Tabelião  ou  do  seu 

substituto legal, os nomes e as assinaturas daqueles funcionários que os extraíram e 

conferiram. 

Art. 402. O traslado  de  ato  que  se  destine  ao  Serviço de Registro de Imóveis, será 

extraído dentro de 36 (trinta e seis) horas e, nos demais casos, até 72 (setenta e duas) 

horas. 

Art. 403. O  Tabelião  ou  seu  substituto  tão somente  procederá  a  retificação  de erro 

material ocorrente na lavratura de escritura e procurações, desde que não altere a 

substância do ato. Se alterá-lo, conforme o disposto no artigo 139 do Código Civil, 

somente será possível a retificação mediante outra escritura ou, se for o caso, mediante 

autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

Art. 404. O Tabelião de Notas deve consultar a Central de Indisponibilidade de Bens 

para verificar a existência de indisponibilidade em nome das partes envolvidas na 

alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou de direitos a ele relativos. 
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Art. 405. O usuário indígena que procurar os serviços do foro extrajudicial, portando 

todos os documentos exigíveis aos cidadãos brasileiros, bem como tendo domínio da 

língua portuguesa, assim considerados integrados a sociedade, não estão sujeitos ao 

regime tutelar para prática de atos da vida civil.  

Art. 406. Os Tabelionatos de Notas deverão, no prazo máximo de três dias contados da 

data da expedição do documento, encaminhar à respectiva Junta Comercial-JUCEMAT, 

para averbação junto aos atos constitutivos da empresa, cópia do instrumento de 

procuração outorgando poderes de administração, de gerência dos negócios, ou de 

movimentação de conta corrente vinculada de empresário individual, sociedade 

empresária ou cooperativa. 

§ 1º  Na  lavratura  da procuração pelo tabelionato,  deve fazer  constar que ela se refere 

a poderes de negócio e ou administração de conta corrente. 

§ 2º As  respectivas  serventias deverão elaborar mensalmente ofício  contendo a relação 

das  procurações que se enquadram  na determinação do  referido provimento, anexando 

ao documento  cópias das procurações lavradas no mês e  envia-las  à Junta Comercial-

JUCEMAT utilizando  a Central Eletrônica de Integração e Informações - CEI, dos atos 

Notariais e Registrais dos Cartórios  Extrajudiciais do Estado de Mato Grosso,  

constituída de   informações, recebimentos e remessas de arquivos eletrônicos, 

implantada neste Estado por meio do Provimento n. 81/2014-CGJ, sem gerar  qualquer 

custo  à  junta comercial ou à parte.   

§ 3º Visando facilitar a  identificação, no Oficio acima mencionado   deverá conter os 

seguintes dados:  número do livro e fls,   outorgante e outorgado da procuração. 

Art. 406-A. Fica proibida a junta comercial  emitir certidão  de procuração  elaboradas 

nas serventias deste Estado, devendo orientar a seus usuários a buscarem o serviço da 

CEI, Central Eletrônica de Integração e Informações dos atos Notariais e Registrais dos 

Cartórios  Extrajudiciais  ou  diretamente na serventia.   
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SEÇÃO II 

DAS ESCRITURAS RELATIVAS A BENS IMÓVEIS 

 

Art. 407.  As escrituras relativas a bens imóveis e direitos reais a eles relativos devem 

conter, ainda: 

I - para imóveis rurais georreferenciados, o número do registro ou matrícula no Registro 

de Imóveis, sua localização, denominação, área total, o número do cadastro no INCRA 

constante do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e o Número de Imóvel 

Rural na Receita Federal (NIRF), enquanto para os demais imóveis rurais, 

particularmente os não georreferenciados e os objeto de transcrição, a descrição deve 

ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, aos seus característicos 

e confrontações;  

II - para imóveis urbanos cujas descrições e caracterizações constem da certidão do 

Registro de Imóveis, o número do registro ou da matrícula no Registro de Imóveis, sua 

completa localização, logradouro, número, bairro, cidade e Estado, enquanto para os 

demais imóveis urbanos, principalmente aqueles objeto de transcrição, a descrição deve 

ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, aos seus característicos 

e confrontações; 

III - título de aquisição do alienante, com referência à natureza do negócio jurídico, ao 

instrumento que o documenta, à matrícula e ao registro anterior, ao seu número e ao 

Registro de Imóveis;  

IV - exame da documentação da propriedade do imóvel, obrigando a apresentação de 

certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e 

pessoais reipersecutórias e de ônus reais, com prazo de validade de 30 (trinta) dias;  

V - indicação dos alvarás ou mandados, nas escrituras lavradas em decorrência de 

autorização judicial;  

VI - apresentação das certidões dos distribuidores do foro das Justiças Estadual, Federal 

e Trabalhista, ou a expressa dispensa pelo adquirente e declaração do alienante, sob 

pena de responsabilidade civil e penal, de que o imóvel encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, e sobre a existência 

de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e de outros ônus 

reais incidentes sobre o mesmo;  
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VII - prova da quitação de tributos municipais, ou a dispensa expressa pelo adquirente, 

que, neste caso, deverá declarar que se responsabiliza pelo pagamento dos débitos 

fiscais existentes;  

VIII - quando se tratar de bem imóvel urbano, a indicação do número de contribuinte 

dado ao imóvel pela Prefeitura Municipal, se feito o lançamento; 

IX -  indicação das certidões do INSS, da Secretaria da Receita Federal e de órgãos 

públicos, quando exigidas por lei, ou, se as partes não estiverem sujeitas às 

contribuições devidas à Seguridade Social ou forem dispensadas por lei, a declaração 

desta circunstância, sob as penas da lei; 

X - a indicação do valor do negócio jurídico, do atribuído pela Fazenda e do 

recolhimento do imposto de transmissão, ou menção à imunidade e isenção, se o caso, e 

com ressalva das hipóteses nas quais a lei autoriza a efetivação do pagamento após a sua 

lavratura;  

XI - nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante 

de pagamento dos três últimos foros anuais, se a enfiteuse recair sobre propriedade 

privada;  

XII - nas escrituras relativas à transferência do domínio útil de terrenos da União, de 

direitos sobre benfeitorias neles construídas e nas relacionadas com a cessão de direitos 

a eles relativos, a referência à apresentação da certidão da Secretaria de Patrimônio da 

União – SPU (artigo 3.º, § 2.º, I, do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987);  

XIII - a alusão ao pacto antenupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de 

seu registro no Registro de Imóveis, quando o ato disser respeito a objeto de convenção 

antenupcial, e, caso o pacto antenupcial não tenha sido registrado, a expressa menção à 

necessidade do seu registro antes do ato de  registo relativo à alienação ou à oneração. 

§ 1º Quando os contratos forem exequíveis no Brasil não poderão estipular pagamento 

em ouro, em moeda estrangeira ou por outra forma que venha a restringir ou a recusar, 

nos seus efeitos, o curso legal da moeda nacional, ressalvados os casos previstos no 

artigo 2º do Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro de 1969.  

§ 2º Inobstante o previsto nos artigos 47, I, b, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 

no artigo 257, I, b, do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e no artigo 1º do Decreto 

nº 6.106, de 30 de abril de 2007, faculta-se aos Tabeliães de Notas, por ocasião da 

qualificação notarial, dispensar, nas situações tratadas nos dispositivos legais aludidos, a 
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exibição das certidões negativas de débitos emitidas pelo INSS e pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e da certidão negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no sentido de inexistir justificativa 

razoável para condicionar o registro de títulos à prévia comprovação da quitação de 

créditos tributários, contribuições sociais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 

Art. 408. É recomendável, se for o caso, o esclarecimento às partes da necessidade de 

averbação da construção ou aumento de área construída no registro imobiliário, 

mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis.  

Art. 409. É recomendável, ainda,  o esclarecimento às partes da necessidade de 

averbação da demolição do imóvel, alteração de cadastro de contribuinte, número do 

prédio, nome da rua, mencionando no título a situação antiga e a atual, mediante a 

apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis.  

Art. 410. Para preservação do princípio da continuidade, é recomendável evitar os atos 

relativos a bens imóveis sempre que o título anterior não estiver transcrito ou registrado 

nas matrículas correspondentes.  

Art. 411. Os Tabeliães de Notas, nos atos que praticarem, farão referência ao livro e à 

folha do Registro de Títulos e Documentos em que trasladadas as procurações de 

origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traduções, a que tenham de reportar-

se.  

Art. 412. Caberá  ao  Oficial consignar  no  instrumento  o  inteiro  teor da autorização 

emitida pelo INCRA, devendo esta ser igualmente averbada à margem do registro de 

aquisição no Registro de Imóveis.  

Art. 413. O Tabelião não exigirá autorização do INCRA para desmembramento de 

imóveis rurais inferirores à fração mínima de parcelamento, nos seguintes casos:  

I – aos casos em que a alienação da área destina-se comprovadamente a sua anexação ao 

prédio rústico, confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com 

área igual ou superior à fração mínima do parcelamento;  

II - à emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em programas de 

regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na 

Amazônia Legal;  
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III - aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar 

nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; ou  

IV - ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do Município.  

V - nos casos de desmembramentos decorrentes de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, previstos no artigo 2° do Decreto 62.504/68.  

Art. 413-A Sem a devida autorização judicial é vedado ao tabelião lavrar escritura de 

compra e venda para aquisição de imóvel quando o numerário pertencer a menor e este 

figurar como outorgante comprador. 
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SEÇÃO III 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A IMÓVEIS RURAIS 

 

Art. 414. O Tabelião não poderá, sob pena de responsabilidade, lavrar escrituras de 

desmembramento de imóvel rural se as áreas resultantes não forem iguais ou superiores 

à fração mínima de parcelamento ou módulo, o que for menor do que a fração mínima 

de parcelamento, impressa no certificado  de cadastro correspondente. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica à alienação destinada, comprovadamente, à 

anexação a outro imóvel rural confinante e desde que a área remanescente seja igual ou 

superior à fração mínima de parcelamento.  

§ 2º Não estão sujeitos às restrições do parágrafo anterior os desmembramentos 

previstos no art. 2º do Decreto nº 62.504/68. Nessas situações, o Tabelião consignará no 

instrumento o inteiro teor da autorização emitida pelo INCRA e, esta será averbada no 

registro de Imóveis. 

Art. 415. Da escritura relativa à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira 

constará, obrigatoriamente, o documento de identidade do adquirente, prova de sua 

residência no território nacional e, quando for o caso, a autorização do INCRA, e, se for 

pessoa jurídica estrangeira ou a ela equiparada, obrigatoriamente, deverá constar a 

aprovação pelo Ministério da Agricultura, os documentos comprobatórios de sua 

constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil e a autorização do Presidente 

da República, nos casos previstos no Decreto nº 74.965/74. 

Art. 416. Na escritura de compra e venda de imóvel rural por pessoa física estrangeira, 

constarão, obrigatoriamente, os dados do documento de identidade do adquirente, prova 

de residência no território nacional e a transcrição do ato que lhe concedeu a autorização 

para a aquisição da área rural, ou assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, 

quando for o caso, observado o disposto nas Leis nºs 5.709/71 e 6.634/79. 

Art. 417. Cuidando-se de pessoa jurídica estrangeira, a escritura conterá a transcrição 

do ato que lhe concedeu a autorização para a aquisição da área rural, dos documentos 

comprobatórios de sua constituição e da licença para seu funcionamento no Brasil. 

Aplica-se essa disposição inclusive nos casos de fusão ou incorporação de empresas, de 

alteração do controle acionário da sociedade, ou de transformação de pessoa jurídica 

nacional para pessoa jurídica estrangeira. 
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Art. 418. Caberá ao Notário consignar no instrumento o inteiro teor da autorização 

emitida pelo INCRA, devendo esta ser igualmente averbada à margem do registro de 

aquisição no Registro de Imóveis. 

Art. 419.  Os tabeliães responsáveis pela lavratura de escritura pública relativa a 

arrendamento de imóvel rural por pessoa física estrangeira residente no Brasil;  pessoa 

jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil; pessoa jurídica brasileira da qual 

participe, a qualquer título, pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede 

no exterior e possua a maioria do capital social, observarão o disposto no art. 23 da Lei 

nº 8.629/1993, bem como os requisitos formais previstos nos artigos 92 e seguintes da 

Lei nº 4.504/1964, regulamentada pelo Decreto nº 59.566/1966, e o art. 215 do Código 

Civil de 2002. 

Art. 420.  Será exigida a autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA-, mediante requerimento do interessado em arrendar imóvel rural, nas 

hipóteses previstas no Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974, ao dispor sobre a 

aquisição de imóvel rural por estrangeiro. 

Parágrafo único. O prazo de validade da autorização do INCRA é de 30 (trinta) dias, 

período em que deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se o registro obrigatório 

na Circunscrição da situação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

da lavratura do instrumento público. 
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SEÇÃO IV 

DA ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, INVENTÁRIO E 

PARTILHA E, POR EXTENSÃO, DE SOBREPARTILHA E DE 

RESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 421.  A possibilidade  de  lavrar  escrituras  de  separação,  divórcio,  inventário  e 

partilha e, por extensão, de sobrepartilha e de restabelecimento da sociedade conjugal, 

na separação, antes do divórcio, não impede que os respectivos atos sejam realizados 

judicialmente, podendo começar pela via judicial e, desistindo as partes, reiniciarem 

pela via notarial, bem como, iniciados os procedimentos para a escritura, as partes 

podem, a qualquer momento, solicitar a suspensão pelo prazo de 30 dias, ou desistir e 

ingressar com a ação competente pela via judicial.  

§ 1º As escrituras públicas lavradas não necessitam de homologação da autoridade 

judiciária e deverão ser levadas diretamente pelas partes aos serviços competentes para 

averbação ou registro, conforme o caso, sem necessidade de procedimento judicial. 

§ 2º As partes escolherão livremente o Tabelionato de Notas onde desejam lavrar as 

escrituras, devendo ser observados os critérios de territorialidade somente para os atos 

averbatórios do Registro Civil e do Registro de Imóveis. 

§ 3º A escritura de divórcio, inventário não se realizará em cartório quando haja filho 

menor de idade ou incapaz ou testamento válido.  

§ 4º A escritura pública de separação consensual deve observar: a) um ano de 

casamento; b) manifestação de vontade espontânea e isenta de vícios em não mais 

manter a sociedade conjugal e desejar a separação conforme  as claúsulas ajustadas; c) 

ausência de filhos menores  não emancipados ou incapazes do casal; d) inexistência de 

gravidez do cônjuge virago ou desconhecimento acerca dessa circunstância; e e) 

assistência das partes por advogado, que poderá ser comum (conforme Resolução 

220/2016, art. 1º, que alterou o art. 47 da Resolução 35/2007, Conselho Nacional de 

Justiça). 
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Art.  422. É vedado ao Oficial e seus prepostos fornecer cópias dos documentos que 

embasaram a lavratura da escritura, registro e averbação a terceiros, que não sejam as 

partes.  

Art. 423. Para lavratura da escritura, as partes deverão comparecer acompanhadas de 

advogado. Na ausência de condições econômicas para a contratação do profissional, o 

Tabelião deverá orientá-las a buscar assistência da Defensoria Pública ou dos Núcleos 

Jurídicos das Faculdades de Direito. 

Parágrafo único. A gratuidade de justiça se estende à(s)  parte(s) acompanhada por 

advogado particular quando este comprovar, mediante declaração sob pena da lei, que 

atua sem ônus para o mister.  

Art. 424. As partes deverão comparecer pessoalmente. Porém, excepcionalmente, 

quando for impraticável fazê-lo, poderão fazer-se representar por procuração por 

instrumento público, com poderes específicos para o ato. 

Art. 425. O Tabelião deverá exigir a apresentação das guias de pagamento do Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sempre que um cônjuge transferir ao outro a 

propriedade de bem imóvel em fração maior que a da meação devida, pagando-lhe pela 

diferença. 

Parágrafo único. Incidirá o Imposto de Transmissão Causa Doação – ITCD quando um 

cônjuge transferir ao outro a propriedade de bem imóvel em uma fração maior do que a 

da meação devida, sem que haja pagamento pela diferença. 

Art. 426. As exigências dos itens descritos no caput e parágrafo único supra, também se 

aplicam nos casos de escrituras de inventário e partilha, sempre que um herdeiro 

transferir a outro bens em quantidade superior ao quinhão devido. 

Parágrafo único. Não são devidas tais exigências, contudo, quando houver renúncia em 

favor do monte-mor, hipótese em que não se configura a renúncia translativa, incidindo 

tão somente o imposto de transmissão causa mortis. 

Art. 427.  Os emolumentos devidos pela lavratura das escrituras serão os previstos na 

subseção II desta norma. 

Art. 428. As escrituras de separação e divórcio poderão ser registradas no livro E, da 

sede da Comarca onde forem lavradas, e averbadas no Serviço de Registro Civil das 

Pessoas Naturais do local onde se realizou o casamento e, havendo bens imóveis 

partilhados, também no Serviço de Registro Imobiliário. Nesta última hipótese, a 
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escritura servirá, ainda, como documento hábil para o registro da transferência dos bens 

junto ao serviço de Registro de Imóveis.  

§ 1º Nas  escrituras  em  que  houver  partilha,  o   Tabelião  deverá,   por   cautela, 

acrescentar ao seu final a declaração de que “ficam ressalvados eventuais erros, 

omissões e direitos de terceiros”. 

§ 2º Deverá também constar das escrituras lavradas advertências de que o ato só 

produzirá efeitos em relação a terceiros após a sua averbação ou registro no Serviço 

competente. 

Art. 429. A certidão da Escritura Pública de Separação, Divórcio e Inventário somente 

será fornecida às partes envolvidas.   

Art. 430. É vedado ao Oficial e seus prepostos fornecer cópias dos documentos que 

embasaram a lavratura da escritura, registro e averbação a terceiros, que não sejam as 

partes.  

Art. 431. É admissível a realização de separação e inventário dos bens de estrangeiros 

localizados no Brasil, quando o casamento realizado em país estrangeiro for registrado 

no Registro de Títulos e Documentos do Brasil, cujo documento deverá estar 

acompanhando da respectiva tradução para o vernáculo, feita por tradutor juramentado; 

salvo nos casos de documentos elaborados, desde a sua formação, já com a versão em 

português. 

Art. 432. O momento da análise da incapacidade do herdeiro será quando da lavratura 

da escritura pública e não da abertura da saisine. 

Art. 433. No inventário extrajudicial é vedada a alienação de quaisquer bens do acervo 

hereditário antes da partilha, sendo imprescindível à venda autorização judicial. 
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SUBSEÇÃO II 

DOS EMOLUMENTOS 

 

Art. 434. Os emolumentos devidos pela lavratura das escrituras serão os previstos na 

Tabela A, item 07, da Lei nº 7.550/2001 e alterações posteriores.  

I - Quando não houver bens partilháveis deverá ser cobrado, a título de emolumentos, o 

valor correspondente ao da escritura sem valor declarado (Tabela A, item 07, letra “c”).  

II - Se houver partilha, os emolumentos serão calculados pelo valor total do monte-mor, 

aplicando-se a tabela sobre o valor da transação (Tabela A, item 07, letras “a” e “b”) 

Art. 435. Àqueles que se declararem pobres na forma da lei, ou estiverem assistidos por 

Defensor Público, Núcleo Jurídico de Faculdade de Direito ou por advogado particular 

quando este comprovar que atua sem ônus para o mister, os atos notariais e registrais 

serão gratuitos. 
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SUBSEÇÃO III 

DA ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL SEM 

PARTILHA DE BENS 

 

Art. 436. Para lavratura de escrituras de separação consensual, quando não houver bens 

a partilhar, deverão ser observados os seguintes requisitos e condições: 

I - apresentação de documento de identificação dos cônjuges; 

II -  apresentação de  Certidão de Casamento atualizada há no mínimo 90 dias; 

III - declaração quanto à existência ou não de filhos e, havendo-os, serão consignados 

seus nomes e datas de nascimento, verificando-se se todos são maiores e capazes, ou 

emancipados. Havendo filhos comuns, menores ou incapazes, o Tabelião deverá recusar 

a lavratura do ato, recomendando às partes a via judicial, exceto se as questões de 

guarda, visita e pensão alimentícia já tiverem sido decididas judicialmente, o que deverá 

ser devidamente comprovado e expressamente assinalado na escritura pública; 

IV - As partes devem, ainda, declarar ao tabelião, na mesma ocasião, que o cônjuge 

virago não se encontra em estado gravídico ou, ao menos, que não tenha conhecimento 

sobre essa condição. 

V  - opção pela manutenção ou não dos nomes de casados. Havendo discórdia quanto à 

manutenção ou troca dos nomes o Tabelião não poderá lavrar a escritura, salvo na 

hipótese de a parte optar pelo uso do nome de solteiro; 

VI   - quanto à fixação ou dispensa de pensão alimentícia, as partes podem desistir dos 

alimentos, mas não podem renunciá-los (CC, artigos 1.704 e 1.707). Havendo fixação, o 

Tabelião deverá indicar a quem se destinará – e alertar neste caso acerca das 

consequências da fixação de forma individualizada ou conjunta –, o prazo, as condições, 

a data e a forma de pagamento e os critérios de correção. Para evitar sucessivas 

revisões, recomenda-se que, no caso de assalariados, sejam os alimentos fixados em 

percentual da remuneração, estabelecendo-se o desconto em folha de pagamento, e nos 

demais casos, que o sejam em salários mínimos; 

VII   -  declaração das partes de que não são proprietárias de bens em comum;  

VIII  - para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima 

indicados, serão exigidos dos cônjuges os seguintes documentos: 
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a) cópia autenticada de RG e CPF dos cônjuges e dos filhos, ou certidões de nascimento 

ou de casamento destes, se houver; 

b)  certidão de casamento original ou cópia autenticada atualizada no mínimo há 90 

dias; 

c)  cópia autenticada da escritura de pacto antenupcial,  registrada, se houver; 

d)  cópia autenticada da Carteira da OAB do assistente; 

e) cópia autenticada da sentença judicial a respeito da guarda, visita e pensão 

alimentícia, referente aos filhos menores ou incapazes, conforme hipótese (inciso III, 

parte final).  

§ 1º O valor dos emolumentos deverá ser correspondente ao da escritura sem valor 

declarado. 

§ 2º A escritura pública de separação consensual (modelo anexo) será expedida em dois 

traslados, um para cada parte. Ao oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e aos 

demais órgãos nos quais deva produzir efeitos, será apresentada cópia autenticada para a 

devida averbação. 
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SUBSEÇÃO IV 

DA ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL COM 

PARTILHA DE BENS 

 

Art. 437. Para  lavratura  de  escrituras de separação consensual com partilha de bens 

deverão ser observados os mesmos requisitos e condições concernentes à separação 

consensual previstos nos incisos I a V do artigo 436, supra,  mais os seguintes: 

I   -  comprovação da quitação dos impostos de transmissão, quando devidos, na forma 

do artigo 425 e seu parágrafo desta Consolidação. 

II  -  para  lavratura  da  escritura  e  comprovação  dos requisitos necessários acima 

indicados, serão exigidos dos cônjuges os seguintes documentos: 

a) cópia autenticada de RG e CPF dos cônjuges e dos filhos, ou certidões de nascimento 

ou de casamento destes, se houver; 

b) certidão de casamento original ou cópia autenticada, atualizada no mínimo há 90 

dias;  

c) cópia autenticada da escritura de pacto antenupcial, registrado, se houver; 

d) certidão de propriedade do(s) bem(bens) imóvel(imóveis) ou documento(s) que 

comprove(m) a sua posse; 

e) inventário  dos  bens,  ou  seja, sua descrição com os respectivos valores e, sendo o 

caso, comprovante de pagamento do ITCD ou ITBI; 

f)  cópia autenticada da carteira da OAB do assistente. 

§ 1º O valor dos emolumentos deverá ser calculado na forma do artigo 434 desta norma. 

§ 2º A escritura pública de separação consensual com partilha (modelo anexo) será 

expedida em dois traslados, um para cada parte. Aos oficiais do Registro Civil das 

Pessoas  Naturais, do Registro Imobiliário e demais órgãos onde deva produzir efeitos, 

deverão ser apresentadas cópias autenticadas para a devida averbação. 
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SUBSEÇÃO  V 

DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

 

Art. 438. Para lavratura  de escrituras de divórcio consensual deverão ser observados os  

seguintes requisitos e condições: 

I - apresentação da Certidão de Casamento atualizada há no mínimo 90 dias;  

II - declaração quanto à existência ou não de filhos e, havendo-os, serão consignados 

seus nomes e datas de nascimento, verificando-se se todos são maiores e capazes, ou 

emancipados. Havendo filhos comuns, menores ou incapazes, o Tabelião deverá recusar 

a lavratura do ato, recomendando às partes a via judicial, exceto se as questões de 

guarda, visita e pensão alimentícia já tiverem sido decididas judicialmente, o que deverá 

ser devidamente comprovado e expressamente assinalado na escritura pública;  

III -  opção  pela  manutenção  ou  não  dos  nomes de casados. Havendo discórdia 

quanto à manutenção ou troca dos nomes o Tabelião não poderá lavrar a escritura, salvo 

na hipótese de a parte optar pelo uso do nome de solteiro;  

IV - quanto à fixação, ou dispensa  de  pensão  alimentícia, as partes podem desistir dos 

alimentos, mas não podem renunciá-los (CC, artigos 1.704 e 1.707). Havendo fixação, o 

Tabelião deverá indicar a quem se destinará– e alertar neste caso acerca das 

consequências da fixação de forma individualizada ou conjunta –, o prazo, as condições, 

a data e a forma de pagamento e os critérios de correção. Para evitar sucessivas 

revisões, recomenda-se que, no caso de assalariados, sejam os alimentos fixados em 

percentual da remuneração, estabelecendo-se o desconto em folha de pagamento, e nos 

demais casos, que o sejam em salários mínimos. 

V - as  partes  deverão  declarar  se  são  proprietárias  ou  não  de bens em comum, 

devendo inventariá-los, ou seja, descrevê-los e estimar os respectivos valores. Havendo 

bens comuns a partilhar e não sendo feita  a divisão dos mesmos, deverão declarar que 

ficarão em condomínio; 

VI -  havendo   partilha   de  bens,  comprovação  da  quitação dos impostos de 

transmissão, sempre que não haja igualdade na partilha, na forma do artigo 425 e 

parágrafo  desta Norma. 

VII - para  lavratura  da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima 

indicados, serão exigidos dos cônjuges os seguintes documentos: 
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a) cópia autenticada de RG e CPF dos cônjuges, bem como das testemunhas;  

b) certidão de nascimento ou de  casamento, original ou cópia autenticada, atualizada no 

mínimo há 90 dias; 

c) cópia autenticada de escritura de pacto antenupcial, registrada, se houver; 

d) certidão de propriedade do(s) bem(bens) imóvel ou documento(s) que comprove(m) a 

sua posse, do(s) bem(bens) móvel(móveis), do(s) bem(bens) semoventes, certidão da 

junta comercial respectiva para comprovação de cotas de empresa, e qualquer ou 

documento necessário a comprovação de propriedade ou direito sobre os bens ou 

patrimônio a ser partilhado; 

e) inventário dos bens, ou seja, sua descrição com os respectivos valores e, sendo o 

caso, comprovante de pagamento do ITCD ou ITBI; 

f) cópia autenticada da sentença judicial a respeito da guarda, visita e pensão 

alimentícia, referente aos filhos menores ou incapazes, conforme hipótese (inciso III, 

parte final);  

g) cópia autenticada da Carteira da OAB do assistente. 

§ 1º O valor dos emolumentos deverá ser calculado na forma do art. 403 desta 

Consolidação. 

§ 2º A escritura pública de divórcio consensual (modelo anexo) será expedida em dois 

traslados, um para cada parte. Aos oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, do  

Registro  Imobiliário  e  demais órgãos onde deva produzir efeitos (Detran, INSS, 

empregadores, etc) deverão ser apresentadas cópias autenticadas para a devida 

averbação. 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 165 de 1524



SUBSEÇÃO VI 

DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA 

 

Art. 439. Para lavratura de escrituras de inventário e partilha deverão ser observados os 

seguintes requisitos e condições: 

I -  serão partes na escritura as pessoas elencadas  como  sucessoras legítimas, na ordem 

indicada no art. 1.829, do Código Civil;  

II -  a escritura deverá mencionar o nome do autor da herança no título; 

III - a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições do art. 1.790, do 

Código Civil; 

IV - as partes capazes, inclusive por emancipação, podem estar representadas por 

procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais, que poderá ser 

outorgada a único procurador que represente os herdeiros ausentes e participe do ato 

como assistente; 

V  -  o autor da herança deverá ser identificado e qualificado; 

VI - à vista da certidão de óbito, deverão ser indicados a data e o local do falecimento, o 

estado civil do autor da herança, se este deixou ou não herdeiros, inclusive companheiro 

ou companheira, e bens a inventariar; 

VII - a  indicação  do  inventariante  deve  ser  feita  segundo  a  ordem estabelecida 

pelo art. 617, do Código de Processo Civil, que poderá ser alterada pelo Tabelião 

somente se houver a concordância de todos os herdeiros e do cônjuge sobrevivente; 

VIII -  o Tabelião deverá distinguir os bens particulares dos bens do casal; 

IX   -  as partes devem declarar que a existência de ônus incidentes sobre os imóveis não 

constitui impedimento para a lavratura da escritura; excluídos os fiscais (Municipais ou 

da Receita Federal, assim sendo logo eventuais certidões positivas de débitos fiscais 

impedem a lavratura do ato); 

X  -  a sucessão e a partilha devem obedecer ao disposto nos artigos 1.829 e seguintes 

do Código Civil; 

XI - para lavratura da escritura e comprovação dos requisitos necessários acima 

indicados, serão exigidos os seguintes documentos: 
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a) cópia autenticada do RG, CPF, certidão de casamento e pacto antenupcial registrado 

dos herdeiros, do de cujus e do inventariante, bem como certidão comprobatória do 

vínculo de parentesco dos herdeiros;  

b) cópia autenticada da certidão de óbito do autor da herança; 

c)  declaração acerca da existência ou inexistência de bens; 

d) documentos  que  comprovem o domínio dos bens móveis ou imóveis, se houver; 

e) declaração  dos  interessados   acerca   do   valor   dos   bens   a inventariar; 

f) comprovantes de pagamento do imposto de transmissão causa mortis e, quando 

devido, do imposto inter vivos, na forma do art. 426 desta Norma; 

g) certidão  Negativa  de  Débitos  da  Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal 

em relação aos bens imóveis e à pessoa do autor da herança; 

h) certidões da Central de Testamento de Mato Grosso, na qual deve ser solicitada 

certidão, e pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – 

CENSEC. 

§ 1º O valor dos emolumentos deverá ser calculado na forma do inciso II do art. 434 

desta Norma. 

§ 2º A escritura pública de inventário e partilha (modelo anexo) será trasladada em uma 

única via que será entregue ao inventariante, fornecendo-se cópias autenticadas a todos 

os herdeiros. Para o Registro Imobiliário deverá ser apresentada a via original, 

arquivando-se na serventia cópia autenticada. 

§ 3º Para conhecimento de terceiros, o notário que lavrar a escritura de inventário e 

partilha ou sobrepartilha deverá comunicar o ato ao oficial do Registro Civil que lavrou 

o óbito, para averbação, no prazo de 05 (cinco) dias.  

§ 4º Havendo  um  só  herdeiro, maior e capaz, com direito à totalidade da herança, não 

haverá partilha, lavrando-se a escritura de inventário e adjudicação dos bens.  

§ 5º A existência de credores do espólio não impedirá a realização do inventário e 

partilha, ou adjudicação, por escritura pública.   

§ 6º  A incapacidade do herdeiro será analisada quando da lavratura da escritura pública 

de inventário e partilha e não da abertura da saisine. 

Art. 440. É admissível  o  inventário    negativo  por  escritura  pública (modelo anexo), 

bem como pode ser lavrada na mesma Escritura de Inventário e Cessão de Direitos. 
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Parágrafo único. É possível em uma mesma escritura a realização de vários atos, 

portanto não é incorreto lavrar escritura pública de inventário, cessão de direitos 

hereditários e partilha, tendo em vista  que o  ato fica completo e dá mais segurança 

sendo realizado na mesma escritura, tratando-se de mais de contrato para fins de 

cobrança de emolumentos. 

Art. 441. Aplica-se  a  Lei  nº 11.441/07  aos  casos  de  óbitos  ocorridos  antes  de  sua 

vigência.  

Art. 442. A escritura pública de inventário e partilha pode ser lavrada a qualquer tempo, 

cabendo ao Tabelião fiscalizar o recolhimento de eventual multa, conforme previsão em 

legislação própria.  

Art. 443. O Tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de inventário ou partilha se 

houver fundados indícios de fraude ou em caso de dúvidas sobre a declaração de 

vontade de algum dos herdeiros, fundamentando a recusa por escrito.  

Art. 444.  Não impede a realização do inventário a circunstância de o cônjuge meeiro 

ser incapaz. Haverá impedimento quando o cônjuge incapaz for ao mesmo tempo 

meeiro e herdeiro.  

Art. 445. É possível a lavratura de escritura de inventário e partilha nos casos de 

testamento revogado ou caduco ou quando houver decisão judicial, com trânsito em 

julgado, declarando a invalidade do testamento. 

Parágrafo único. Nessas hipóteses, o Tabelião de Notas solicitará, previamente, a 

certidão do testamento e, constatada a existência de disposição reconhecendo filho ou 

qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura de escritura pública de inventário e 

partilha ficará vedada e o inventário far-se-á judicialmente. 

Art. 446. É vedada a realização de inventário quando: 

I -  em testamento, o de cujus disponha sobre reconhecimento de paternidade; 

II -  a esposa ou companheira do autor da herança estiver grávida; 

III – o cônjuge incapaz for meeiro e herdeiro ao mesmo tempo; 

IV – os bens estiverem localizados no exterior. 
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SUB SUBSEÇÃO I 

DA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE  PARA REALIZAR ATO 

PREPARATÓRIO AO INVENTÁRIO 

 

Art. 447. Quando se fizer necessário qualquer ato preparatório ao inventário será 

nomeado inventariante pelo meeiro e herdeiro(s), mediante escritura pública 

declaratória lavrada com a presença de todos os interessados, prévia à escritura pública 

de inventário e partilha que deverá ser obrigatoriamente acatada por quaisquer órgãos 

públicos ou privados nos quais  for apresentada, para os fins previstos no art. 620, IV, 

do Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. A escritura referida no caput conterá obrigatoriamente o 

compromisso do meeiro e/ou do(s) herdeiro(s) de realizar a escritura pública de 

inventário e partilha no prazo improrrogável de 02 (dois) meses.  

Art. 448. A escritura pública pode ser retificada desde que haja o consentimento de 

todos os interessados ou por procurador constituído no ato, bem como por procuração 

pública autônoma. 

Art. 449. A Escritura Declaratória previamente lavrada deverá ser mencionada na 

Escritura de Inventário e Partilha, que será arquivada na serventia. 

Art. 450. O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. 

Art. 451. O inventariante apenas poderá movimentar a conta corrente do falecido  no 

limite do valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos – ITCD, a ser calculado pela Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de  Mato Grosso - SEFAZ/MT. 

Art. 452. Na hipótese da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de  Mato Grosso - 

SEFAZ/MT não concluir o cálculo definitivo da GUIA ITCD  cadastrada pelo 

interessado acerca dos bens tributáveis, o prazo de 02 (dois) meses estipulado no 

parágrafo único do artigo 447 será prorrogado por mais 02 (dois) dias.  

Art. 453. Para o levantamento de verbas bancárias e das previstas na Lei n° 6.858/80 é 

admissível a escritura pública de inventário e partilha.  
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SUB SUBSEÇÃO II 

DOS CASOS DE ESCRITURAS DE SOBREPARTILHA E 

RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL, NA SEPARAÇÃO, 

ANTES DO DIVÓRCIO 

 

Art. 454. Aplicam-se as disposições desta seção aos casos de escrituras de 

sobrepartilha(modelo anexo) e restabelecimento de sociedade conjugal, na separação, 

antes do divórcio. 

§ 1º Nos casos de restabelecimento de sociedade conjugal, será exigida dos interessados 

a apresentação da certidão de casamento atualizada atualizada no mínimo há 90 dias, 

com a averbação da separação, no original ou cópia autenticada. 

§ 2º A escritura pública de separação ou divórcio consensuais, quanto ao ajuste do uso 

do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do interessado na 

volta ao uso do nome de solteiro, em nova escritura pública, com assistência de 

advogado. 

§ 3º Da escritura deve constar declaração das partes de que estão cientes das 

consequências da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade 

conjugal ou ao vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação, com recusa de 

reconciliação. 

§ 4º É  admissível, por consenso das partes, escritura pública de retificação das 

cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio consensuais.  

§ 5º Os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, converter 

a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou 

alterando-as. Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do 

processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento do 

casamento.  
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SUB SUBSEÇÃO III 

REGULAMENTA  O SERVIÇO DA CENSEC 

 

Art. 455. A Central de Informações de Escrituras de Separações, Divórcio e Inventários 

do Estado de Mato Grosso- CIESDIMAT, instituída pelo Provimento nº 57/2007-CGJ, 

foi extinta a partir do dia 03/02/2014,  e suas atribuições foram absorvidas pela  Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.  

Art. 456. Deverão as serventias deste Estado remeter rigorosamente os dados abaixo na 

forma e  prazo estabelecido no Provimento nº 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça:  

I - Registro Central de Testamento on-line -RCTO, destinado à pesquisa de testamentos  

públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrado no País;  

II - Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI -, destinada à 

pesquisa de escritura a que alude a Lei nº 11.441/2007; 

III - Central de Escrituras e Procurações – CEP,  destinada à pesquisa de procurações e 

atos notariais diversos;  

IV - Central Nacional de Sinal Público – CNSIP, destinada ao arquivamento digital de 

sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. 
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SEÇÃO V 

DOS ATOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS AVULSOS E 

ELETRÔNICOS 

 

Art. 457. Dos atos de autenticação, constarão os nomes legíveis e as assinaturas de 

todos os funcionários que dele participarem. Em nenhuma circunstância se autenticará 

cópia de documento que proporcione a mínima dúvida de não retratar fielmente o 

original. 

§ 1º Salvo no caso de apostilamento, consoante previsto em seção própria, é 

terminantemente proibida a autenticação de cópia de cópia, mesmo que autenticada. No 

caso de ter sido autenticada pela própria Serventia ou tratar-se de pública forma, 

inexiste essa restrição e não se sujeita à mesma restrição a cópia ou conjunto de cópias 

reprográficas oriundas e autenticadas por autoridade ou órgão público, integrando o 

respectivo título (por exemplo, carta de ordem, de arrematação, formais de partilha, 

certidões da Junta Comercial). 

§ 2º Se oriunda de outra comarca, a pública-forma somente será extraída se estiver 

reconhecida a firma do signatário da autenticação. 

§ 3º É proibida a autenticação quando em uma mesma folha diversos documentos se 

apresentarem reprografados e  o  interessado  não  apresentar  algum  dos  originais. 

§ 4º Documento com frente e verso será considerado um ato, quando as informações 

nele contidas for uma continuidade, ou seja, a informação da frente não tem valor sem a 

informação do verso, ex: Carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, diploma 

etc. 

§ 5º Na hipótese de o documento conter inúmeras páginas, sendo que cada uma delas 

contenha uma informação, cada confrontação será um ato, a exemplo da monografia, 

livro e outros. 

§ 6º É vedado ao Tabelião conferir fé pública a documento que não é idêntico ao 

original, sobretudo quando tem ciência acerca da substituição das folhas pois 

confecciona um documento diverso do original, conforme consta no caput. 

Art. 458. O Tabelião, ao fazer o confronto entre os originais e as cópias, deverá 

observar com a maior acuidade possível, recusando autenticar cópia que possua trecho 
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apagado, danificado ou rasurado que proporcione dúvida, ou seja, ilegível ou de difícil 

leitura, ainda mais quando tenha sido utilizado corretivo. 

Art. 459. O Tabelião recusará o reconhecimento de firma e o autenticar de cópia de 

documentos, desde que o teor ofenda as leis, a soberania nacional e os bons costumes. 

Art. 460. É  terminantemente  proibida  a autenticação  de  cópia obtida  por meio de  

aparelho de fax,  que  utilize  papel térmico.   

§ 1º A autenticação de documentos extraídos via internet é permitida no caso em que 

seja possível a verificação de sua autenticidade no site oficial correspondente, devendo 

constar do ato de autenticação a expressão “conferida a autenticidade via Internet”. 

Neste caso, o emolumento deste ato notarial corresponderá ao item 03 acrescido ao item 

05 da Tabela “A” (autenticação com busca). 

§ 2º É permitida autenticação de cópia de documento cuja original tenha sido impresso 

via internet, desde que autenticada por autoridade ou órgão público, ou vistada por 

qualquer das pessoas que fazem parte do documento. 

§ 3º É permitida igualmente autenticação de cópia obtida por intermédio de original que 

tenha sido impressa em papel térmico, desde que esse esteja totalmente legível na data 

da autenticação.  

Art. 461. Cumpridas as exigências do Decreto nº 64.398, de 24 de abril de 1969, estará 

autorizado o Notário a autenticar microfilmes de documentos e cópias ampliadas de 

imagem microfilmada, desde que conferidas mediante aparelho leitor apropriado. 

Art. 462. Se  registradas  na  Serventia, as chancelas mecânicas poderão ser 

autenticadas. O registro antes mencionado compreenderá o preenchimento do cartão de 

chancelas, o arquivamento do fac-símile da chancela, a declaração do dimensionamento 

do clichê e a descrição pormenorizada da chancela com especificação das características 

gerais e particulares do fundo artístico. 

Art. 463. Se já autenticados pelos Juízos e Tribunais, é defeso às Serventias autenticar 

os mesmos documentos. 

Art. 463-A. Define-se como materialização a geração de documentos em papel, com 

autenticação, a partir de documentos eletrônicos, públicos ou particulares, que 

apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e 

autenticidade. 
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§ 1º A materialização de documentos poderá ser realizada por Tabelião de Notas ou 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais que detenha atribuição notarial, bem 

como por seus prepostos autorizados, por meio da impressão integral, aposição da data e 

hora da autenticação, indicação do site de confirmação (quando aplicável), inserção de 

informação sobre a verificação da assinatura digital ou outro meio de confirmação, e 

aplicação do selo de autenticidade de documentos eletrônico. 

§ 2º Define-se como desmaterialização a geração de documentos eletrônicos, com 

aplicação de certificado digital, a partir de documento em papel. 

§ 3º A desmaterialização de documentos poderá ser realizada por Tabelião de Notas ou 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais que detenha atribuição notarial, bem 

como por seus prepostos autorizados, com uso dos meios técnicos da própria serventia. 

§ 4º Os documentos eletrônicos produzidos no exercício da atividade notarial deverão 

ser assinados com emprego de certificado digital, no padrão ICP-Brasil, 

necessariamente, por meio da “Central Notarial de Autenticação Digital” (CENAD), 

módulo de serviço da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

(CENSEC). 

§ 5º O código hash gerado no processo de certificação digital deverá ser arquivado no 

CENAD de forma que possa ser utilizado para confirmação da autenticidade do 

documento eletrônico. 

§ 6º Para confirmação de autenticidade e integridade, o usuário acessará o CENAD, no 

portal de internet da CENSEC, e fará o upload do documento. A verificação de 

autenticidade e integridade decorrerá da confrontação do hash calculado para esse 

documento com o hash arquivado no momento da certificação. 

§ 7º A mídia a ser utilizada para arquivamento do documento digital deverá ser virgem 

ou formatada, fornecida ou custeada pelo usuário. 

§ 8º A pedido do usuário, a mídia (do tipo pen drive) poderá ser fornecida pela 

serventia, pelo valor de custo. 

§ 9º O custo da materialização e da desmaterialização de documentos corresponderá ao 

mesmo valor para o fac-símile, previsto no item 13 da Tabela de Custas, por página. 
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SEÇÃO VI 

DO DEPÓSITO E RECONHECIMENTO DE LETRAS, FIRMAS E 

CHANCELAS 

 

Art. 464. O depósito de firmas nas Serventias conterá os dados abaixo que, a não ser em 

casos comprovadamente necessários, serão obtidos no local do Serviço e não fora dele, 

sob responsabilidade imediata do Titular: 

I - nome do depositante, endereço, profissão, nacionalidade, estado civil, filiação e data 

de nascimento, requerimento de próprio punho no cartão de assinatura contendo a 

expressão: “requeiro abertura de cartão de assinatura em meu nome”;  

II - indicação do número do documento de identidade, data de emissão e repartição 

expedidora daquele e do número de inscrição no CPF, quando for o caso; 

III - data do depósito e da validade da firma, de cinco anos; 

IV - assinatura do depositante, aposta no mínimo duas vezes; 

V  - nome   e  rubrica  do  auxiliar que colheu as assinaturas e identificou o firmatário; 

VI - rubrica do funcionário, com fé pública, que verificou a regularidade do 

preenchimento da ficha. 

§ 1º Podem ser utilizados para fins de abertura e reconhecimento de firma os seguintes 

documentos: RG - Registro Geral, Passaporte, CNH (modelo atual, mesmo com a data 

do documento expirado), Carteira de Exercício Profissional(reconhecida) ou Carteiras 

de Identidade expedidas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, Passaporte, que no caso 

de estrangeiro, não esteja com visto  vencido, Carteira de Previdência do Trabalho – 

modelo atual e informatizado (aceitando o modelo  antigo desde que não seja provisória 

e não contenha qualque indício de adulteração), bem como qualquer outro documento 

que possua, por lei, valor idêntico.  

§ 2º O Tabelião de Notas deve recusar a abertura da ficha quando o documento de 

identidade contenha caracteres morfológicos geradores de insegurança (documentos 

replastificados, documentos com foto muito antiga, dentre outros).  

Art. 465. Os cartões de reconhecimento de firma nos Serviços de Notas deste Estado 

serão obrigatoriamente feitos por meio  do sistema de biometria, no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias após a publicação desta Consolidação, ressalvadas as  serventias 

pequenas e deficitárias, que deverão se adequar no prazo de 01(um) ano:  
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I – O reconhecimento biométrico não afasta a possibilidade de reconhecimento de firma 

por semelhança e não invalida os cartões de firma já existentes; 

II - O reconhecimento biométrico não determina que as pessoas que já possuem cartão 

de firma válido aberto na serventia , retornem ao cartório para abertura de novo cartão 

dentro do prazo de validade; 

III - As firmas já existentes ficam todas mantidas enquanto válidas; 

IV - Na hipótese de reconhecimento de firma por  autenticidade, mesmo que  subscritor 

possua cartão válido, deverá comparecer pessoalmente à serventia para apor sua 

assinatura no respectivo documento, na presença do tabelião ou preposto.  

§ 1º As fichas de firma após serem preenchidas, cadastradas e assinadas pelo usuário 

deverão ser digitalizadas e gravadas eletronicamente. Será feita a coleta da impressão 

digital por meio de sensor de alta precisão que, após converter e armazenar os traços da 

superfície da digital como um dado numérico criptografado, será gravado em um banco 

de dados juntamente com a ficha eletrônica contendo as informações do usuário.  

§ 2º Na ficha padrão, poderá o notário utilizar a biometria digital e a imagem facial do 

interessado no sistema eletrônico.  

§ 3º Os autógrafos e assinaturas, o registro e leitura biométrica da impressão digital do 

dedo, para registros de firmas, serão colhidos, exclusivamente, na presença do Tabelião 

titular, ou seu substituto ou, ainda, de escrevente regularmente autorizado pelo Tabelião 

a proceder ao reconhecimento de firmas, cujo registro e digitalização serão gerados e 

armazenados em meio totalmente eletrônico e inviolável, possibilitando, desta forma, 

uma maior segurança na prática do reconhecimento de firma.   

§ 4º O registro ou leitura biométrica da impressão digital do dedo serão colhidos 

utilizando-se, inicialmente o dedo indicador, ou na sua falta, em ordem preferencial, o 

dedo polegar, médio, anelar e mínimo, da mão direita, ou em sua falta, da mão 

esquerda.  

§ 5º A ausência de certeza quanto à identidade da pessoa no reconhecimento biométrico 

é de responsabilidade do Tabelião.  

§ 6º Constatada a ausência de digitais, conforme mencionado nos parágrafos anteriores, 

fica o Tabelião autorizado a utilizar a abertura  e reconhecimento da forma tradicional. 
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Art. 466. O reconhecimento por abono é proibido, salvo no caso de documento assinado 

por pessoa presa e desde que a ficha-padrão seja preenchida pelo Diretor do 

Estabelecimento Penal, indicado o sinal ou carimbo de identificação. 

Art. 467. É  defeso o reconhecimento da firma não depositada, mesmo  que o subscritor 

do documento compareça para o reconhecimento de firma por autenticidade. 

§ 1º O  reconhecimento de firma, qualquer que seja as suas formas, não valida ou 

invalida o ato jurídico no qual a assinatura tiver sido lançada. O reconhecimento embora  

seja um ato revestido de publicidade, autenticidade, segurança e eficácia no que tange à 

autoria do negócio jurídico, o mesmo não tem, sem dúvida alguma, a função de 

convalidar o ato nulo. 

§ 3º É permitido o  reconhecimento  de firma em documento redigido em língua 

estrangeira, sem realizar  a prévia tradução. 

Art. 468. O reconhecimento de firma, em se tratando de atos e negócios que envolvam 

pessoas jurídicas, alcançará somente a pessoa física, sendo proibido o reconhecimento 

de firma de pessoa física na qualidade de sócio ou representante da pessoa jurídica. 

Art. 469. Somente o Tabelião ou o seu preposto, previamente autorizado, é que poderá 

realizar reconhecimento de firma:  

I - quando se tratar de oneração, transmissão ou promessa de transmissão de 

propriedade  de bem imóvel, veículo, ou desalienação de veículo, independentemente do 

valor, deverá ser feita por autenticidade, obrigando  a  presença  do  signatário, munido 

de documento de identificação. 

II - Nos demais instrumentos, com valor superior a 500 (quinhentas) Unidade Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFs/MT, o reconhecimento da firma só poderá ser 

realizado por autenticidade; 

III - Nos  instrumentos   de  valor  inferior  a  500 (quinhentas)  UPFs/MT,  o  

reconhecimento da  firma  poderá  ser  feito por  semelhança, ressalvada as hipóteses de 

desalienação e transferência de veículos automotores. 

Art. 470. É proibido o uso de expressões “supra” e “retro”  etc.,  no  caso  de 

reconhecimento de firmas lançadas em contrato, qualquer que seja sua natureza, em 

instrumento de procurações com a cláusula ad negotia, em papéis ou documentos que 

veiculem translação de propriedade de bens imóveis, confissões de dívida, recebimento 

de quantias e em quitação. 
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Art. 471. O  Tabelião,  sempre que entender justificada a necessidade, exigirá a 

presença do signatário ou apresentação do documento de identidade e da inscrição no  

CPF, quando do reconhecimento da firma. 

Art. 472. É vedado ao Tabelião o  reconhecimento de firma em documentos sem data, 

datas futuras, incompletos ou que contenham, no contexto, espaços em branco.  

§ 1º Se o instrumento contiver todos os elementos do ato, pode o Tabelião ou escrevente 

autorizado reconhecer a firma de apenas uma das partes, não obstante faltar a assinatura 

da outra, ou das outras, descrevendo  a situação.  

§ 2º O Tabelião poderá efetuar o reconhecimento de letra ou firma em papel 

parcialmente preenchido, quando a responssabilidade para o preenchimento for 

exclusivo do órgão ou estabelecimento que o emitiu, descrevendo o verificado e 

indicando os espaços não preenchidos.  

Art. 473. É terminantemente proibido reconhecimento de firma em documento que 

utilize papel térmico, ressalvado  o  art. 460, § 3º. 

Art. 474. Quando o documento for redigido em outro idioma, o Tabelião exigirá a 

presença do signatário para reconhecer a firma e também fará constar, se for o caso, 

desconhecer o seu teor. 

Art. 475. Ao reconhecer a firma de pessoa cega, surda ou muda em sendo ela 

alfabetizada e capaz, o Tabelião procederá a abertura de ficha na qual consignará a 

deficiência do autor e deverá obrigatoriamente em todos os casos alertá-la sobre 

possíveis fraudes e consequências de que pode ser vítima. 

Parágrafo único. Mostrando favoráveis as condições pessoais do cego quanto à 

compreensão do conteúdo do documento, após a leitura em presença dele, feita pelo 

Notário, o reconhecimento de firma será considerado por autenticidade.  

Art. 476. Quando o interessado for portador de deficiência visual, esta circunstância 

será anotada na ficha-padrão, nos termos do  art. 475.  

Art. 477. Os cartões de assinaturas destinados ao reconhecimento de firma terão 

validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do depósito, conforme disposto 

no inciso III do artigo 464 desta Consolidação.  

§ 1º. Os cartões de assinaturas que permanecerem inativos por mais de 10 (dez) anos 

poderão ser eliminados, com autorização do juiz Corregedor Permanente, desde que 

microfilmados ou digitalizados. 
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§ 2º. O preenchimento do cartão de assinaturas será feito na presença do notário ou do 

escrevente, que deverá conferi-lo e visá-lo.  

Art. 478. Nos casos de reconhecimento de firma, em que se exigir desta mais de uma 

assinatura no mesmo documento, se cobrará o valor de cada assinatura reconhecida.  

Art. 479. Os maiores de 16 anos podem abrir firma, devendo o Tabelião de Notas 

consignar  a  incapacidade  relativa do menor de 18 anos. 

§ 1º Em documentos firmados por pessoa maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 

(dezoito) anos, o reconhecimento deverá ser feito por autenticidade, observado o 

seguinte:  

a) o tabelião deverá fazer a leitura do documento ao signatário, verificando as suas 

condições pessoais para compreensão de seu conteúdo; 

b) o alertará sobre as possíveis fraudes de que pode ser vítima, ao assumir a autoria de 

um escrito. 

§ 2º Tratando-se de pessoa relativamente incapaz, o reconhecimento não será feito em 

documentos cuja validade exija a assistência dos pais e dos responsáveis.  

Art. 480. Sob a responsabilidade, é facultado ao tabelião reconhecer ou não firma 

aposta no Certificado de Registro de Veículos – CRV  que se encontra rasurado, por 

entender que o documento encontra-se totalmente íntegro, sem indício de fraude. 
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SUBSEÇÃO I 

DO SINAL PÚBLICO 

  

Art. 481. Considera-se sinal público a assinatura e a rubrica adotadas pelo tabelião ou 

oficial de registro, ou ainda por seus escreventes, que deverá constar em todos os 

instrumentos notariais ou de registro por eles expedidos.  

Art. 482. Os Tabeliães de Notas e os Registradores com atribuições notariais remeterão 

ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cartões com seus 

autógrafos e os dos seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, 

reconhecer firmas e autenticar cópias reprográficas, para o fim de confronto com as 

assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. 

Art. 483. O tabelião ou oficial de registro não poderá exigir a remessa física de cartão 

de autógrafos contendo o sinal público do delegatário e de seus escreventes se o referido 

sinal público constar da CNSIP/CENSEC.  

Parágrafo único.  Pela CEI podem ser remetidos os  sinais públicos entre os Notários e 

Registadores Matogrossenses, dispensado-se o envio do sinal público pelos correios. 
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SEÇÃO VII 

DA  PROCURAÇÃO PÚBLICA 

  

Art. 484. Toda pessoa capaz é considerada apta para outorgar procuração mediante 

instrumento público, desde que pessoalmente identificada e qualificada pelo tabelião, 

substituto ou preposto, com a aposição, por autenticidade, da sua assinatura no livro de 

procuração.  

Parágrafo único. O maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) anos não 

emancipado pode ser procurador, mas o outorgante do mandato não tem ação contra ele 

senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por 

menores.  

Art. 485. A pessoa jurídica somente pode outorgar poderes quando devidamente 

representada pelos seus órgãos de direção, nos termos do contrato ou estatuto social 

respectivo e das atas de eleição dos seus administradores.  

Parágrafo único. O sócio ou acionista de sociedade pode outorgar poderes de 

representação em seu nome pessoal, como quotista, acionista ou na condição de 

administrador da sociedade, desde que assim esclarecido e formalizado no instrumento 

de mandato. 

Art. 486. Para alienar, dispor, transferir domínio, direito e ação, hipotecar, gravar ou 

praticar quaisquer outros atos que exorbitem os poderes da administração ordinária, será 

exigido procuração com poderes especiais.  

 Art. 487. Deverá constar da procuração se o mandato é conferido por prazo 

determinado ou indeterminado e se poderá ele ser objeto de substabelecimento, com o 

devido esclarecimento do outorgante quanto a tais efeitos.  

 Art. 488. Uma mesma pessoa poderá praticar atos notariais, simultaneamente, como 

representante do outorgante e do outorgado, ainda que os interesses das partes sejam 

aparentemente conflitantes, desde que investido de poderes específicos ou especiais de 

mandatário pela parte a ser representada. 

Art. 489. Nas procurações outorgadas por pessoas idosas, recomenda-se aos Tabeliães 

de Notas, especialmente quando insinuado risco concreto de comprometimento 

patrimonial do idoso, que as lavrem com prazo de validade não superior a 01(um) ano, 

com atribuição de poderes para prática de negócios jurídicos específicos e determinados 
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e sem previsão de cláusula de irrevogabilidade, ressalvadas as hipóteses em que esta for 

condição de um negócio jurídico bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse 

do outorgante.  

Art. 490. Na lavratura de procuração pública que verse sobre transferência, alienação e 

disposição de veículos automotores, quando não for apresentado o certificado de 

propriedade do veículo ou documento equivalente, deverá ser consignado no 

instrumento que as características do veículo foram declaradas pelo outorgante, que por 

elas se responsabiliza nos termos da lei, devendo a prova da propriedade ser 

comprovada junto ao órgão competente, quando da efetivação da transferência. 

Parágrafo único. Na lavratura de procuração pública que verse sobre transferência, 

alienação e disposição de veículos automotores por pessoa jurídica,  deverão constar no 

instrumento público os poderes concedidos  ao outorgado no ato  constitutivo.   
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SUBSEÇÃO I 

DO SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

  

Art. 491. Nos atos de substabelecimento e naqueles em que as partes sejam 

representadas por procurador substabelecido, o tabelião deverá exigir a apresentação 

dos instrumentos originais de procuração e substabelecimento, se estes não tiverem sido 

lavrados nas notas do cartório, arquivando-os.  

Parágrafo único. Ao lavrar atos de substabelecimento relativamente à procuração 

outorgada em outra serventia, o tabelião deverá exigir, ainda, o reconhecimento do sinal 

público.  

 Art. 492. O Tabelião, seus substitutos ou escreventes autorizados, ao lavrar 

instrumento público de substabelecimento de procuração escriturado em sua própria 

serventia, deverá anotar essa circunstância, mediante a cobrança de uma averbação sem 

valor declarado, conforme item 04 da tabela A, à margem do ato revogado ou 

substabelecido.  

§ 1º Quando o ato que deu origem ao substabelecimento tiver sido lavrado em outra 

serventia, o tabelião, imediatamente, comunicará essa circunstância ao tabelião que 

lavrou o ato original, encaminhando-lhe cópia do substabelecimento de mandato que 

lavrou.  

§ 2º A cópia da escritura de substabelecimento escriturada em outra serventia, de 

procuração lavrada na sua própria serventia, será arquivada em pasta própria, anotando 

o tabelião à margem do ato substabelecido nessa circunstância.  

§ 3º A comunicação a que se refere no § 1º deve ser realizada por  malote digital ou pela 

CEI,  e arquivada em pasta própria.  

Art. 493. Aplicam-se ao substabelecimento as mesmas regras relativas à capacidade, 

requisitos e conteúdo do mandato, previstas nas normas relativas à outorga de 

procuração.  
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SUBSEÇÃO II 

DA PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA 

  

Art. 494. A procuração em causa própria pode ser outorgada em solução definitiva de 

negócio jurídico pelo outorgante em favor do outorgado, com natureza contratual, 

autorizando a transferência de domínio de bem móvel ou imóvel pertencente ao 

outorgante.  

Art. 495. Outorgado o mandato com a cláusula “em causa própria”, a sua revogação 

não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o 

mandatário ou procurador dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os 

bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.  

Art. 496. A procuração em causa própria deve se referir a objeto certo e específico, 

representado por bens móveis ou imóveis individualizados, devidamente transcritos no 

instrumento de mandato.  

Art. 497. A procuração em causa própria relativa a bem imóvel deverá conter os 

mesmos requisitos e elementos exigíveis para a compra e venda, como aqueles relativos 

ao objeto, preço e condições de pagamento, e por suas normas serão regidas.  

§ 1º Para a lavratura da procuração em causa própria, deverá ser recolhido previamente 

o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.  

§ 2º Quando contiver todos os elementos próprios da compra e venda, os emolumentos 

de procuração em causa própria deverão corresponder aos da escritura com valor 

declarado, por se tratar de título translativo da propriedade no registro de imóvel, sem 

necessidade de escritura. 

§ 3º.  Conferido o mandato em causa própria, com a possibilidade de o mandatário 

transferir o imóvel para outrem, desde que não tenha sido registrado no registro de 

imóvel competente, poderá ser lavrada a escritura por representação, mesmo que 

ocorrida a morte do mandante. 
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SUBSEÇÃO III 

DA REVOGAÇÃO DA  PROCURAÇÃO 

  

Art. 498. Quando lavrado instrumento público de revogação de mandato, escriturado na 

própria serventia, o ato será anotado imediatamente, à margem do ato revogado e 

lançado no sistema informatizado, mediante a cobrança de uma averbação sem valor 

declarado, conforme item 04 da tabela A.  

Parágrafo único. A morte do outorgante comunicada ao Tabelião de Notas por 

qualquer pessoa, comprovada por documento autêntico, deve receber igual tratamento.  

Art. 499. Se o ato revocatório versar sobre atos lavrados em outra serventia de qualquer 

Unidade da Federação, será imediatamente comunicado ao notário que lavrou o 

instrumento revogado.  

§ 1º A comunicação a que se refere este artigo deve ser realizada nos termos do 

parágrafo terceiro do artigo 492, e arquivada em pasta própria.  

§ 2º As averbações e comunicações de que trata este artigo serão procedidas de 

imediato, independentemente do pagamento antecipado dos correspondentes 

emolumentos ou despesas.  

 Art. 500. Poderá ser lavrado o ato de revogação de procuração sem a presença do 

mandatário, desde que inexista cláusula de irrevogabilidade e o interessado 

expressamente assuma a responsabilidade de promover a notificação do outorgado, por 

intermédio de carta registrada e/ou de publicação nos jornais de circulação e/ou 

qualquer outro meio fidedigno para tanto, dando-lhe ciência da revogação.  

§ 1º. Em qualquer hipótese, deverá o interessado ser alertado da necessidade da 

notificação da revogação.  

§ 2º.  Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado civil  do mandante, 

poderá ser lavrada escritura de transferência do imóvel, na situação em que o 

mandatário declarar que o está fazendo para concluir negócio já começado, sem que 

haja necessidade de inventariar o imóvel, exceto se não tiver ocorrido o pagamento total 

do preço, situação em que se  inventariará tão somente o saldo credor  no momento da 

abertura da sucessão, na forma da súmula 590 STF.   
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SEÇÃO VIII 

DA ATA NOTARIAL 

 

Art. 501. Ata Notarial  tem por objeto fatos jurídicos narrados ocorridos no mundo 

natural, produzem efeitos jurídicos e fazem parte do mundo jurídico, presenciado ou 

constatado pelo Tabelião, com finalidade de pré-constituição de prova. 

Art. 502. A Ata Notarial não poderá deixar de conter: 

I - local, data de sua lavratura e hora; 

II - nome e qualificação do solicitante; 

III - narração circunstanciada dos fatos; 

IV - declaração de haver sido lida ao solicitante, e, sendo o caso, às testemunhas, se for 

caso; 

V - assinatura do solicitante, ou de alguém a seu rogo, e, sendo o caso, das testemunhas, 

se for o caso; 

VI - assinatura e sinal público do Tabelião. 

Art. 503. A ata notarial será lavrada em livro próprio. 

§ 1º Quando se referir a documentos, o seu teor será transcrito integralmente na ata; a  

transcrição do documento poderá ser substituída pela inserção de sua imagem 

diretamente no livro mediante cópia reprográfica ou gravação eletrônica. 

§ 2º Nas atas notariais poderão ser anexados documentos, inclusive eletrônicos; 

podendo ainda conter imagens coloridas e expressões em outras línguas ou alfabetos. 

Art. 504. É possível lavrar ata notarial quando o objeto narrado constitua fato ilícito.  

Art. 505. Para a lavratura da ata notarial não se exige a capacidade da parte solicitante,  

tendo em vista que não está realizando nenhum ato ou negócio jurídico. 
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SEÇÃO IX 

DO TESTAMENTO PÚBLICO 

 

Art. 506.  O testamento público será escrito pelo notário ou seu substituto legal, este no 

impedimento eventual ou legal do titular, observados os requisitos previstos nos arts. 

1.864 a 1.867 do Código Civil. 

Art. 507. Os testamentos públicos, suas revogações e as aprovações de testamentos 

cerrados poderão ser escritos mecanicamente, ou com a utilização de sistema 

informatizado.  

Parágrafo único. Quando na lavratura do testamento público for adotado livro de 

folhas soltas, este terá todas as suas folhas rubricadas pelo titular ou susbstituto  do 

Tabelionato e testador e demais intervenientes ao ato.  
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SUBSEÇÃO I 

DA APROVAÇÃO DO TESTAMENTO CERRADO 

 

Art. 508. O testamento cerrado, escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e 

por aquele assinado, deve ser apresentado ao Tabelião de Notas, na presença de duas 

testemunhas, com a declaração de que aquele é o seu testamento e que o quer aprovado. 

Art. 509. O Tabelião de Notas ou o seu substituto legal, na presença do testador e das 

testemunhas, iniciará, imediatamente após a última palavra, e no próprio instrumento do 

testamento, a lavratura do auto de aprovação. 

Parágrafo único. Se, para início da aprovação, não houver espaço em branco na última 

folha do testamento, o Tabelião de Notas aporá nele o seu sinal público, mencionando a 

circunstância no auto, a ser lavrado em instrumento separado.  

Art. 510.  O Tabelião de Notas deverá numerar e rubricar todas as páginas do 

testamento.  

Art. 511. Lavrado, o auto de aprovação será lido e assinado pelo Tabelião de Notas, 

pelo testador e pelas testemunhas.  

Parágrafo único. Depois de assinado, o Tabelião de Notas passará a cerrar e coser o 

instrumento aprovado.  

Art. 512. Costurado e devolvido o testamento ao testador, o Tabelião de Notas, sem 

necessidade da presença das testemunhas, lançará no Livro de Notas, termo do lugar, 

dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e devolvido, sugerindo-se na falta de 

outra forma consagrada o modelo seguinte: “Aprovação de testamento cerrado – 

Declaro, de acordo com o disposto no artigo 1.874 do Código Civil, ter lavrado hoje, 

nas dependências deste Tabelionato de Notas (ou no lugar onde tiver sido aprovado), 

nesta cidade de ... o auto de aprovação de testamento de ..., que pelo mesmo me foi 

apresentado na presença das testemunhas ..., que com ele o assinaram. Depois de 

lacrado e costurado, guardadas as demais formalidades legais, entreguei-o ao testador. 

Data e assinatura do tabelião”.  

Art. 513.O testamento cerrado é vedado aos que não sabem ou não podem ler. 
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SUBSEÇÃO II 

DA REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO 

 

Art. 514. O testamento pode ser revogado, a qualquer tempo, pelo mesmo modo e 

forma como pode ser feito. 

Parágrafo único. A revogação do testamento poderá ser lavrada por qualquer 

tabelionato  de notas de livre escolha da parte, não ficando vinculado à serventia que 

celebrou o ato revogado. 

Art. 515. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. 

Parágrafo único. Parcial, se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória 

expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. 

Art. 516. Ao ser lavrada escritura de revogação do Testamento, total ou parcial, a 

serventia responsável pela revogação deverá comunicar por carta registrada às expensas 

do interessado, via malote ou CEI o ato, à serventia que lavrou o testamento, para que 

assim seja averbada a sua ineficácia.  
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SUBSEÇÃO III  

DA CENTRAL DE TESTAMENTOS 

 

Art. 517.  A   Central   de   Testamentos,  suas  revogações,  e  dos  instrumentos  de 

aprovação de testamentos cerrados, instituída e denominada “João Pereira Leite”, 

funcionará num local escolhido pela Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Mato Grosso.  

Art. 518. Os Serviços remeterão à Associação dos Notários e Registradores do Estado 

de Mato Grosso, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, relação em ordem alfabética 

dos nomes constantes dos Testamentos lavrados em seus livros e suas revogações, e dos 

instrumentos de aprovação dos testamentos cerrados. 

§ 1º Constarão da relação: 

I - nome por extenso do testado, CPF e RG; 

II - espécie e data do ato; 

III - livro e folhas em que o ato foi lavrado. 

§ 2º As relações serão elaboradas em 02 (duas) vias, sendo a primeira encaminhada à 

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, e a segunda 

arquivada na Serventia, em pasta própria com o comprovante de remessa. 

§ 3º Juntamente com a apresentação da relação mensal, o funcionário remeterá à 

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, a importância 

correspondente a 04 (quatro) UPFs/MT por ato comunicado, cujo valor poderá ser 

cobrado do outorgante para pagamento das despesas de registro do ato notarial. 

Art. 519. Deverão os Juízes de todo o Estado oficiar à Associação dos Notários e 

Registradores do Estado de Mato Grosso, solicitando informação, as expensas do 

inventariante, sobre a eventual existência de testamento.  

§ 1º. A informação sobre a existência ou não de testamento de pessoa comprovadamente 

falecida somente será fornecida mediante requisição judicial, a pedido do interessado 

deferido pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca, ou a pedido de Notários que estejam 

lavrando Escrituras de Inventário e Partilha, mediante o recolhimento da importância de 

R$ 14,58 (catorze reais e cinquenta e oito centavos) a favor da ANOREG – MT – 

Agência 0046-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente 25.660-9, inclusive por vale postal 

ou ordem de pagamento, salvo em caso de assistência judiciária (Lei 1.060/50). 
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§ 2º   O referido valor deverá ser atualizado, automaticamente, a partir da  publicação 

desta consolidação anualmente pelos índices oficiais utilizados para atualização dos 

emolumentos.  

Art. 520. Os ofícios  de informação serão respondidos e assinados pelo Presidente da 

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso ou seu substituto 

legal, sob responsabilidade pessoal, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, podendo 

ser feito por certificado digital. 

Art. 521. Os Tabeliães que não adotaram tal providência quando da edição anterior 

desta Consolidação,  efetuarão  a  revisão em seus livros de todos os testamentos 

lavrados  em  suas  notas,  a  partir de 1.º de janeiro de 1970, remetendo relação, em 

ordem alfabética, na forma  já estabelecida na Consolidação por meio do Provimento n. 

02/2009-CGJ, à Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Consolidação. 

§ 1º As informações referentes aos atos mencionados nesta norma são  fornecidas pela 

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, no prazo máximo 

de 05(cinco ) dias úteis, a conta do recebimento do pedido contendo todos os requisitos 

necessários.  

§ 2º As  despesas  com  a  manutençao  da  Central  de Testamentos correrão por conta 

da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, devendo estas 

ser rateadas entre os Notários de todo o Estado, conforme as respectivas condições 

econômico-financeiras. 

Art. 522. Compete ao Juiz Corregedor Permanente da Capital por ocasião das 

correições, ordinárias e/ou extraordinárias, a fiscalização dos respectivos livros e papéis, 

assim como a regularidade do funcionamento da Central de Testamentos. 

Art. 523. O não-cumprimento de qualquer das normas deverá ser comunicado pela 

Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça para as providências cabíveis. 
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SEÇÃO X 

DAS DOAÇÕES 

 

Art. 524. Na escritura de doação, o doador, por liberalidade, transfere do seu patrimônio 

bens ou direitos para outra pessoa, denominada donatário. 

Parágrafo único. A doação far-se á por escritura pública ou instrumento particular, 

obedecendo a forma do art. 108 do Codigo Civil. 

Art. 525. A escritura de doação de bem móvel ou imóvel em favor de descendente pode 

ser: 

I - em adiantamento da legítima, quando o bem doado deve voltar ao monte e ser 

partilhado entre os demais herdeiros no caso de falecimento do doador; 

II - realizada em caráter definitivo, desde que o bem doado saia da parte disponível do 

doador, e este, de modo expresso na escritura, venha a dispensar o bem de colação em 

futuro inventário. 

Parágrafo único. Na escritura de doação de ascendente a descendente, não é necessária  

a intervenção ou a autorização dos demais descendentes não contemplados pelo ato de 

liberalidade, mas o cartorário deve alertar o doador, além do que a doação sujeita-se às 

normas civis pertinentes, o que deve constar na referida escritura respectiva. 

Art. 526. A escritura de doação pode ser celebrada em caráter unilateral, sem a 

participação do donatário, desde que o doador venha a fixar prazo para que o donatário 

venha a declarar se aceita ou não o bem doado. 

§ 1º Se o donatário, ciente do prazo de aceitação, não vier a formalizar a declaração de 

concordância com a doação, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a 

encargo. 

§ 2º Se o donatário for pessoa absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde 

que se trate de doação pura. 

§ 3º Se o donatário for nascituro, necessita da aceitação do representante legal. 

Art. 527. Pode a escritura de doação estabelecer que, se o doador sobreviver ao 

donatário, os bens doados retornem ao patrimônio do doador. 

Art. 528. Na lavratura da escritura de doação deverá constar o lançamento e 

recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, devido à 
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Fazenda Estadual, seja com relação a bens móveis ou imóveis, inclusive nos seguintes 

casos: 

I - Doação de numerário necessário à aquisição de imóvel por menor; 

II - Doação de quotas ou ações de sociedade empresarial, pelo valor do patrimônio 

líquido avaliado em balanço especial. 

Art. 529. Será considerada nula a escritura de doação se o doador vier a realizar a 

doação de bens sem reserva de parte ou de renda suficiente para a sua subsistência. 

§ 1º Não poderá ser lavrada escritura de doação se o bem doado exceder à parte 

disponível que o doador, no ato da liberalidade, poderia dispor por meio de testamento. 

§ 2º A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do 

encargo, por intermédio de escritura pública, nas hipóteses do art. 557 do Código Civil. 
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SEÇÃO XI 

DA INSTITUIÇÃO, CESSÃO E RENÚNCIA DO USUFRUTO 

 

Art. 530. O usufruto pode ser constituído por meio de escritura pública, por ato oneroso 

ou gratuito, que deverá discriminar, detalhadamente, os bens que por ele serão gravados. 

Parágrafo único. Na instituição do usufruto em ato gratuito, por doação ou sucessão, a 

escritura deverá consignar o prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa  

Mortis e Doação - ITCMD, devido à Fazenda Estadual. 

Art. 531. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício, após 

instituído e registrado no cartório de imóveis competente, pode ceder-se, por intermédio 

de escritura pública, por título gratuito ou oneroso. 

§ 1º Sendo o exercício do usufruto cedido gratuitamente, a escritura de cessão deve 

consignar o prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - 

ITCMD. 

§ 2º Na cessão onerosa do exercício do usufruto, a escritura pública somente será 

lavrada após o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, com a 

devida transcrição dos documentos fiscais respectivos. 

Art. 532. A escritura pública de renúncia do usufruto será lavrada quando o 

usufrutuário, voluntariamente, decidir pela extinção do gravame, de modo que a 

propriedade plena do bem fique, integralmente, consolidada no domínio do nu-

proprietário.  

Parágrafo único. Formalizada em ato gratuito, a renúncia do usufruto importa no 

recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, calculado 

sobre o valor atribuído pela Fazenda Estadual ao exercício desse direito. 

Art. 533. É possível a aquisição da nua propriedade por uma pessoa e o usufruto por 

outra. Nesse caso, comparecem, em uma mesma escritura, de um lado, o proprietário 

pleno transmitindo a propriedade e, de outro, duas pessoas, uma adquirindo a nua 

propriedade e a outra adquirindo o usufruto.  

Art. 534.  Não se admite, depois de instituído usufruto, o usufrutuário aliená-lo para 

terceira pessoa que não seja o nu proprietário, a não  ser  por instituição oneresa na 

mesma  escritura em que é transmitida a nua propriedade.    
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Art. 535. No caso citado no art. 532,  esse primeiro usufrutuário terá de renunciar a 

favor do nu-proprietário, que, em virtude de ter se tornado proprietário pleno, poderá 

alienar onerosamente o Imóvel de forma bipartida (usufruto para A e nua propriedade 

para B). 

 

 

SEÇÃO XII 

DAS CARTAS DE SENTENÇA NOTARIAIS  

 

Art. 536. O Tabelião de Notas poderá, a pedido da parte interessada, formar cartas de 

sentença egressas das decisões judiciais, dentre as quais, os formais de partilha, as cartas 

de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e de 

retificação, nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial. 

Art. 537. As peças instrutórias das cartas de sentença deverão ser extraídas dos autos 

judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. 

§ 1º O acesso dos Tabeliães de Notas ao Processo Judicial Eletrônico e ao Apolo 

Eletrônico será regrado por ato a ser editado quando de sua efetiva implantação. 

§ 2º As cópias deverão ser autenticadas e autuadas, com termo de abertura e termo de 

encerramento, numeradas e rubricadas, de modo a assegurar ao executor da ordem ou ao 

destinatário do título não ter havido acréscimo, subtração ou substituição de peças. 

§ 3º O termo de abertura deverá conter a relação dos documentos autuados, e o termo de 

encerramento informará o número de páginas da carta de sentença. Ambos serão 

considerados como uma único ato de  certidão para fins de cobrança de emolumentos, 

sem prejuízo da cobrança pelas folhas eventualmente excedentes à primeira. 

§ 4º O tabelião fará a autenticação de cada cópia extraída dos autos do processo judicial, 

atendidos os requisitos referentes à prática desse ato, incluídas a aposição de selo de 

autenticidade e cobrança dos emolumentos. 

§ 5º O tabelião deverá criar livro para armazenar as cartas de sentenças, que serão 

instrumentalizadas por Escritura Pública, podendo ser físico ou eletrônico, sendo 

cobrado emolumentos conforme item 7,  Tabela A, conforme modelo anexo. 
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Art. 538. A carta de sentença deverá ser formalizada no prazo máximo de 05(cinco) 

dias úteis, contados da solicitação do interessado e da entrega dos autos originais do 

processo judicial, ou do acesso ao processo judicial eletrônico. 

Art. 539. Poderá o tabelião, ou seu preposto, devolver os autos ao respectivo cartório 

judicial, caso o advogado não proceda a retirada no prazo de 15(quinze) dias da sua 

apresentação. Caso já tenha sido elaborada a carta de sentença, o tabelião poderá se 

habilitar nos autos para recebimento dos seus emolumentos integrais ou parciais. 

Art. 540. O tabelião ou escrevente somente poderá entregar os autos ao advogado 

atuante na causa, salvo com a apresentação da procuração com poderes especiais, a qual 

ficará arquivada. 

Art. 541. Todas as cartas de sentença deverão conter, no mínimo, cópias das seguintes 

peças: 

I – sentença ou decisão a ser cumprida; 

II – certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito em julgado), 

ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito suspensivo; 

III – procurações outorgadas pelas partes; 

IV – outras peças processuais que se mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimento 

da ordem, ou que tenham sido indicadas pelo interessado. 

Art. 542. Em se tratando de inventário, sem prejuízo das disposições do artigo 1.027 do 

Código de Processo Civil, o formal deverá conter, ainda, cópias das seguintes peças: 

I – petição inicial; 

II – decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita; 

III – certidão de óbito; 

IV – plano de partilha; 

V – termo de renúncia, se houver; 

VI – escritura pública de cessão de direitos hereditários, se houver; 

VII – auto de adjudicação, assinado pelas partes e pelo juiz, se houver; 

VIII – manifestação da Fazenda do Estado de Mato Grosso, pela respectiva 

Procuradoria, acerca do recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis 

Causa Mortis e Doações (ITCMD), bem como sobre eventual doação de bens a 

terceiros, e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros, 

nos casos em que não tenha havido pagamento da diferença em dinheiro; 
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IX – manifestação do Município, pela respectiva Procuradoria, se o caso, acerca do 

recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, e sobre 

eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quinhões dos herdeiros, e sobre a 

incidência do tributo; 

X – sentença homologatória da partilha; 

XI – certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito em julgado).  

Art. 543. Em se tratando de separação ou divórcio, a carta de sentença deverá conter, 

ainda, cópia das seguintes peças: 

I – petição inicial; 

II – decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita; 

III – plano de partilha; 

IV – manifestação da Fazenda do Estado de Mato Grosso, pela respectiva Procuradoria, 

acerca da incidência e do recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis 

Causa Mortis e Doações (ITCMD), bem como sobre eventual doação de bens a 

terceiros, e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros, 

nos casos em que não tenha havido pagamento da diferença em dinheiro; 

V – manifestação do Município, pela respectiva Procuradoria, se o caso, acerca da 

incidência e recolhimento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, 

e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quinhões dos herdeiros, e 

sobre a incidência do tributo; 

VI – sentença homologatória; 

VII – certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso(trânsito em julgado). 

Art. 544. A critério do interessado, as cartas de sentença poderão ser formadas em meio 

físico ou eletrônico, aplicando-se as regras relativas à materialização e 

desmaterialização de documentos pelo serviço notarial. 

Art. 545. Para a formação das cartas de sentença em meio eletrônico, deverá ser 

utilizado documento de formato multipágina (um documento com múltiplas páginas), 

como forma de prevenir subtração, adição ou substituição de peças. 

Art. 546. Após a formação da Carta de Sentença, o notário certificará a realização do 

procedimento nos autos, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé de que, a pedido de 

___, OAB n.º ___, procedi nesta data à extração da carta de sentença do ____ (Formal, 

Carta, mandado, retificação ou ratificação)”.  
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SEÇÃO XIII 

DA APLICAÇÃO, NO ÂMBITO DO FORO EXTRAJUDICIAL, DO 

APOSTILAMENTO POR MEIO DO CONVÊNIO SOBRE ELIMINAÇÃO DA 

EXIGÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

ESTRANGEIROS, CELEBRADOS NA HAIA 

 

Art. 547. A apostila é um certificado de autenticidade emitido por países signatários da 

Convenção da Haia, aposto em um documento público, em uma serventia extrajudicial 

do país em que foram emitidos os documentos originais, para atestar sua origem 

(assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição). 

§ 1º Com a entrada em vigor do referido decreto, em 14 de agosto de 2016, o cidadão 

dos países signatários deve recorrer a um único procedimento, que consiste na emissão 

da apostila, ao invés de percorrer toda uma cadeia de legalização, para garantir a origem 

do ato. 

§ 2º É obrigatória a realização do procedimento de apostilamento em todas as serventias 

das Capitais, que possuem a atribuição de tabelionato de notas e de registros, bem como 

em qualquer das sedes das Comarcas do Estado de Mato Grosso.  

§ 3º Os documentos estrangeiros que foram legalizados anteriormente à data 

mencionada na Resolução, por embaixadas e Repartições Consulares brasileiras em 

países partes da Convenção da Apostila, deixarão ter validade no Brasil. 

 § 4º Os documentos emitidos pelos países membros da convenção somente poderão ser 

utilizado no Brasil se devidamente apostilados. 

Art. 548. A apostila deverá ser realizada em documentos emitidos no país de emissão, o 

quais necessitem ser apresentados em outro país. 

§ 1º O apostilamento não deverá ser utilizado para reconhecimento da autenticidade do 

conteúdo material do documento, mas apenas da autenticidade das autoridades, 

instituições, cargos e assinaturas respectivas. 

§ 2º A apostila certifica apenas a origem do documento público, e não o próprio 

documento: certifica a autenticidade da assinatura (reconhecimento de firma) da pessoa, 

da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a 

autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto, consoante o art. 547 desta norma. 
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Art. 549. Para que o documento seja apostilado, o interessado procurará uma das 

serventia de Tabelionato de Notas e de Registro em qualquer das sedes das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso. Na Comarca de Cuiabá todos os tabelionatos poderão realizar o 

apostilamento. 

§ 1º O ato de apostilamento deve ser feito em uma via física e outra eletrônica. A 

primeira será emitida junto ao documento, a ele colada ou apensada. A segunda fica 

registrada no sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações e Apostilamento - SEI 

Apostila), no qual será utilizada tanto para o controle das autoridades brasileiras quanto 

para a consulta de autoridade estrangeira. 

§ 2º O tabelião deverá comunicar à Corregedoria-Geral da Justiça a adesão à realização 

do Apostilamento perante a Casa da Moeda, e seguir a normatização pertinente 

(Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Pública 

Estrangeiros –Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961, Decreto n. 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, Resolução 228, 22.06.2016, Conselho Nacional de Justiça, dentre 

outros). 

§ 3º O documento que receberá o apostilamento pode ser apresentado na serventia por 

meio de cópia, desde que autenticada na mesma serventia do apostilamento. 

§ 4º Qualquer pessoa poderá solicitar o apostilamento na serventia, independentemente 

se signatário ou por portador do documento. 

§ 5º Para a emissão da apostila, a autoridade competente realizará a análise formal do 

documento apresentado, aferindo a autenticidade da assinatura aposta, do cargo ou 

função exercida pelo signatário e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do 

carimbo aposto. 

§ 6º No caso de apostilamento de cópia autenticada, a autoridade competente 

responsabiliza-se também pela autenticidade da assinatura aposta, do cargo ou função 

exercida pelo signatário e, quando cabível, pela autenticidade do selo ou do carimbo 

constantes do documento original. 

§ 7º Em caso de apostilamento de cópia autenticada por autoridade apostilante, a 

autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido a ser lançada na apostila é a 

do tabelião ou a do seu preposto que apôs a fé pública no documento, dispensado, nesse 

caso, o reconhecimento de firma do signatário do documento. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 202 de 1524



§ 8º O documento eletrônico apresentado ao ofício competente ou por ele expedido 

poderá ser apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja 

emitido em formato compatível para upload no sistema do Conselho Nacional de Justiça 

e assinado mediante certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP), e observada a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de 

Governo Eletrônico (e-Ping). 

§ 9 Se o documento original eletrônico não possuir assinatura com uso de certificado 

digital ou se for emitido em formato incompatível para upload no sistema do Conselho 

Nacional de Justiça, o documento eletrônico deverá ser impresso em papel pela 

autoridade apostilante, com aposição da data e hora da autenticação, indicação do site 

de confirmação, inserção de informação sobre a verificação da assinatura digital ou 

outro meio de confirmação e aplicação do selo de autenticidade. 

Art. 550. A apostila será emitida por documento, não importando a quantidade de 

páginas que possuir; todavia, poderá ser emitida por folha se o solicitante do serviço 

assim o exigir. 

§ 1º No ato de digitalização do documento, a autoridade competente deverá utilizar-se 

de software que minimize o tamanho do arquivo. 

§ 2º Na impossibilidade de digitalização pela autoridade competente em razão da 

natureza do documento, o ato poderá ser praticado por terceiros mediante declaração de 

responsabilidade civil e penal pelo conteúdo. 

Art. 551. Em caso de dúvidas sobre a aposição de apostila em documentos públicos 

produzidos no território nacional, as autoridades competentes para a aposição da 

apostila deverão orientar o solicitante do serviço a esclarecê-las à embaixada do país no 

qual o documento será utilizado. 

§ 1º Se a dúvida persistir, deve-se realizar procedimento específico prévio para a 

segurança do ato de aposição da apostila, conforme previsto no art. 3º, § 2º, da 

Resolução CNJ n. 228/2016. 

§ 2º Finalizado o procedimento específico prévio, a autoridade competente, em caso de 

persistência de dúvida sobre a autenticidade do documento, poderá, por meio de decisão 

fundamentada, que deverá ser entregue ao solicitante do serviço, recusar a aposição da 

apostila. 
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§ 3º A instauração de procedimento específico prévio ou a decisão de recusa da 

aposição de apostila poderão ser impugnadas no prazo de cinco dias perante a 

autoridade competente, que, não reconsiderando a decisão, remeterá o pedido à 

corregedoria-geral de justiça do Estado ou do Distrito Federal para decisão sobre a 

questão duvidosa. 

Art. 552. O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira, 

nos moldes do Decreto n. 13.609, de 21 de outubro de 1943, deve ser traduzido por 

tradutor juramentado, devendo essa qualidade constar expressamente da apostila. 

§ 1º Visto que alguns países signatários da Convenção da Apostila não exigem que a 

tradução seja realizada por tradutor juramentado ou certificado, bem como em vista de 

que alguns países se reservam no direito de não aceitar traduções realizadas fora de seu 

território, caso haja dúvidas sobre a aposição da apostila, as autoridades competentes 

deverão orientar o solicitante do serviço a esclarecê-las à embaixada do país no qual o 

documento será utilizado. 

§ 2º No caso de apostilamento de documentos exarados em língua estrangeira 

traduzidos por tradutor não juramentado, deverão constar da apostila a identificação do 

tradutor e a declaração de responsabilidade civil e penal pelo conteúdo. 

§ 3º Por sua conta e risco, o solicitante do serviço poderá requerer a aposição de apostila 

em documento exarado em língua estrangeira sem tradução juramentada. 

§ 4º O ato de aposição de apostila em documentos exarados em língua estrangeira será 

realizado em uma única apostila, dela constando, se for o caso, o documento original e 

sua tradução. No entanto, se assim desejar o solicitante, a tradução poderá ser objeto de 

apostilamento próprio e autônomo. 

§ 5º Em caso de apostilamento de documento original, deve ser reconhecida, por 

semelhança, a assinatura do signatário ou o sinal público do notário caso o 

reconhecimento de firma já tenha sido realizado em cartório distinto daquele que irá 

apostilar o documento. 

Art. 553. Encerrado o procedimento de aposição de apostila e constatado erro, as 

autoridades competentes para o ato devem refazer o procedimento para a aposição de 

outra apostila. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 204 de 1524



§ 1º Constatado que o erro ocorreu devido a falha do serviço da autoridade competente 

para o ato, o novo apostilamento deverá ser realizado sem custo para o solicitante do 

serviço. 

§ 2º Constatado que o erro ocorreu devido a falha de informações por parte do 

solicitante do serviço, o novo apostilamento será por ele custeado. 

Art. 554. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o 

ato de aposição da apostila, as autoridades competentes deverão comunicar o fato 

imediatamente à corregedoria-gera a que estão vinculadas, que providenciará ampla 

publicidade e comunicará o incidente à Corregedoria Nacional de Justiça, ao Ministério 

das Relações Exteriores e à Casa da Moeda do Brasil. 

Parágrafo único. Em caso de inutilização do papel de segurança, a autoridade 

competente deverá destruí-lo mediante incineração ou procedimento semelhante, 

registrando o incidente em certidão. 

 

 

Art. 555. O valor dos emolumentos a ser cobrado no ato de apostilamento, tanto a 

realizada pelos notários e registradores, quanto pelo Poder Judiciário, será o 

correspondente ao da tabela A, item 11 procuração e substabelecimento, alínea “b”, com 

poderes ad negotia, da Lei 7.550/2001, atualizada por provimento da Corregedoria. 

§ 1º Sobre o valor da cobrança do ato não incidirá a cobrança do Fundo de Pessoas 

Civis Naturais, nos termos da lei n. 7.550/2001. 

§ 2º Será isento da cobrança de emolumentos a emissão de apostila em documentos 

requeridos por órgão do Poder Executivo Federal e Estadual para utilização no exterior, 

no interesse do serviço público. 

§ 3º Em caso de apostilamento de documento original, com a respectiva tradução, serão 

cobrados dois atos.  

§ 4º A partir da solicitação do serviço, que pode se dar de forma escrita ou oral (verbal), 

a serventia terá 5 (cinco) dias para entregar o ato e as autoridades apostiladora dará 

recibo de protocolo no momento do requerimento. 

Art. 556. Os documentos públicos assinados digitalmente poderão ser submetidos ao 

apostilamento, desde que seja possível ao notário reconhecer a autenticidade do referido 
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documento, caso em que a emissão da postila se dará conforme o reconhecimento 

realizado pelo notário. 

Art. 557. O código utilizado para identificar o ato de autenticação de apostilamento no 

sistema GIF (Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial) é o 232, até que a 

informática providencie alteração no sistema para trazer na identificação do ato, nome 

da autoridade, cargo, instituição e numeração única do CNJ. 

I – Enquanto não efetiva a alteração citada, o cartório deverá guardar cópia do 

documento em pasta virtual.  

II - O papel de segurança deve ser adquirido e utilizados nos termos da Resolução do 

Conselho supracitada. 

Art. 558. São autoridades competentes para a aposição de apostila em documentos 

públicos produzidos no território nacional: 

I – a Corregedoria Geral de Justiça e os Juízes Diretores do foro das comarcas, quanto a 

documentos de interesse do Poder Judiciário;  

II – os titulares dos cartórios extrajudiciais, no limite das suas atribuições. 

§ 1º O exercício da competência para emissão de apostilas pressupõe autorização 

específica e individualizada da Corregedoria Nacional de Justiça.  

§ 2º  Consideram-se documentos de interesse do Poder Judiciário aqueles destinados a 

produzir efeitos institucionais do respectivo órgão em países signatários da Convenção 

da Apostila. 

§ 3º Os titulares de serviços notariais e de registro, nos termos do art. 5º da Lei n. 

8.935/1994, são autoridades competentes para o ato de aposição de apostila nos limites 

de suas atribuições, conforme prevê o art. 6º, II, da Resolução CNJ n. 228/2016. 

§ 4º Os notários e registradores são autoridades competentes para o ato de aposição de 

apostila em documentos produzidos no território nacional de acordo com a 

especialização de cada serventia extrajudicial. 

§ 5º Os titulares dos serviços notariais e de registro poderão solicitar à Corregedoria 

Nacional de Justiça autorização específica para que o serviço de apostilamento seja 

prestado, sob sua supervisão, por até cinco substitutos ou auxiliares. 

§ 6º Na ausência do titular do serviço notarial e de registro por impedimento ou 

afastamento, o serviço será prestado pelo substituto designado. 
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§ 7º Em caso de vacância do titular do serviço notarial e de registro, o serviço será 

prestado pelo interino ou interventor nomeado para responder pela serventia. 

Art. 559 A Corregedoria-Geral da Justiça, os notários e os registradores deverão 

contratar diretamente com a Casa da Moeda do Brasil a aquisição do papel-moeda, de 

modo a manter estoques para viabilizar a continuidade do serviço. 

§ 1º A aquisição do papel-moeda é de responsabilidade das autoridades competentes 

para a aposição de apostila, permitindo-se a realização de convênios e parcerias para 

redução do custo. 

§ 2º O papel-moeda adquirido por uma autoridade competente para a aposição de 

apostila não pode ser alienado ou cedido a outra autoridade. 

§ 3º A Corregedoria-Geral da Justiça aguardará a elaboração do contrato a ser 

entabulado entre  o ordenador de despesas no âmbito do Judiciário Estadual –  

Presidência do Tribunal de Justiça – e a Casa da Moeda para a realização do 

apostilamento no âmbito desta CGJ/MT e diretores do foro das Comarcas do Estado. 

Art. 560. Diante da perda da eficácia dos apostilamentos produzidos no território 

nacional a partir de 14 de fevereiro de 2017, conforme estatuído no art. 20 da Resolução 

CNJ n. 228/2016, o interessado poderá ratificar o apostilamento mediante o atual 

procedimento. 

Parágrafo único. O ato de ratificação cingir-se-á a atestar a autenticidade do 

apostilamento realizado anteriormente. 

Art. 561. O descumprimento das disposições contidas na resolução 228/2016, Conselho 

Nacional de Justiça, e no Provimento 58/2016, Corregedoria Nacional de Justiça, pelas 

autoridades competentes para a aposição de apostila ensejará a instauração de 

procedimento administrativo disciplinar. 
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TÍTULO V 

DOS SERVIÇOS DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS 

 

CAPÍTULO I 

DOS LIVROS 

 

Art. 562. Os Tabelionatos de Registro de Protesto de Títulos e outros documentos de 

dívidas adotarão os seguintes livros: 

I  - Livro de Protocolo de Títulos apresentados; 

II - Livro de Registro de Protesto; 

III - Índice (§§ 1º e 2º do artigo 34 da Lei nº 9.492/97). 

Art. 563. O Livro de Protocolo de Títulos e outros documentos de dívida servirá para 

anotação, em rigorosa ordem cronológica, de todos os títulos apresentados para protesto, 

sendo de 03(três) anos seu prazo de arquivamento. 

§ 1º O Livro de Protocolo deve conter, obrigatoriamente: 

I -  a data de entrada do título; 

II - as características principais do título, sua natureza, seu valor ou saldo devedor, o 

nome e endereço completo do devedor, o número do seu documento de identidade ou de 

inscrição no CPF, bem como quando  fornecidos, outros dados que possibilitem sua 

exata qualificação; 

III - em se tratando de duplicata ou duplicata de serviço, a comprovação da prestação do 

serviço e do vínculo que o autorizou (§ 3º do artigo 20 da Lei  nº 5.474/68), exceto 

quando se tratar de duplicata de serviço por indicação; 

IV - se o protesto de duplicata tiver que ser tirado por indicação do portador, deverá ser 

mencionada a sua espécie (duplicata de venda mercantil ou de serviço ou Cédula de 

Crédito Bancário); 

V - o valor das custas depositadas pelo portador. 

Art. 564. O Livro de Registro de Protesto, cujo prazo de arquivamento é de 10(dez) 

anos, servirá para a transcrição dos instrumentos de protestos, os quais deverão conter: 

I - data e número da protocolização; 

II - nome do apresentante e endereço; 
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III - reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante 

e declarações nele inseridas; 

IV - certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas; 

V - indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas; 

VI - a aquiescência do portador ao aceite por honra; 

VII - nome, número do documento de identificação do devedor e endereço; 

VIII - data e assinatura do Tabelião do Protesto, de seus substitutos ou de Escrevente 

autorizado. 

Parágrafo único. Para os fins do inciso VII supra, entende-se por documento de 

identificação o de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, a Carteira de Identidade e outros 

documentos que a lei conferir igual valor. 

Art. 565. O livro  de  que trata a norma antecedente poderá ser escriturado em folhas 

soltas, sendo  formado  com  os originais dos instrumentos e poderá conter até 500 

(quinhentas) folhas, as quais serão numeradas e rubricadas pelo Tabelião, seus 

substitutos ou Escrevente autorizado, sendo permitido o uso de termos impressos, desde 

que contenham todos os requisitos exigidos em Lei.  

Art. 566. Dos índices constarão, em ordem alfabética, os nomes dos emitentes, sacados 

ou aceitantes de notas promissórias, letras de câmbio, duplicatas e de devedores de 

outros títulos, com a indicação do CNPJ, CPF,  etc., além do número do livro e folha em 

que foi lavrado o protesto e a averbação do cancelamento, se ocorrer. 

§ 1º Os índices poderão ser elaborados por fichas, microfichas ou banco eletrônico de 

dados. 

Art. 567. Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante os seguintes 

prazos:  

I - 1 (um) ano para as intimações, editais correspondente a documentos protestados, 

ordens de cancelamento,  arquivo de pedidos de certidão e extratos bancários;  

II - 6 (seis) meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou 

retirados além do tríduo legal;  

III - 30 (trinta) dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, 

solicitações de retirada dos apresentantes e os comprovantes de devolução, por 

irregularidade, dos títulos e documentos de dívida.  
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§ 1º. A contagem dos prazos dar-se-á a partir da data da última correição geral ordinária 

realizada pelo Diretor  Corregedor Permanente. 

§ 2º. Vencidos os prazos mencionados acima, poderão ser incinerados ou destruídos por 

outra forma, resguardado e preservado o sigilo. 
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CAPÍTULO II 

DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Art. 568. Todos  os títulos e  documentos de dívidas apresentados  no horário  

regulamentar  serão protocolizados até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, obedecendo 

à ordem cronológica de entrega. 

§ 1º O título e documento de dívida deverá ser apresentado ao Tabelião de Protesto do 

lugar/praça de pagamento nele declarado. Não havendo a indicação do lugar do 

pagamento, poderá  ser indicado  o  lugar do domicílio do devedor, segundo se inferir 

do título ou conforme indicação do apresentante.   

§ 2º Se houver mais de um devedor, com domicílios distintos e o documento não  

declarar o lugar do  pagamento, a apresentação ocorrerá no lugar do domicílio de 

qualquer um deles.  

§ 3º Os títulos executivos judiciais deverão ser protestados na localidade de tramitação 

do processo, exceto ser houver decisão judicial diversa ou previsão em  lei. 

§ 4º  Nos casos de  protesto de saldo devedor de custas judiciais, taxa judicial e 

extrajudicial e multa de processos administrativos, o lugar do  protesto será a comarca 

onde tramitou o processo.  

§ 5º É vedado ao Tabelião do Registro de Protesto recusar o protesto de títulos e outros 

documentos de dívidas, salvo quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

a) título ainda não vencido; 

b) título pagável ou indicado para aceite em praça não localizada no  território da 

Comarca em que situa o Tabelionato de Protesto; 

c)  não contenha os requisitos essenciais previstos na lei que o regula; 

d) títulos sem valor no mercado.  

§ 6º Para os fins desta norma, ao Cartório de Protesto cumpre apenas examinar as 

formalidades e requisitos do título, incluindo-se neste exame a verificação da existência 

das cláusulas sem despesa, sem protesto ou outras equivalentes, não lhe cabendo 

investigar a ocorrência da caducidade ou prescrição. 

Art. 569. O protesto para fins falimentares está sujeito às mesmas regras do protesto 

comum, com as seguintes alterações:  
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a) a competência territorial é a do Tabelionato do local do principal estabelecimento do 

devedor, ainda que outra seja a praça de pagamento;  

b) o protesto especial depende de comprovação do prévio cancelamento de eventual 

protesto comum lavrado anteriormente do mesmo título ou documento de dívida;  

c) o termo de protesto especial deve indicar o nome completo de quem recebeu a 

intimação, salvo se realizada por edital. 

Art. 570 O deferimento do processamento de recuperação judicial de empresário e de 

sociedade empresária não impede o protesto de títulos e documentos de dívida 

relacionados com o requerente do benefício legal. 

Art. 571. Existindo endosso ou aval, o protesto de cheques não dependerá de quaisquer 

intimações, e do assentamento dos serviços de protestos de títulos não deverão constar 

os nomes e números do CPF dos titulares da respectiva conta bancária, se o apresentante 

requerer o apontamento tão-somente contra o endossante ou avalista anotando-se, nos 

campos próprios que o emitente é desconhecido, elaborando-se índice em separado, 

pelo nome do apresentante. 

 Art. 572. Não cabe ao Tabelionato consultar a Receita Federal sobre o número de  

identificação do devedor (CPF ou CNPJ), cuja providência é da inteira responsabilidade 

do apresentante, exceto em hipótese de justificada dúvida no título. 

Art. 573. Poderão ser protestados títulos de crédito emitidos em moeda estrangeira, 

emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor 

juramentado.  

§ 1º Constarão  obrigatoriamente  do  registro  do  protesto  a descrição do documento e 

sua tradução. 

§ 2º Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo 

ao apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. 

§ 3º Tratando-se de títulos  ou  documentos  de  dívidas emitidos no Brasil, em moeda 

estrangeira, cuidará o Tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei nº 857, de 11 

de setembro de 1969, e legislação complementar ou superveniente. 

Art. 574. É vedado aos cartórios de protesto de títulos deste Estado protestar letras de 

câmbio sem aceite.  

Parágrafo único. Os   protestos   de  letras  de  câmbio  sem  aceite,  já  efetuados 

devem ser cancelados.  
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Art. 575. Tratando-se de título sujeito a algum tipo de correção, o apresentante deve 

anexar ao título demonstrativo de cálculo, o qual deve acompanhar a intimação ao 

devedor, e o pagamento deve-se dar no exato valor indicado pelo apresentante, sendo de 

sua inteira responsabilidade a correspondente atualização e o valor resultante, e em caso 

de protesto o valor protestado corresponderá igualmente ao indicado pelo apresentante.  
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CAPÍTULO III 

DOS TÍTULOS 

 

SEÇÃO I  

DO PROTESTO DE DOCUMENTOS DE DÍVIDA 

 

Art. 576. Qualquer documento representativo de dívida, desde que dotado dos atributos 

de certeza e liquidez, pode ser levado a protesto: 

I - para prova da inadimplência do devedor;  

II - para fixação do termo inicial da mora, quando se tratar de obrigação sem prazo de 

vencimento estipulado; 

III - para interromper o curso do prazo prescricional. 

Art. 577. Podem ser objeto de protesto todos os títulos extrajudiciais elencados no 

artigo 784 do Código de Processo Civil, bem como os demais títulos que, por expressa 

disposição de lei, possuam força executiva.  

§ 1º Para o  protesto de contratos de locação (comercial, residencial, para temporada) 

não há necessidade de que o documento esteja assinado por duas testemunhas, podendo 

ser protestadas, também, as obrigações acessórias nele contratadas (v.g. contas de 

telefone, água, energia elétrica, etc.). 

§ 2º O crédito decorrente de aluguel e as suas obrigações acessórias deverão sempre vir 

demonstrados em memória de cálculos que indique o valor atualizado do débito, 

incluídos os consectários da mora. 

§ 3º Tratando-se de crédito decorrente de cotas condominiais, para o protesto, o 

Tabelião deverá solicitar do apresentante: 

I -  ata de assembleia (ou cópia autenticada) de eleição do síndico; 

II -  prova registrária da quantidade de unidades autônomas no Condomínio; 

III -  indicação do valor de cada quota condominial, e dos consectários da mora; 

IV -  estatuto (ou convenção) do Condomínio, atestando a legitimidade do  síndico e o 

rol de obrigações pecuniárias (e as eventuais penalidades) relativas aos condôminos. 

§ 4º Em caso de contrato de seguro de vida, poderão ser protestados o contrato em si, a 

sua apólice ou o bilhete de seguro, exigindo-se para o ato, tão-somente, prova da 
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inadimplência (para o segurador), ou a prova do óbito e da recusa em pagar (para o 

segurado). 

Art. 578. Apresentados os documentos necessários ao protesto, deverá ser lavrado o ato, 

observando o disposto nesta seção. 

 

 

SEÇÃO II 

DO PROTESTO DE CHEQUE 

 

Art. 579. O cheque poderá ser protestado no lugar do pagamento, ou no domicílio do 

emitente, e deverá conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa 

de pagamento, salvo se o protesto tiver por finalidade instruir medidas contra o 

estabelecimento de crédito. 

Art. 580. É  vedado  o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado por motivo de 

furto, roubo ou extravio de folhas ou talonários, ou por fraude, nos casos dos motivos 

números 20, 25, 28, 30 e 35, da Resolução 1.682, de 31.01.1990, da Circular 2.313, de 

26.05.1993, da Circular 3.050, de 02.08.2012 e da Circular 3.535. de 16 de maio de 

2011, do Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio 

de endosso, nem estejam garantidos por aval.  

§ 1º A pessoa que figurar como emitente de cheque referido no caput, já protestado, 

poderá solicitar diretamente ao Tabelião, sem ônus, o cancelamento do protesto tirado 

por falta de pagamento, instruindo o requerimento com prova do motivo da devolução 

do cheque pelo Banco sacado. O Tabelião, sendo suficiente a prova apresentada, 

promoverá, em até 30 dias, o cancelamento do protesto e a comunicação dessa medida 

ao apresentante, pelo Correio ou outro meio hábil. 

§ 2º Existindo nos cheques referidos no caput, endosso ou aval, não constarão nos 

assentamentos de serviços de protesto os nomes e números do CPF dos titulares da 

respectiva conta corrente bancária, anotando-se nos campos próprios que o emitente é 

desconhecido e elaborando-se, em separado, índice pelo nome do apresentante. 

Art. 581. Quando o cheque for apresentado para protesto mais de um ano após sua 

emissão será obrigatória a comprovação, pelo apresentante, do endereço do emitente. 
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§ 1º Igual comprovação  poderá  ser  exigida  pelo  Tabelião quando o lugar de 

pagamento do cheque for diverso da comarca em que apresentado (ou do município em 

que sediado o Tabelião), ou houver razão para suspeitar da veracidade do endereço 

fornecido. 

§ 2º A comprovação do endereço do emitente, quando a devolução do cheque decorrer 

dos motivos correspondentes aos números 11, 12, 13, 14, 21, 22 e 31 previstos nos 

diplomas mencionados no artigo 564 desta norma, será realizada mediante apresentação 

de declaração do Banco sacado, em papel timbrado e com identificação do signatário, 

fornecida nos termos do artigo 6° da Resolução nº 3.972, de 28 de abril de 2011, do 

Banco Central do Brasil. Certificando o Banco sacado que não pode fornecer a 

declaração, poderá o apresentante comprovar o endereço do emitente por outro meio 

hábil. 

§ 3º Devolvido o cheque por outro motivo, a comprovação do endereço poderá ser feita 

por meio da declaração do apresentante, ou outras provas documentais idôneas. 

§ 4º Na hipótese prevista no caput, o apresentante de título para protesto preencherá 

formulário de apresentação, a ser arquivado na serventia, em que informará, sob sua 

responsabilidade, as características essenciais do título e os dados do devedor. 

I – O  formulário  será  assinado pelo apresentante ou seu representante legal, se for 

pessoa jurídica, ou, se não comparecer pessoalmente, pela pessoa que exibir o título ou 

o documento de dívida para ser protocolizado, devendo constar os nomes completos de 

ambos, os números de suas cédulas de identidade, de seus endereços e telefones. 

II – Para a recepção do título será conferida a cédula de identidade do apresentante 

visando à apuração de sua correspondência com os dados lançados no formulário de 

apresentação. 

III – Sendo o título  exibido  para recepção por pessoa distinta do apresentante ou de seu 

representante legal, além de conferida sua cédula de identidade será o formulário de 

apresentação instruído com cópia da cédula de identidade do apresentante, ou de seu 

representante legal se for pessoa jurídica, a ser arquivada na serventia. 

IV – Onde houver mais de um Tabelião de Protesto, o formulário de apresentação será 

entregue ao distribuidor de títulos, ou ao serviço de distribuição de títulos. 

V – O formulário poderá ser  preenchido em duas vias, uma para arquivamento e outra 

para servir como recibo a ser entregue ao apresentante, e poderá conter outras 
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informações conforme dispuser norma da Corregedoria-Geral da Justiça, ou do Juiz 

Corregedor Permanente. 

Art. 582. O Tabelião  recusará o protesto de cheque quando tiver fundada suspeita de 

que o endereço indicado como sendo do devedor é incorreto. 

Parágrafo único. O Tabelião de Protesto comunicará o fato à Autoridade Policial 

quando constatar que o apresentante, agindo de má-fé, declarou endereço incorreto do 

devedor. 

Art. 583. Nos casos  em que o recolhimento dos emolumentos for diferido para data 

posterior à da apresentação e protesto, o referido  protesto facultativo será recusado pelo 

Tabelião quando as circunstâncias da apresentação indicarem exercício abusivo de 

direito. 

§ 1º Além da hipótese acima, o Tabelião verificará se os cheques com datas antigas e 

valores irrisórios apresentados, isoladamente ou em lote, por terceiros que não sejam 

seus beneficiários originais, emitidos sem indicação do favorecido, bem como se a 

indicação do endereço onde o emitente não residir é feita de modo a inviabilizar a 

intimação pessoal. 

§ 2º Para apuração da legitimidade da pretensão, o Tabelião poderá exigir, de forma 

escrita e fundamentada, que o apresentante preste esclarecimentos sobre os motivos que 

justificam o protesto, assim como apresente provas complementares do endereço do 

emitente, arquivando na serventia a declaração e os documentos comprobatórios que lhe 

forem apresentados. 

Art. 584. A recusa da lavratura do protesto deverá ser manifestada em nota devolutiva, 

por escrito, com exposição de seus fundamentos. 

Parágrafo único. Não se conformando com  a  recusa, o  apresentante  poderá requerer, 

em procedimento administrativo, sua revisão pelo Juiz Corregedor Permanente, que 

poderá mantê-la ou determinar a lavratura do instrumento de protesto. 

Art. 585. As declarações e documentos comprobatórios de endereço previstos nesta 

Seção poderão ser arquivados em mídia eletrônica ou digital, inclusive com extração de 

imagem mediante uso de "scanner”, fotografia ou outro meio hábil. 
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SEÇÃO III 

DO PROTESTO DE TÍTULOS DE MICROEMPRESA E  EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

Art. 586.  No protesto  de título que tenha como devedora uma microempresa ou uma 

empresa de pequeno porte, conforme definição estabelecida no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e no art. 966 do Código Civil, não devem mais incidir sobre 

os emolumentos do tabelião quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e 

contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de 

custeio de atos gratuitos (Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas 

Naturais – FCRCPN), fundos especiais do Tribunal de Justiça (FUNAJURIS), criados 

ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança 

do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização da 

intimação, de acordo com o disposto no art. 73, I, da LC nº 123/06.  

§ 1º A regra acima deve ser aplicada aos atos de pagamento e protesto dos títulos e aos 

de cancelamento do registro de protesto. 

§ 2º Para  comprovar  sua  condição  de  microempresa  ou  de empresa de pequeno 

porte, nos termos do inciso IV do art. 73 da LC nº 123/2006, o devedor deverá 

apresentar documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro das Pessoas 

Jurídicas, em via original ou cópia autenticada, referente ao exercício fiscal vigente, 

podendo o mesmo documento ser utilizado mais de uma vez para a obtenção do 

benefício. 

§ 3º As Serventias de Protesto deverão arquivar o documento de comprovação pelo 

prazo mínimo de 5(cinco) anos. 

Art. 587. Os atos praticados nos termos do art. 73 da referida lei complementar deverão 

ser lançados em relatório próprio, cujo modelo será apresentado pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação deste egrégio Tribunal, e encaminhado, mensalmente, com a 

declaração dos atos notariais e de registro.  
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SEÇÃO IV   

DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

 

Art. 588. Ficam autorizados os  Oficiais  de  Protesto  de  Títulos  e  Documentos do 

Estado de Mato Grosso receber para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos 

tributários e não-tributários da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios 

e das respectivas autarquias, incluindo os Conselhos Corporativos de Classe, e 

fundações públicas, desde que inscritas na conformidade do artigo 202 do CTN.  

§ 1º Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, na forma regulada pelo art. 151 do 

Código Tributário Nacional, será emitida declaração de anuência para que o interessado 

requeira o cancelamento do registro do protesto. 

§ 2º Os pagamentos  dos  valores  previstos  nas  tabelas de emolumentos somente serão 

devidos quando da quitação do débito correspondente à certidão de dívida ativa 

protestada. 

I – Ocorrendo parcelamento do crédito levado a protesto, ou sua extinção, por qualquer 

das hipóteses do artigo 156 do CTN, serão devidas as custas e emolumentos relativos ao 

ato cartorial.  

II – Havendo  desistência   do   apontamento a protesto, desde que efetivada antes da 

intimação do devedor, não incidirão os emolumentos nem as custas notariais. 

Art. 589. No protesto de dívida ativa, os pagamentos  dos  valores  previstos  nas  

tabelas de emolumentos somente serão devidos quando da quitação do débito 

correspondente à certidão de dívida ativa protestada. 

Art. 590. É possível exclusão, no caso de retirada sem protesto e ou cancelamento do 

protesto, quando enviado  equivocadamente por parte das entidades acima, por meio do 

código remessa  indevida de protestos, sem que incida a taxa do FUNAJURIS  e nem o 

Fundo de Compensão de Registro Civil de Pessoas Naturais.  
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SEÇÃO V 

DO PROTESTO DE SENTENÇA LÍQUIDA 

 

Art. 591. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 

termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523. 

§ 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da 

decisão. 

§ 2º Atendidas as exigências do caput, pode o crédito decorrente de honorários 

advocatícios fixados na sentença ser protestado pelo profissional a quem beneficia, 

salvo se: 

I -   houver mais de um e não haver entre eles sociedade civil, nos termos do art. 15 da 

Lei nº 8.906/94; 

II - O advogado anuir que seu crédito seja protestado junto com o do seu cliente. 

§ 2º Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de emolumentos somente serão 

devidos quando da quitação do débito correspondente à certidão de dívida judicial; 

contudo, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento, postagem da intimação 

pelo correio e publicação de editais deverão ser efetuadas quando do protocolo do título. 

Art. 592. A certidão de dívida judicial será requerida pelo credor e levada a protesto sob 

sua exclusiva responsabilidade. 

§ 1º No  requerimento  de  expedição  da certidão de dívida judicial, deverá o requerente 

apresentar o comprovante de recolhimento das custas correspondentes, na forma da 

Tabela B, item 3, do Provimento de custas judiciais. 

§ 2º A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e 

indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o 

valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. 

Art. 593. Para a efetivação do protesto, deverá o Tabelião exigir a apresentação de 

certidão da sentença fornecida pela Escrivania Judicial onde tramitou o processo, que 

deverá conter os seguintes itens: 

I - nome do apresentante; 

II - nome ou razão social do credor e do devedor; 

III - número do CPF ou CNPJ do credor do devedor; 
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IV - endereço completo do devedor; 

V - vara que tramitou o processo; 

VI - número do processo; 

VII - data do termo de conciliação/sentença; 

VIII - data do trânsito em julgado da conciliação/sentença; 

IX - parte dispositiva da sentença; 

X - valor do crédito; 

XI - data da homologação judicial; 

XII - praça de pagamento; 

XIII - data e assinatura do gestor da secretaria. 

Parágrafo único. O credor deverá apresentar planilha de cálculo atualizada, quando 

protestar valor diverso do existente na Certidão.  

Art. 594. Apresentados os documentos necessários ao protesto, deverá ser lavrado o ato, 

observado o disposto neste Capítulo e na Lei nº 9.492/97. 

§ 1º O devedor que estiver discutindo a validade da sentença judicial protestada, em 

sede de ação rescisória, poderá requerer, às suas expensas e responsabilidades, 

anotação, às margens do título protestado, acerca da existência da referida ação. 

§ 2º A sentença líquida de outros Estados proferida em processo  eletrônico  poderá ser 

protestada, desde que venha acompanhada das informações necessárias para tal mister, e 

a serventia acesse no endereço de consulta para confirmação e comprovação do 

documento. 

§ 3º No protesto de sentença líquida os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de 

emolumentos somente serão devidos quando da quitação do débito correspondente à 

certidão de crédito judicial; contudo, o pagamento das despesas relativas ao 

deslocamento, postagem da intimação pelo correio e publicação de editais deverão ser 

efetuadas quando do protocolo do título. 

§ 4º A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, 

mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de 

protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 221 de 1524



SUBSEÇÃO I 

DO PROTESTO DE DECISÃO QUE CONDENA AO PAGAMENTO DE 

ALIMENTOS 

 

Art. 595 No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o magistrado  poderá  enviá-

las ao Cartório de protesto, caso não haja o pagamento, nos termos do  paragrafo 

primeiro do art. 528 do CPC.  

§ 1º A decisão encaminhada ao cartório extrajudicial deverá estar acompanhada de 

certidão do cartório judicial, que deve indicar o nome e a qualificação do credor e do 

devedor, o número do processo judicial em execução, o valor líquido e certo da dívida, 

com a data de sua homologação judicial.  

§ 2º Os emolumentos serão cotados pelo Oficial  de Protesto e  remetidos ao juiz da 

causa  para serem acrescido ao valor da  dívida por ocasião da execução.   

§ 3º De igual forma,  poderá o credor  requerer  emissão  de certidão judicial da 

existência da dívida para registro em Cartório  de  Protesto de Título e Documentos. 

§ 4º A cobrança de emolumentos se dará ao final, nos termos do art. 594, §3º, desta 

norma. 

§ 5º Para os efeitos do cancelamento do protesto, o juiz deverá encaminhar a ordem por 

meio  eletrônico  disponibilizado via  site www.ieptbmt.org.br), para  fazer a  remessa 

da ordem aos tabelionatos de protesto aos quais incumbe a realização do cancelamento. 
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SEÇÃO VI 

PROTESTO DE SALDO DEVEDOR DE CUSTAS JUDICIAIS E TAXA 

JUDICIÁRIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E MULTA DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 596. Esta seção visa a padronização dos procedimentos para remessa e a cobrança 

de protesto extrajudicial das certidões de débitos consistentes em custas processuais, 

taxas e multas decorrentes de processos administrativos e de processos judiciais 

oriundas de sentenças, que tenham como sucumbentes partes condenadas ao pagamento 

de valores em favor do FUNAJURIS. 

Parágrafo único. O protesto independe de prévio depósito de emolumentos ou 

quaisquer outras despesas, inclusive de intimação do devedor, cujos valores serão pagos 

pelo devedor no ato do pedido de cancelamento do registro do protesto, devendo o 

cálculo ser feito com base nos valores da tabela de emolumentos em vigor na data em 

que ocorrer o efetivo cancelamento ou no ato do pagamento elisivo. 

Art. 597. São passíveis de protestos os documentos dotados dos atributos de liquidez, 

certeza e exigibilidade, as certidões emitidas pelos Gestores. 

§ 1º São títulos dotados dos atributos acima, as custas processuais, taxas e multas 

fixadas nas sentenças condenatórias proferidas no processo civil; custas processuais, 

taxas e multas  fixadas nas sentenças condenatórias transitadas em julgado; custas 

processuais, taxas e multas fixadas nas sentenças homologatórias de transações ou de 

conciliações. 

§ 2º Caso o protesto do documento de dívida se refira a valor diverso do constante na 

parte dispositiva da sentença, deverá ser apresentada planilha de cálculo elaborada em 

conformidade com ela. 

§ 3º A remessa dos documentos de dívida será feita, exclusivamente, por meio da Central de 

Remessa de Arquivos, serviço disponibilizado pelo Instituto de Estudos de Protestos do 

Brasil - Seção Mato Grosso -  IEPTB/MT  a todos os tabeliães de protesto do Estado. 

Devendo  o protesto ser realizado na comarca onde tramitou o processo. 

§ 4º Para fins do protesto, conforme consta do Termo de Cooperação, os valores a 

serem protestados referentes as custas processuais, multas, taxas administrativas fixadas 

no título executivo judicial serão representados por certidão de débito emitida pela 
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Secretaria da respectiva Vara ou pela Secretaria do TJ/MT, em conformidade com o 

disposto na Lei n° 9.492/97. 

§ 5º É defeso aos tabeliães de protesto o recebimento dos documentos de dívida objeto 

diretamente em suas serventias. 

§ 6º O protesto dos documentos de dívida especificados no § 1º supra será efetuado, 

unicamente pelo TJ/MT, por meio do Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e 

o Instituto de Estudos de Protestos do Brasil - Seção Mato Grosso -  IEPTB/MT, enviando 

as informações  ao Cartório via Central de Remessa de Arquivos-CRA/MT.  

§ 7º O Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Mato Grosso, na 

qualidade de representante dos tabeliães de protesto do Estado de Mato Grosso, bem 

como nos termos do artigo 5°, XXI da Constituição Federal de 1988, fará a divulgação, 

padronização e implantação dos procedimentos necessários ao registro do protesto para 

fins de efetivo cumprimento. 

Art. 598. Os documentos de dívidas terão os requisitos formais, logo os valores das 

custas processuais, taxas e multas administrativas que serão representados pela certidão 

de débito, para fins de protesto, deverão conter os seguintes dados:  

I - identificação da Vara apresentante;  

II - identificação do credor(ou credores) principal(ais), com o respectivo número do 

CPF ou do CNPJ ou documento de identidade;  

III - identificação do devedor ou devedores, com o respectivo número do CNPJ ou CPF, 

endereço, cidade, estado e CEP; 

IV - dados do processo: Vara, número do processo, data da sentença, da certidão de 

trânsito em julgado;  

V -  valor do débito referente às custas processuais, taxas e as custas finais do TJ/MT;  

VI -  praça e local de pagamento;  

VII -  data; e 

VIII -  assinatura do Diretor da Secretaria ou de seu substituto legal. 

Art. 599. O Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Mato Grosso 

está autorizado a digitar e inserir no sistema as certidões de débito encaminhadas à 

Central de Remessa de Arquivos-CRA/MT para serem distribuídas aos tabelionatos de 

protesto, sem custo algum para o cooperado. 
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§ 1º A remessa de certidão de débito deverá ser realizada pelo referido Instituto via 

Sistema Malote Digital, no 5°(quinto) dia de cada mês, para que possa inserir a certidão 

e distribuí-la para os respectivos cartórios até o dia 10(dez) de cada mês.  

I – Após a distribuição da certidão de débito à Central de Remessa de Arquivos - 

CRA/MT, nos moldes estipulados no caput, o IEPTB/MT informará ao TJ/MT, o 

número do respectivo protocolo e o tabelionato para o qual o documento foi distribuído 

para fins de protesto. 

II – Os valores recebidos do devedor, decorrentes de certidão de débito serão 

automaticamente repassados ao credor com o pagamento da guia de recibo de quitação 

que será disponibilizado para o TJ-MT via sistema.  

III – O instrumento de protesto pode ser expedido por meio eletrônico, com a utilização 

de certificado digital no âmbito da ICP- Brasil. 

IV – Admite-se o cancelamento mediante declaração de anuência, formalizada por meio 

eletrônico, com a utilização de certificado digital daquele que figurou no registro do 

protesto como credor originário, ou por endosso translativo, no âmbito ICP-Brasil ou 

outro meio seguro disponibilizado pelo Tabelionato.  

Art. 600. Após a intimação do devedor e durante o tríduo legal, o qual se encerra com o 

protesto do documento de dívida, o pagamento dos débitos referidos neste instrumento 

será efetuado pelo devedor diretamente no tabelionato competente ou por meio de 

sistema de compensação da rede bancária (boleto bancário), ou via internet, observados 

o valor e a data de vencimento constantes da intimação encaminhada ao devedor, 

fornecendo o tabelionato ou a instituição bancária recebedora o recibo de quitação. 

Art. 601. Após o protesto da certidão de débito(modelos anexos), o pagamento deverá 

ser feito, unicamente, no Departamento de Controle e Arrecadação- DCA, o qual fica 

responsável pela autorização/anuência eletrônica do cancelamento via sistema e pelo 

encaminhamento de intimação do devedor ao tabelionato, para que efetue o pagamento 

dos emolumentos, despesas de intimação, bem como para que requeira o cancelamento 

do protesto. 

§ 1º As certidões de débito apresentadas pelo TJ/MT ao Instituto de Estudos de Protestos 

do Brasil - Seção Mato Grosso -  IEPTB/MT, por meio de sua Central de Remessa de 

Arquivos, e os respectivos instrumentos de protesto ficarão sob custódia do respectivo 

tabelionato de protesto. 
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§ 2º Com a dívida protestada, para efetivar o cancelamento do ato, o devedor poderá 

enviar diretamente via e-mail – departamento.controle@tjmt.jus.br - do Departamento 

de Controle e Arrecadação o comprovante de pagamento, ou à Comarca de origem do 

pagamento na Diretoria do Foro, a qual deverá remeter o comprovante imediatamente 

ao referido departamento para que este envie ao Instituto de Protesto.  

§ 3º O cancelamento do protesto lavrado em decorrência de equívoco cometido pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA não implicará o pagamento de 

emolumentos e demais despesas, renunciando, desde logo, os tabeliães o seu 

recebimento.  

§ 4º A solicitação de cancelamento (modelo anexo) a que se refere o caput, ou seja, em 

decorrência do envio indevido, será enviada via sistema. 

§ 5º As solicitações de desistências de protesto dar-se-ão por sistema eletrônico, por 

intermédio do número de protocolo disponibilizado via sistema e serão acatadas pelos 

tabelionatos dentro do tríduo legal, sem ônus para o TJ/MT e para o devedor. 

Art. 602. Os Gestores Judiciários das 1ª e 2ª Instâncias do Estado de Mato Grosso, após 

a constatação da inadimplência do pagamento de Custas Judiciais e Taxa Judicial e 

Extrajudicial, multas de processos administrativos e judicial e, após a devida intimação 

para pagamento no prazo de 05(cinco) dias, deverão encaminhar ao Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA/TJMT por intermédio de ofício, os seguintes documentos: 

I – Certidão de débito para taxa judiciária (anexo I); 

II – Certidão de débito para custas judiciais (anexo II); 

III – Certidão de débito para multas de processo administrativo ou judicial (anexo III); 

IV – Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas judiciais, e Taxa Judicial dos 

foros judicial e extrajudicial e mulas de processo administrativo ou judicia elencados 

separadamente, atualizados e corrigidos monetariamente, conforme tabela 

recomendatória do Gilberto Mello, não expurgada. 

§ 1º o levantamento dos processos com saldo devedor de custas será realizado pelo 

DCA – Departamento de Controle e Arrecadação, conforme de plano de gestão 

aprovado pela Presidência deste E. Tribunal; 

§ 2º. A certidão expedida, proveniente do levantamento de processos com saldo devedor 

de custas deverá ser encaminhado ao DCA para que possa controlar o saneamento do 

procedimento e o registro contábil, bem como deverão ser informados em “forma de 
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relação” os processos que foram impossibilitados a emissão da ertidão por ausência de 

informação necessária para a inscrição na dívida ativa não cumprindo o disposto nas 

Insturções Normativas 9/2014 e 10/2010-PRES. 

Art. 603. A Coordenadoria Administrativa, após a constatação de inexecução do 

Contrato e inadimplência da multa  e devida intimação para pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias, deverá encaminhar ao Departamento de Controle e Arrecadação-

DCA/TJMT por intermédio de ofício, os seguintes documentos: 

I – Certidão de Débito para multas de processo administrativo ou judicial (anexo III); 

II – decisão presidencial. 

Art.  603. Caberá ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA: 

I – análise dos documentos advindos das 1ª e 2ª Instâncias; 

II – controle e gerenciamento dos valores protestados; 

III – a remessa do Título será feita exclusivamente por meio da Central de Remessa de 

Arquivos, serviço disponibilizado pelo  Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do 

Brasil – Seção Mato grosso; 

IV – encaminhamento dos comprovantes da quitação da dívida às Unidades Judiciárias 

das 1ª e 2ª Instâncias, para baixa nos Sistemas do Poder Judiciário/MT (APOLO, 

PROTHEUS, etc.). 

Art. 604. A guia de recolhimento da Dívida Ativa na fase de apontamento será 

encaminhada ao Instituto de Estudo de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Mato 

Grosso. Já quando for  realizar pagamento de título  protestado  deverá solicitar a guia 

atualizada no Departamento de Controle e Arrecadação – email dca@tjmt.jus.br. 

Art. 605. Os saldos devedores pendentes de pagamento relativos às Multas de 

Processos Criminais deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso. 

Art.  606. Todos os tabelionatos de protestos que ainda não participam da Central de 

Remessa de Arquivos – CRA/MT,  estão obrigados a aderir  a partir da publicação deste 

Provimento bem como acatar todos os convênios e termos de cooperação firmados pelo 

IEPTB-MT. 

Art. 607. Caso haja pagamento das dívidas constantes nesta norma, após certidão 

enviada ao Departamento de Controle e Arrecadação, antes do envio da informação ao 
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IPTEB, deverá a Secretaria informar, urgentemente, ao referido Departamento para que 

este promova a exclusão da lista a ser enviado ao protesto. 

Art. 608. Caso o tabelião não consiga efetuar a intimação do devedor em até 03(três) 

dias úteis antes do término do mês de envio ao protesto, ou perceba que, uma vez 

efetuada a intimação, não haverá tempo hábil para que o recolhimento da guia própria 

seja feito dentro do vencimento, o trâmite do protesto deverá ser automaticamente 

obstado, significando a desistência por parte do Tribunal de Justiça no prosseguimento 

do procedimento.  

Parágrafo único. As Certidões de Débito que forem objeto de desistência nas 

condições desta cláusula serão devolvidas ao TJ-MT acompanhadas de código 

específico que possibilite a sua identificação e o seu reenvio nos meses seguintes.  

Art. 609. O protesto será realizado no valor superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), que 

deerá ser anotado às margens da distribuição nos respectivos sistemas. 

Art. 610. As demais regras constam no Termo de Cooperação Técnica nº 49/2014, e os 

casos omissos serão regulamentados por esta Corregedoria. 
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CAPÍTULO IV 

DAS INTIMAÇÕES 

 

Art. 611. Protocolizado o título ou o documento de dívida, o Tabelião de Protesto, 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas, expedirá a intimação ao devedor, no endereço 

fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço. 

§ 1º A  remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio Tabelião, ou por 

qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado por 

intermédio de protocolo, aviso de recebimento (AR) ou documento equivalente. 

§ 2 º A intimação deverá conter: 

I -  número do protocolo; 

II  -  o endereço da Serventia; 

III  -  o nome e endereço do devedor; 

IV  -  o nome do sacador ou do favorecido e do apresentante; 

VI  -  o motivo do protesto; 

VII - a data para o cumprimento da obrigação na Serventia ou vencimento do boleto 

bancário;  

VIII - a indicação do item 32 da tabela “D” de custas, instituída pela lei  estadual nº 

7.550/2001, correspondente à faixa de valor em que se refere.  

§ 3º A  intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da 

competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a 

intimação fornecida pelo apresentante. 

§ 1º O edital será afixado  na  Serventia  e  publicado  na  imprensa  local,  onde houver 

jornal de circulação diária, devendo constar dele os mesmos requisitos das demais 

formas de intimação. 

§ 2º Os editais devem ser arquivados na Serventia, em ordem cronológica. 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 229 de 1524



CAPÍTULO V 

DO PAGAMENTO 

 

Art. 612. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto 

será feito diretamente no Tabelionato competente ou pelo boleto bancário no valor igual 

ao declarado pelo apresentante, acrescido apenas dos emolumentos e demais despesas. 

§ 1º Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que 

feito no Tabelionato de Protesto competente e estabelecimento bancário e no horário de 

funcionamento dos Serviços. 

§ 2º No ato do pagamento em moeda corrente, o Tabelionato de Protesto dará a 

respectiva quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no 

primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, sob perda de delegação nos termos da 

lei n. 8935/94. 

§ 3º O pagamento deve, preferencialmente, ser  feito  por intermédio  de  depósito em 

agência bancária, dentro do horário de funcionamento dos bancos, por meio de guia de 

depósito devidamente preenchida pela Serventia ou boleto. De posse da guia, o devedor 

ou sacado deverá efetuar, no mesmo dia, o pagamento na agência bancária indicada, 

recebendo do banco uma via comprobatória do depósito efetuado e, com a apresentação 

desta a Serventia, receberá imediatamente o Título se o pagamento foi efetivado em 

dinheiro, ou após a compensação, se tiver sido feito em cheque. 

§ 4º A  simples  emissão  da  guia  de depósito ou boleto e sua entrega ao devedor ou 

sacado não interrompe o prazo para lavratura do protesto. 

§ 5º Quando for adotado sistema de recebimento  do pagamento  por meio de cheque, 

ainda que seja este emitido por estabelecimento bancário (cheque administrativo), a 

quitação dada pelo Tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. 

§ 6º O Tabelionato de Protesto poderá adotar o sistema de recebimento do pagamento 

por meio de documento compensável na rede bancária, com código de barras, emitindo 

o correspondente boleto, que deverá conter a especificação do banco conveniado, a 

identificação necessária acerca do devedor e do Título sob protesto, forma e prazo de 

pagamento, bem como a expressa observação de que o seu recebimento após o prazo ou 

em valor inferior ao constante do documento não evitará o protesto, pois não implicará 
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em quitação, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.492/97, devendo a quantia paga ser 

devolvida ao devedor.  

Art. 613. Os pagamentos efetuados pelos Tabeliães de Protesto aos credores ou 

apresentantes de Títulos poderão ser feitos em  cheques  nominais ou por meio de 

transferência bancária (Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Documento de 

Ordem de Crédito - DOC),  na quantia correspondente ao(s) valor(es) do(s) Título(s) e 

das custas reembolsáveis, dentro do prazo estabelecido no § 2º do art. 604 desta norma.  

Parágrafo único. Quando  houver  expedição de cheques,  estes  serão registrados em 

livro próprio no qual constará, obrigatoriamente, além de outros dados considerados 

importantes, o número do cheque, seu valor, nome do favorecido, data da emissão e data 

da compensação. 

Art. 614. O pagamento do Título levado a protesto será comunicado ao apresentante ou 

à pessoa por ele indicada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1º Para cumprimento desta norma, o Tabelião ou  funcionário  encarregado exigirá, no 

ato da apresentação do Título, a indicação do endereço para onde a comunicação do 

pagamento deverá ser encaminhada. 

§ 2º Sendo devolvida a comunicação por falta de localização do endereço ou outra 

circunstância, o Tabelião  certificará  o fato e fará publicar, em jornal de grande 

circulação, comunicado ao apresentante do Título ou à pessoa por ele indicada, correndo 

as despesas de publicação por conta dos credores. Neste comunicado não se fará constar 

o nome do devedor nem de qualquer obrigado. 
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CAPÍTULO VI 

DA LAVRATURA, REGISTRO E CERTIDÕES 

 

Art. 615. O  protesto será registrado rigorosamente no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da protocolização do título ou documento da dívida, excluindo o dia da 

protocolização e incluindo-se o do vencimento. Quando a intimação do devedor for 

efetivada excepcionalmente no último dia do prazo, ou além dele, por motivo de força 

maior, o protesto será registrado, impreterivelmente, no primeiro dia útil subsequente, 

após o encerramento do expediente bancário (arts. 12 e §§ e 13, da Lei nº 9.492/97).  

§ 1º Quando  a  intimação  for realizada por meio de edital, no último dia do prazo, ou 

além dele, considerar-se-á intimado o devedor no dia da circulação do jornal, 

registrando-se o protesto no primeiro dia útil subseqüente, após o encerramento do 

expediente bancário.  

§ 2º O instrumento  de protesto poderá ser lavrado em extrato, com uso de termos 

impressos, desde que dele constem os elementos essenciais do Título, na forma da 

legislação específica. 

§ 3º No instrumento do protesto deverá constar o inteiro teor da resposta dada pelo 

responsável, que recusou o aceite ou pagamento do Título, a qual será transcrita 

integralmente na certidão do protesto que venha a ser fornecida. 

§ 4º O protesto da duplicata de serviço “sem aceite” somente será registrado se esta vier 

acompanhada do contrato ou outra prova documental do vínculo que lhe deu causa e da 

prova, também documental, da efetiva prestação do serviço a que se refere, exceto 

quando se tratar de duplicata de serviço por indicação.           

§ 5 º No instrumento de protesto de que trata o parágrafo anterior, será mencionado e ao 

mesmo anexada cópia autenticada pelo Tabelião, do comprovante apresentado pelo 

portador. 

§ 6º A data do protesto será imediatamente consignada no Título e no Livro de Registro. 

§ 7º O instrumento de protesto poderá ser expedido por meio eletrônico, com a 

utilização de certificado digital no âmbito da ICP-Brasil. 

Art. 616. O protesto será transcrito no Livro de Registro de Protestos ou arquivado por 

processamento eletrônico de dados. 
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Parágrafo único. O Livro de Registro de Protesto, quando em folhas soltas, será 

encadernado em ordem cronológica e numérica, ou microfilmado ou digitalizado. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CERTIDÕES 

 

Art. 617. Não  serão fornecidas informações, mesmo em caráter sigiloso, a respeito do 

Livro de Protocolo de Títulos, a não ser mediante requerimento escrito do devedor 

(anexo) ou por determinação judicial. 

§ 1º As informações relativas a protesto de Títulos já efetivado serão fornecidas 

mediante certidão, a pedido do detentor do Título, do portador, daquele que efetuou o 

Pagamento ou de terceiro. Da certidão constará: 

a) o motivo do protesto (falta de pagamento, de aceite ou de devolução), figurando o  

nome da  pessoa  ou  empresa  contra  quem  foi registrado o protesto, ficando, desse 

modo, excluídos os nomes do coobrigado ou avalistas ou endossadores, se houver; 

b) se a pessoa física tiver firma em nome individual e tiver títulos  protestados desta,  

constará  também  esse  fato  e  o  número  do  seu  CNPJ, sendo que o mesmo deverá 

ocorrer quando o titular de firma individual tiver Título Protestado constando o número 

do seu CPF.  

§ 2º Fica proibido o fornecimento a terceiros de relações de Títulos Protestados, mesmo 

em forma de certidões, requeridas indiscriminadamente, somente podendo ser prestadas 

informações sobre nome ou nomes expressamente indicados. 

§ 3º Em caso de solicitações feitas por associações comerciais, estabelecimentos 

bancários e entidades de proteção ao crédito, poderão os Tabelionatos fornecer 

certidões, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, 

anotando tratar-se de informações reservadas das quais não se pode dar publicidade pela 

imprensa, mesmo parcialmente. 

§ 4º O fornecimento  das certidões de que trata o parágrafo anterior será imediatamente 

suspenso, caso o interessado desatenda seu caráter sigiloso ou venha a fornecer 

informações sobre protestos cancelados. 
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§ 5º Cancelado  o protesto, não mais constarão das certidões expedidas tanto o protesto 

como seu cancelamento, salvo em decorrência de solicitação por escrito do devedor ou 

em atendimento à requisição judicial. 
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CAPÍTULO VIII 

DA DEVOLUCÃO DOS TÍTULOS E DOS DOCUMENTOS PROTESTADOS 

 

Art. 618. A devolução do Título Protestado será feita ao portador, contra a entrega do 

comprovante de recebimento passado pela Serventia no dia da apresentação e do 

pagamento dos emolumentos. 

Parágrafo único. Em caso de extravio do comprovante, poderá o Título ser entregue ao 

portador, mediante declaração escrita dele atestando o extravio e com as cautelas 

necessárias a serem tomadas pelo Tabelião. 
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CAPÍTULO IX 

DO CANCELAMENTO DO PROTESTO 

 

Art. 619. O cancelamento do registro do protesto poderá ser feito a pedido de qualquer 

interessado, mediante apresentação do título ou documento de dívida protestado, cuja 

cópia ficará arquivada em Tabelionato. 

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma 

reconhecida daquele que figurou no registro do protesto como credor originário, ou por 

endosso translativo. Não basta para o cancelamento, portanto, a simples apresentação do 

instrumento de protesto. 

§ 2º Nos casos de cancelamentos de protestos  de títulos de documentos de dívidas 

remetidos por meio da Central de Remessa de Arquivos do IEPTB/MT, fica dispensada 

a carta de anuência, sendo suficiente a autorização de cancelamento encaminhada pelos  

credores apresentantes via sistema eletrônico. 

§ 3º O Tabelião de protesto poderá exigir a comprovação dos poderes de representação 

do signatário do documento de quitação,  sendo desnecessária a autenticação dos atos 

constitutivos das pessoas jurídicas credoras (orginiárias ou endossatárias), para o 

cancelamento de protestos de títulos e documentos de dívida paga, quando não for 

possível a apresentação  dos originais.  

Art. 620. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-

mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. 

Art. 621. Admite-se o cancelamento mediante declaração de anuência, formalizada por 

meio eletrônico, com a utilização  de certificação digital daquele que figurou no registro 

do protesto como credor originário, ou por endosso translativo, no âmbito do ICP-Brasil 

ou  outro meio seguro disponibilizado pelo Tabelionato.  

Art. 622. O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não 

o pagamento do título ou documento de dívida, somente será efetivado por ordem 

judicial, depois de pagos os emolumentos devidos. 

Art. 623. Quando a extinção da obrigação decorrer de sentença judicial, o cancelamento 

do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação de certidão expedida 
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pelo Juízo sentenciante, com atestação de seu trânsito em julgado, a qual substituirá o 

título ou o documento da dívida protestado. 

Art. 624. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por 

seus Substitutos ou por Escrevente autorizado. 

Art. 625. Quando  o  protesto lavrado for registrado  sob  forma  de  microfilme  ou 

gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que 

será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no 

índice respectivo. 

Art. 626. O  Tabelião de protesto não é responsável  pela  inclusão  ou  retirada  do  

nome do devedor do cadastro das empresas a que se refere o § 3º do art. 609 desta 

norma, devendo apenas fornecer certidão em forma de relação, quando solicitada. 
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CAPÍTULO X 

DOS EMOLUMENTOS 

 

Art. 627. Pelos atos que praticarem, os Tabeliães de protesto perceberão, diretamente 

das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados. 

§ 1º Poderá  ser  exigido  depósito  prévio  dos  emolumentos e demais despesas 

devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante, por 

ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no Tabelionato. 

§ 2º Pelo ato de digitação e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão  

cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de 

microfilmagem. 
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CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 628. Na forma do Parágrafo único do artigo 8° e do artigo 41 da Lei nº 9.492/97, 

as indicações de duplicatas mercantis e de serviços poderão ser transmitidas e 

recepcionadas por meio magnético ou gravação eletrônica de dados, desde que haja 

convênio entre as partes interessadas e o tabelionato de protesto, e a indicação da 

duplicata será substituída por ordem de protesto impressa pelo respectivo tabelionato. 

Art. 629. O protesto não será registrado: 

I - se for verificada qualquer irregularidade formal após a protocolização do  título; 

II - se o apresentante desistir do protesto; 

III - se o título for pago no prazo legal; 

IV. em caso de sustação por ordem judicial; 

V. quando a duplicata de "prestação de serviço" não aceita deixar de atender à exigência 

estabelecida no § 4º do artigo 607 desta norma, exceto quando se tratar de duplicata de 

serviço por indicação; 

VI - se, nos casos de falta de aceite do título, houver declaração de recusa do sacado. 

Parágrafo único.  No caso do inciso “II”, a desistência deverá ser formalizada por 

pedido escrito do apresentante, após o pagamento das despesas, excetuando os casos  

convênios, termo de cooperação ou contratos firmados pelo IEPTB/MT. 

Art. 630. O título cujo protesto houver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, 

protestado ou cancelado com autorização judicial. 

Art. 631. Revogada a ordem de sustação, não haverá necessidade de nova intimação do 

devedor, aceitante ou emitente para prosseguimento do ato interrompido. 

Art. 632. Os Tabeliães de Protesto deverão alimentar a Central Nacional de Dados de 

Protesto, administrada pelo IEPTB/MT, com a base de protesto dos últimos 05(cinco) 

anos,  com remessa diária ou semanal dos protestos e cancelamentos,  utilizando o 

arquivo layout FEBRABAN, no prazo de 90 dias após a publicação deste consolidação.   

§ 1º .  O  controle da remessa de aquivos à Central Nacional  de Protestos será  feito 

pelo IEPTB/MT,  que informará a Corregedoria mensalmente, quais a serventias que 

estão inadimplente com as respectivas remessas.  
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§ 2º.  A alimentação da Central Nacional de Protestos não gera custos para os tabeliães 

de protesto. 

§ 3º.  Os dados constantes da referida Central poderão ser visualizados por qualquer 

interessado, inclusive pelos tabeliães de prostesto,  no seguinte site 

www.pesquisaprotesto.com.br. 

§ 4º.  Os dados fornecidos pela Central não terão valor de certidão. Para solicitar  

certidão, deverá  ser utilizada a Central Eletrônica de Informações de Atos Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso-CEI. 
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TÍTULO VI 

DOS SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 

INTERDIÇÕES E TUTELAS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 633. Os Oficiais ficam obrigados a garantir gratuidade na prática de atos do 

registro civil de nascimento e óbitos e emissão da respectiva certidão, nos termos do 

artigo 30 da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 9.534/97. 

Art. 634. Os pedidos de certidão por via postal, telegráfica, CEI  ou correio eletrônico 

serão obrigatoriamente atendidos, satisfeitas as despesas postais e diligências para 

postagem, no primeiro caso,   bem como os emolumentos devidos pela certidão.  

Parágrafo único. Os pedidos de certidões formulados de qualquer parte do país, por 

ordem judicial, Ministério Público, Defensoria Pública e outros Órgãos Públicos, serão 

atendidos e as certidões fornecidas, independente de pagamento de emolumentos, sendo 

esses atos ressarcidos aos Oficiais pelo Fundo de Compensação de Pessoas Naturais de 

Registro Civil, devendo o solicitante satisfazer as despesas postais. 

Art. 635. Quando a serventia de registo civil exige que o pagamento de segundas vias  

se der por meio de depóstio em conta corrente,  os oficiais  entregarão aos usuários 

solicitantes a respectiva guia/depósito  de recolhimento, previamente preenchida, 

especificando nela o ato e indicando o valor e a tabela de custas que incide na espécie, 

juntando-se, ao processamento respectivo, cópia da guia autenticada do pagamento. 

Art. 636. O Registro Civil das Pessoas Naturais funcionará diariamente, no horário 

compreendido das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, observando o artigo 110 desta 

Norma. 

Parágrafo único. Aos  sábados,  domingos  e feriados, funcionará pelo sistema de 

plantão, de acordo com a legislação. 
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Art. 637. Todos os Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais deverão proceder, 

gratuitamente, ao registro de nascimento de pessoas,  observando  a competência   

registral  do local do parto ou residência dos pais, em  conformidade com  o art. 50 da  

Lei nº 6.015/1973. 

Art. 638 Em caso de dúvida, o Registrador deverá proceder na forma prevista no art. 

198 da  Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).  

Art. 639. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade a unidade de serviço 

do registro civil da residência do optante, ou de seus pais, independentemente desta 

situar-se em distrito da comarca. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro 

no Distrito Federal.    

Art. 640. A testemunha do assento do registro civil de pessoas naturais deve satisfazer 

as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente do registrando em 

qualquer grau.   
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CAPÍTULO II 

DA ESCRITURAÇÃO E DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

SEÇÃO I 

DOS LIVROS 

 

Art.  641. Haverá, em cada serventia, os seguintes livros, todos com trezentas (300) 

folhas, cada um:  

I - “A” de registro de nascimento;  

II - “B” de registro de casamento civil e de registro de conversão de união estável em 

casamento;  

III - “B auxiliar” de registro de casamento religioso para efeitos civis;  

IV - “C” de registro de óbito;  

V - “C auxiliar” de registro de natimorto;  

VI - “D” de registro de edital de proclamas;  

VII -  “E”, para inscrição dos demais atos relativos ao estado civil , com cento e 

cinquenta folhas, que poderá ser desdobrado em livros especiais, pela natureza dos atos 

que nele devam ser registrados, nas Comarcas de grande movimento, a critério do 

Oficial de Registro. Neste livro serão inscritos o nascimento, o casamento e o óbito de 

brasileiros já registrados no exterior e também as escrituras públicas de emancipação, as 

sentença de Interdição, de ausência, de sentença de emancipação, além de opção de 

nacionalidade.  

§ 1º Além dos livros constantes no artigo acima, haverá nos Serviços de Registro Civis 

das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, os instituídos pela Corregedoria-Geral 

da Justiça, a saber:  

I   – Livro  de Registro de Visitas e Correições; 

II  – Livro de Movimento de Controle de Selos, somente para serventias deficitárias;  

III – Livro Diário Auxiliar. 

IV - Depósito Prévio 

§ 2º  São exigidos também: 

I     – Arquivo de termos de alegações de paternidade; 

II    – Arquivo de comunicações; 
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III   – Arquivo de declaração de nascido vivo;  

IV   – Arquivo de declaração de óbito e de autorização; 

V    – Arquivo de mandados judiciais; 

VI   – Arquivo de declaração; 

VII  – Arquivo de requerimentos de registro tardio; 

VIII – Arquivo de comprovante de remessas de mapas estatísticos(INSS, IBGE e 

Eleitoral, Receita Federal e  Secretaria de Segurança e Justiça/MT e Justiça Militar e 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso). 

§ 3º   Os  arquivos constantes no  parágro segundo  podem ser armazenados  

digitalmente e  com segurança necessária, neste caso poderão ser inutilizados, após 

prévio processo de microfilmagem ou mídia digital .  

§ 4º As  comunicações previstas no inciso VIII poderão vir a ser substituídas  pela CEI, 

apos  a assinatura de convênio com respectivos órgãos, mediante comunicação da 

Corregedoria. 
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SEÇÃO II 

DA ESCRITURAÇÃO 

 

Art. 642. Os livros de registro serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo 

Oficial de Registro ou substituto legal.  

§ 1º A escrituração será feita em livros encadernados ou em folhas soltas, ou em meio 

eletrônico, sendo que conterá cada um deles trezentas (300) folhas numeradas e 

rubricadas pelo Oficial, podendo utilizar a autenticação eletrônica.  

§ 2º Os livros serão numerados e ao lado da numeração apostas as respectivas letras as 

quais representam as finalidades citadas nos incisos do art. 635 desta Consolidação. 

§ 3º Os números de ordem dos registros não serão interrompidos ao final de cada livro, 

continuando infinitamente nos seguintes da mesma espécie.  

§ 4º A escrituração será feita seguidamente, em ordem cronológica de declarações, sem 

abreviaturas, nem algarismos; no fim de cada assento e antes da subscrição e das 

assinaturas, serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que 

puderem ocasionar dúvidas.  

§ 5º Os livros serão divididos em três partes: à esquerda é lançado o número de ordem, 

no centro, o assento e, à direita, as averbações e anotações.  

§ 6º Encerrando  o  livro, o livro imediato tomará o número seguinte.  

Art. 643. Os índices alfabéticos dos assentos deverão ser lavrados e juntados a cada um 

dos livros e organizados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Podem, a critério 

do Oficial de Registro, substituí-los por sistema de fichas ou de banco de dados 

eletrônicos, desde que preencham os requisitos de segurança, comodidade e pronta 

busca.  

Art. 644. Os livros de índice deverão conter obrigatoriamente:  

a) o índice de nascimento: nome do registrado, a data de nascimento, nome do pai, 

nome da mãe, número do livro, número da folha, número do termo e data do registro;  

b) o índice de casamento: nome dos cônjuges, a data de nascimento dos nubentes, 

número do livro, número da folha, número do termo, data da lavratura;  

c) o índice de óbito: nome do falecido, naturalidade, filiação, número do livro, número 

da folha, número do termo, data da lavratura.  
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Art. 645. As partes, ou seus procuradores, bem como eventuais testemunhas, assinarão 

os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei, com a 

subscrição pelo Oficial do Registro ou preposto autorizado.  

§ 1º Se o declarante não puder, por qualquer circunstância, assinar, far-se-á declaração 

no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da 

que não assinar, à margem do assento, bem como duas testemunhas assinarão no ato.  

§ 2º Nos assentos ordenados por sentença ou feitos mediante declaração escrita haverá 

somente a subscrição do Oficial de Registro ou preposto autorizado.  

Art. 646. O assento deve conter a declaração de ter sido lido na presença das partes e 

testemunhas, ou de que todos o leram.  

Art. 647. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou 

emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro 

assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada.  

Art. 648. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada em 

conformidade com as disposições atinentes às retificações.  
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SEÇÃO III 

DA PUBLICIDADE 

 

Art. 649. Os oficiais obrigar-se-ão: 

I - a lavrar certidão do que lhes for requerido;  

II - a fornecer às partes as informações solicitadas, respeitado o princípio da garantia 

constitucional da privacidade;  

III - a fornecer a qualquer pessoa certidão do registro, respeitado o disposto no art. 227, 

§ 6º, da CF;  

IV - a fornecer certidões do inteiro teor do registro ou segundas vias de documentos 

concernentes ao fato, salvo quando referentes a dados nominativos pertencentes ao 

próprio requerente da informação, caso em que dependerá de autorização ou de 

requisição judicial, mediante decisão fundamentada, sendo asseguradas as garantias, os 

direitos e os interesses relevantes da pessoa.  

V - as certidões, de inteiro teor ou não, serão fornecidas independentemente de 

despacho judicial, ressalvados os casos em que a lei e a Constituição Federal 

expressamente determinem o sigilo ou a necessidade de autorização judicial para 

emissão, tais como, o disposto no art. 18 da Lei Federal  nº  6.015/73 e art. 6º, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.560/92.  

Art. 650. Não se retardará a expedição da certidão por mais de 05 (cinco) dias.  

Art. 651. A certidão será expedida e assinada pelo Oficial de Registro ou preposto 

autorizado.  

Art. 652. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, 

deve o Oficial de Registro mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as 

especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o 

disposto nos arts. 45, 57, § 7º, e 95, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e art. 

47, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  

Parágrafo único. A alteração a que se refere o caput deverá ser anotada na própria 

certidão, contendo a inscrição de que “a presente certidão envolve elementos de 

averbação à margem do termo”.  
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SEÇÃO IV 

DA CONSERVAÇÃO 

  

Art. 653. Oficiais de Registro devem manter em segurança, permanentemente, os livros 

e documentos e devem responder pela sua ordem e conservação.  

Art. 654. Os livros e documentos referentes ao serviço de registro serão arquivados na 

serventia, mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, podendo 

ser inutilizados após prévia reprodução em microfilme ou por processamento eletrônico 

da imagem, com exceção dos livros obrigatórios.  

Parágrafo único. Podem ser inutilizados sem prévia reprodução os editais de proclamas 

provenientes de outras serventias, após afixação e registro e as comunicações recebidas 

para fins de anotação. 

Art. 655. Quando for criada nova serventia e, enquanto esta não for instalada, os 

registros continuarão a ser feitos na circunscrição que sofreu o desmembramento, não 

sendo necessário repeti-los na nova serventia.  

Art. 656. O arquivo da antiga serventia continuará a lhe pertencer.  

Art. 657. Se houver necessidade de perícia em livros e documentos, o exame deverá 

ocorrer na própria serventia, em dia e hora designados, com ciência do titular e 

autorização do juízo competente.  
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CAPÍTULO III 

DO NASCIMENTO 

 

SEÇÃO I 

DAS FORMALIDADES PARA O REGISTRO 

 

Art. 658. A lavratura de assento de nascimento, além de outras formalidades, será 

acompanhada da apresentação obrigatória do documento denominado “Declaração de 

Nascido Vivo” (DNV), conforme formulário oficial padrão instituído pelo Ministério da 

Saúde, fornecido pela maternidade ou estabelecimento hospitalar onde o nascimento 

ocorreu, não podendo o próprio serviço registral emitir referido documento.  

§ 1º O registrador deverá exigir, preferencialmente, a via original da DNV destinada ao 

cartório, só procedendo, excepcionalmente, ao registro com cópia autenticada pela 

Secretaria de Saúde do Município, depois de consultada (s) a (s) Serventia (s) do lugar 

em que tiver ocorrido o parto ou do lugar da residência dos pais (art. 50, da Lei nº 

6.015/73), sobre a inexistência de registro anterior.  

§ 2º Na falta da “Declaração de Nascido Vivo” (DNV), o registro de nascimento poderá 

ser efetuado na forma determinada no art. 664 desta Norma. 

§ 3º Não deverá conter na DNV borrões que comprometa a identificação da genitora, 

devendo ser retificada pelo estabelecimento hospitalar que a emitiu, em papel timbrado 

e com assinatura do responsável.  

Art. 659. A Declaração de Nascido Vivo deverá conter número de identificação 

nacionalmente unificado, a ser gerado exclusivamente pelo Ministério da Saúde, além 

dos seguintes dados:  

I - nome e prenome do indivíduo;  

II - dia, mês, ano, hora e Município de nascimento;  

III - sexo do indivíduo;  

IV - informação sobre gestação múltipla, quando for o caso;  

V - nome e prenome, naturalidade, profissão, endereço da residência da mãe e sua idade 

na ocasião do parto;  

VI - nome e prenome do pai; e  

VII - outros dados a serem definidos em regulamento.  
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§ 1º  O prenome previsto no inciso I não pode expor seu portador ao ridículo.  

§ 2º Caso não seja possível determinar a hora do nascimento, prevista no inciso II, 

admite-se a declaração da hora aproximada.   

§ 3º A declaração e o preenchimento dos dados do inciso VI são facultativos.  

§ 4º A Declaração de Nascido Vivo deverá conter inscrição indicando que o registro 

civil de nascimento permanece obrigatório, não sendo substituído por esse documento. 

Art. 660. Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da 

Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das Pessoas Naturais:  

I - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe;  

II - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai;  

III - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da declaração 

e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de 

nascimento, prevalecendo este último; 

IV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o 

verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último; 

V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações 

relevantes para o registro de nascimento. 

Art. 661. O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova 

ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento 

quando verificado nos termos da legislação civil vigente. 

Art. 662. Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou 

parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de 

Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das 

Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões.  

Art. 663. O documento mencionado no artigo 658 só será exigível para o registro dos 

nascimentos ocorridos a partir de 1994 e ficará arquivado junto ao Serviço de Registro, 

cumprindo ao titular da Serventia fazer o encaminhamento mensal, à Secretaria de 

Saúde do município, do relatório dos registros efetuados no período. 

Art. 664.  Não  sendo  possível  ao interessado obter e apresentar, em caso de justo 

impedimento, os documentos mencionados no caput e § 2º do artigo 658 desta Norma, 

serão observadas as providências referentes ao registro tardio, assegurando-se, em 

qualquer caso, o direito à obtenção do registro de nascimento. 
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Art. 665.  O  Serviço  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Naturais  só  poderá  proceder  à 

averbação, alterando ou modificando os nomes dos ascendentes  em virtude de divórcio, 

separação ou união estável, no registro de nascimento de seus descendentes, mediante 

mandado judicial.  

Art. 666.  O  assento  de nascimento decorrente da homoparentalidade, biológica ou por 

adoção, será inscrito no Livro A, observada a legislação vigente, no que for pertinente, 

com a adequação para que constem os nomes dos pais ou das mães, bem como de seus 

respectivos avós, sem distinção se paternos ou maternos, sem descurar dos seguintes 

documentos fundamentais. 

I – declaração de nascido vivo – DNV; 

II – certidão de casamento, de conversão de união estável em casamento ou escritura 

pública de união estável. 

§ 1º Na homoparentalidade biológica também será exigido:  

I – termo de consentimento, por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida, conforme anexo; 

II – declaração do centro de reprodução humana. 

§ 2º Na homoparentalidade por adoção será exigido ainda o mandado judicial que 

determina a alteração do registro de nascimento, seguindo  o procedimento normal de 

adoção.  

Art. 667. Nas  certidões  de  registro  de  nascimento  não  poderá  constar nenhuma 

observação sobre a origem do ato ou quaisquer indícios da concepção ter sido 

decorrente de relação extraconjugal, assim como o estado civil dos pais, a natureza da 

filiação, o lugar e cartório do casamento, quando for o caso, sendo também proibida 

qualquer referência à lei que deu origem à eventual ordem judicial de registro e até 

mesmo a utilização da expressão “por ordem judicial”. 

 

 

 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 251 de 1524



SEÇÃO II 

DO NOME 

 

Art. 668. O Oficial deverá evitar registros suscetíveis de expor a ridículo seus 

portadores, e, se houver insistência do interessado nesse sentido, submeter o caso ao 

Juiz Corregedor Permanente, independentemente de cobrança de quaisquer 

emolumentos. 

Art. 669. O Oficial de registro civil deverá orientar os pais para a inclusão do 

patronímico materno  antes  do  paterno  no  nome  dos  filhos, a fim de se evitar 

prejuízos à pessoa em razão de homonímia. 

Art. 670. O Oficial deverá orientar os pais a manter os apelidos de família, a fim de 

evitar que irmãos possuam sobrenomes diferentes. 

Art. 671. Uma vez estabelecida a ordem do sobrenome que será dada ao primeiro filho, 

essa deverá ser observada quanto aos demais membros da família, salvo quando a 

criança for chamada pelo mesmo nome do pai, tio ou avô, ocasião em que  serão 

acrescidos os agnomes “filho”, “júnior”, “sobrinho”, “neto”, ou congêneres, sempre no 

final do nome. 

Art. 672. Qualquer alteração posterior do nome só poderá ser feita por ordem judicial, 

arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa.  

Art. 673. As alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente 

matrimônio dos pais serão processadas a requerimento do interessado 

independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de 

nascimento dos filhos. 

§ 1º As alterações do patronímico familiar em decorrência de separação ou divórcio dos 

pais também serão processadas a requerimento do interessado, mediante apresentação 

de documento comprobatório legal e autêntico, e serão averbadas nos assentos de 

nascimento dos filhos independentemente de procedimento de retificação.  

§ 2º O procedimento de alteração do patronímico familiar deverá ser dada vista  ao 

ministério público, antes da efetivação do procedimento.   

§ 3º Na alteração de patronímico se aplica a mesma regra da averbação de 

reconhecimento de filho.  
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Art. 674. Somente por ordem judicial poderá ser efetuada qualquer alteração da data do 

nascimento após a lavratura do registro. 
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SEÇÃO III 

DA LEGITIMIDADE 

 

Art. 675. Quando os pais não forem casados entre si, o registro do filho será feito 

mediante o comparecimento de ambos na Serventia, pessoalmente ou por intermédio de 

procurador com poderes específicos, portando as documentações necessárias para o 

registro, ou somente o comparecimento do pai ou da mãe, desde  que o primeiro,  

apresente a Declaração de Nascido Vivo – DNV, sua Carteira de Identidade, ou 

declaração médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida e também a 

Carteira de Identidade da mãe; a segunda, compareça com declaração de 

reconhecimento ou anuência do pai à efetivação do registro.  

Art. 676. Para o registro de filho havido na constância do casamento, basta o 

comparecimento de um dos genitores.  

Art. 677. O menor relativamente incapaz, com 16 anos completos ou 18 anos 

incompletos de idade, poderá efetuar  o registro de seu filho sem assistência de seus pais 

ou tutor. A mãe absolutamente incapaz, com 15 anos ou menos, somente poderá efetuar 

o registro se representada por uma das pessoas elencadas no artigo 52 da Lei dos 

Registros Públicos. O reconhecimento da paternidade por absolutamente incapaz 

dependerá de determinação judicial. 

Art. 678. Para o reconhecimento de filho por interno em estabelecimento prisional do 

Estado poderá ser manifestado mediante instrumento particular, cuja autenticidade será 

abonada pela autoridade administrativa incumbida da respectiva custódia.  

§ 1º Quando quem reconhece for analfabeto ou estiver impossibilitado de assinar, a 

autoridade administrativa fará constar a leitura em voz alta, perante duas testemunhas, 

colhendo as respectivas assinaturas e a impressão digital do preso. 

§ 2º O instrumento particular a ser utilizado para o reconhecimento da paternidade, 

deverá ser o constante do Provimento nº 16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

§ 3º No caso do réu preso ser conduzido até o cartório, o(s) policial(is) que fizer(em) 

sua escolta deverá(ão) assinar como testemunha(s). 
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SEÇÃO IV 

DO REGISTRO POR MANDADO JUDICIAL 

 

Art. 678. Os registros de nascimentos efetuados por ordem judicial deverão ser lavrados 

com base nos dados transcritos no corpo do mandado de confecção de registro, sendo 

vedada a realização do ato por meio de simples ofício. 

§ 1º Do mandado deverá constar o seguinte:  

I - o dia, o mês, o ano e o lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-

la, ou aproximadamente;  

II - o sexo do registrando;  

III - o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;  

IV - o nome e prenome que forem postos na criança;  

V - os nomes e prenomes dos pais do registrando e, se possível, a naturalidade,  a 

profissão dos pais, a idade da genitora do registrando em anos completos  na ocasião do 

parto e o domicílio ou a residência do casal;  

VI - os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. 
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SEÇÃO V 

DO REGISTRO DA SENTENÇA DE ADOÇÃO 

 

Art. 680. Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas 

de adoção do menor, brasileiro ou estrangeiro, mediante mandado.  

§ 1º O registro consignará os nomes dos pais adotantes, bem como os nomes de seus 

ascendentes. 

§ 2º O registro original de nascimento ou transcrição de nascimento do adotado será 

cancelado por mandado, arquivando-se este em pasta própria.  

§ 3º Nas certidões do registro nenhuma observação poderá constar sobre a origem do 

ato.  

§ 4º A adoção unilateral do menor ou do maior será averbada sem cancelamento do 

registro original.  

§ 5º A adoção do maior será averbada no Registro Civil das Pessoas Naturais em que 

lavrados o seu nascimento e o seu casamento, quando o caso. 

Art. 681. A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida certidão para a 

salvaguarda de direitos. 

§ 1º O filho adotivo titula os mesmos direitos e qualificações da filiação biológica.  

§ 2º A adoção será sempre assistida pelo Poder Público. 
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SEÇÃO VI 

ASSENTO DE NASCIMENTO DE INDÍGENA NO REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS 

 

Art. 682. O assento de nascimento de indígena não integrado no Registro Civil das 

Pessoas Naturais é facultativo, independentemente da idade do registrando. 

Art. 683. No assento  de  nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado, a 

pedido do apresentante, o nome indígena do registrando, de sua livre escolha, não sendo 

caso de aplicação do art. 55, Parágrafo único da Lei nº 6.015/73. 

§ 1º No caso de registro indígena, a etnia do registrando pode ser lançada como 

sobrenome, a pedido do interessado.  

§ 2º A pedido do interessado, a aldeia de origem do indígena e a de seus pais poderão 

constar como informação a respeito das respectivas naturalidades, juntamente com o 

município de nascimento. 

§ 3º A pedido do interessado, poderão figurar, como observações do assento de 

nascimento, a declaração do registrando como indígena e a indicação da respectiva 

etnia.  

§ 4º Em caso de dúvida fundada acerca do pedido de registro, o registrador poderá 

exigir o Registro Administrativo de Nascimento do Indígena  – RANI efetuado pelo 

órgão tutor (FUNAI), ou a presença de representante  da  autarquia, observando o 

disposto na parte final do art. 682, supra. 

§ 5º Se o Oficial suspeitar de fraude ou falsidade, submeterá o caso ao Juízo competente 

para fiscalização dos atos notariais e registrais, assim definido na órbita estadual e do 

Distrito Federal, comunicando-lhe os motivos da suspeita.  

§ 6º O Oficial deverá comunicar imediatamente à FUNAI o assento de nascimento do 

indígena, para as providências necessárias ao registro administrativo.  

Art. 684. O indígena já registrado no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais 

poderá solicitar, na forma do art. 57 da Lei nº 6.015/73, pela via judicial, a retificação 

do seu assento de nascimento, pessoalmente ou por representante legal, para inclusão 

das informações constantes dos  §§ 1º, 2º e 3º do art. 683 desta Norma.  
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§ 1º Caso a alteração decorra de equívocos que não dependem de maior indagação para 

imediata constatação, bem como nos casos de erro de grafia, a retificação poderá ser 

procedida na forma prevista no art. 110 da Lei nº 6.015/73.  

§ 2º  Nos casos em que haja alterações de nome no decorrer da vida em razão da cultura 

ou do costume indígena, tais alterações podem ser averbadas à margem do registro na 

forma do art. 57 da Lei nº 6.015/73, sendo obrigatório constar em todas as certidões do 

registro o inteiro teor destas averbações, para fins de segurança jurídica e de 

salvaguarda dos interesses de terceiros.  

§ 3º Nos procedimentos judiciais de retificação ou alteração de nome, deve ser 

observado o benefício previsto na Lei nº 1.060/50, levando-se em conta a situação 

sociocultural do indígena interessado.  

Art. 685. O registro tardio do indígena poderá ser realizado:  

I -  mediante a apresentação do RANI;  

II - mediante a apresentação dos dados, em requerimento, por representante da 

Fundação Nacional do índio – FUNAI a ser identificado no assento; ou  

III - na forma do art. 46 da Lei nº 6.015/73, observando que a apresentação do registro 

administrativo, efetuado pelo órgão tutor FUNAI -, é suficiente para o registro civil do 

índio, permitindo que o ato seja inteiramente realizado na serventia, independentemente 

da idade do registrando. 

§ 1º  Em caso de dúvida fundada acerca da autenticidade das declarações ou de suspeita 

de duplicidade de registro, o registrador poderá exigir a presença de representante da 

FUNAI e apresentação de certidão negativa de registro de nascimento das serventias de 

registro que tenham atribuição para os terrítorios em que nasceu o interessado, onde é 

situada sua aldeia de origem e onde seja atendido pelo serviço de saúde.  

§ 2º Persistindo a dúvida ou a suspeita, o registrador submeterá o caso ao Juízo 

competente para fiscalização dos atos notariais e registrais, assim definido na órbita 

estadual e do Distrito Federal, comunicando-lhes os motivos.  

§ 3º O Oficial deverá comunicar o registro tardio de nascimento do indígena 

imediatamente à FUNAI, a qual informará o juízo competente quando constatada a 

duplicidade, para que sejam tomadas as providências cabíveis.  
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SEÇÃO VII 

DA INDICAÇÃO DO SUPOSTO PAI 

 

Art. 686. Em  registro  de nascimento de menor sem a paternidade estabelecida, o 

oficial indagará à mãe sobre a identidade do pai da criança, com o fim de averiguação 

de sua procedência, na forma disposta na Lei Federal nº 8.560/92, esclarecendo-a 

quanto à voluntariedade da declaração e responsabilidade civil e criminal decorrente de 

afirmação sabidamente falsa. 

§ 1º Nessa hipótese, nada constará do assento de nascimento quanto à alegação de 

paternidade. 

§ 2º Será lavrado termo de alegação de paternidade, em duas vias, assinadas pela 

declarante e pelo oficial, em que conste o nome, a profissão, a identidade e a residência 

do suposto pai, fazendo referência ao nome da criança.  

I - O oficial remeterá uma via ao Juiz, juntamente com certidão integral do registro, e 

arquivará outra na Serventia.   

§ 3º Não sendo fornecido o nome do suposto pai, deverá o oficial lavrar termo negativo 

de alegação de paternidade, procedendo, posteriormente, conforme disposto na parte 

final do item anterior.  

 § 4º Não  são  devidos  emolumentos  pela  lavratura  do  termo  de alegação de 

paternidade. 
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SEÇÃO VIII 

DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE OFICIOSA 

 

Art. 687. Procedido o registro apenas com a maternidade estabelecida, o Oficial 

remeterá ao Juiz Corregedor Permanente certidão integral do registro de nascimento e a 

identificação do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a paternidade, nos 

termos da Lei nº 8.560/92.  

Art. 688. Se a mãe não fornecer os dados do suposto pai, os Oficiais não poderão 

obrigá-la a fornecê-los e nem a assinar declaração negativa.  

Art. 689. O reconhecimento de filho havido fora do casamento, quando realizado por 

escrito particular ou por escritura pública, ocorrerá na forma disciplinada abaixo, sem 

prejuízo das disposições legais.  

§ 1º Formalizado o reconhecimento com a presença da mãe, se possível, ou depois de 

ser esta ouvida, o traslado da escritura pública será levado ao Cartório de Registro Civil 

para devida averbação.  

§ 2º Em caso de dúvida, o Registrador deverá proceder na forma prevista no art. 198 da 

Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).  

§ 3º Os autos ficarão arquivados em cartório.  
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SEÇÃO IX 

INDICAÇÃO DO SUPOSTO PAI DE PESSOAS REGISTRADAS SEM 

PATERNIDADE RECONHECIDA E RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE 

FILHO  

 

Art. 690. Em caso do menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade 

estabelecida, sem obtenção, à época, do reconhecimento de paternidade descrito nesta 

Norma,  este deverá ser observado, a qualquer tempo, sempre que, durante a 

menoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante Oficial de Registro de 

Pessoas Naturais e apontar o suposto pai.  

Parágrafo único. Poderá se valer de igual faculdade o filho maior comparecendo 

pessoalmente perante o Oficial de Registro de Pessoas Naturais. 

Art. 691. O Oficial providenciará o preenchimento do termo, conforme modelo anexo 

estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, 

do qual constarão os dados fornecidos pela mãe ou pelo filho maior, e colherá sua 

assinatura, firmando-o também e zelando pela obtenção do maior número possível de 

elementos para identificação do genitor, especialmente nome, profissão (se conhecida) e 

endereço. 

Art. 692. Para indicar o suposto pai, com preenchimento e assinatura do termo, a pessoa 

interessada poderá, facultativamente, comparecer ao Oficial de Registro de Pessoas 

Naturais diverso daquele em que foi realizado o registro do nascimento. 

§ 1º No caso do caput, deverá ser apresentada obrigatoriamente ao Oficial, que 

conferirá sua autenticidade, a certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, 

anexando-se cópia ao termo. 

§ 2º Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, o 

registrador expedirá nova certidão e a anexará ao termo. 

Art. 693. O Oficial perante o qual houver comparecido a pessoa interessada remeterá ao 

seu Juiz Corregedor Permanente o termo, acompanhado da certidão de nascimento, em 

original ou cópia. 

Art. 694. O Juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada e 

mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independente de seu estado civil, 

para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. 
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§ 1º O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência seja realizada em 

segredo de justiça e, se considerar conveniente, requisitará do Oficial perante o qual foi  

realizado o registro de nascimento a certidão integral. 

§ 2º No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado termo 

de reconhecimento e remetida a certidão ao Oficial da serventia em que originalmente 

foi realizado o registro de nascimento, para a devida averbação. 

§ 3º Se o suposto pai não atender, no prazo de 30 dias, a notificação judicial, ou negar a 

alegada paternidade, o Juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público ou 

da Defensoria Pública para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de 

investigação de paternidade. 

§ 4º Nas hipóteses previstas no § 3º supra, é indispensável o ajuizamento de ação de 

investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou 

a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for 

encaminhada para adoção. 

Art. 695.  A iniciativa conferida ao Ministério Público ou à Defensoria Pública não 

impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação, visando a obter o 

pretendido reconhecimento da paternidade. 

Art. 696. A sistemática estabelecida no artigo 686 desta norma não poderá ser utilizada 

se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará, ao 

final do termo referido no artigo 687 desta Norma, conforme modelo do anexo, 

declaração da pessoa interessada, sob as penas da lei, de que isto não ocorreu. 

Art. 697. O reconhecimento de filho é ato personalíssimo e envolve direitos 

indisponíveis do estado da pessoa, podendo ser realizado, a qualquer tempo, de modo 

voluntário: 

I - no próprio termo de nascimento; 

II - por declaração efetuada por meio de escritura pública ou escrita particular, com 

assinatura reconhecida por autenticidade; 

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 

IV - por manifestação expressa e direta perante o Juiz, ainda que o reconhecimento não 

haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. 

Parágrafo único. É dispensado o comparecimento do outro genitor no ato de 

reconhecimento de filho, por se tratar de ato personalíssimo. 
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Art. 698. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em 

testamento. 

Art. 699. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu 

falecimento, se ele deixar descendentes.  

Art. 700. O menor relativamente incapaz, com 16 anos completos ou 17 anos 

incompletos de idade, poderá efetuar o registro de seu filho sem assistência de seus pais,  

tutor ou curador.  

Art. 701. A mãe absolutamente incapaz, com 15 anos ou menos, somente poderá 

efetuar o registro se representada por uma das pessoas elencadas no artigo 52 da Lei dos 

Registros Públicos.  

§ 1º. O reconhecimento da paternidade por absolutamente incapaz dependerá de 

determinação judicial, salvo se devidamente representado, caso em que pode efetuar  o 

registro  de seu filho  diretamente no serviço de Registro Cível de Pessoas  Naturais. 

§ 2º.    Em  se  tratando de mulher, absolutamente incapaz, mas que tenha dado à luz em  

instituição de saúde e esteja de posse da declaração de nascimetno expedida por 

profissional habilitado, não há  a necessidade de representação.  

Art. 702. É vedado legitimar e reconhecer filho no ato do casamento, por constituir 

forma de discriminação e ato contrário à dignidade da pessoa humana. 

Art. 703. Fica ressalvada a averbação da alteração do patronímico materno ou paterno, 

em decorrência do casamento, no termo de nascimento de filho, à vista da respectiva 

certidão. 

Art. 704. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor, 

sem o consentimento da mãe, podendo este impugnar o reconhecimento, nos quatro 

anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação. 

Parágrafo único. A colheita dessa anuência será efetuada pelo Oficial perante o qual 

comparecer o reconhecedor. 

§ 1º Na falta da mãe do menor ou a impossibilidade de manifestação válida desta ou de 

filho maior, o caso será apresentado ao Juiz competente. 

§ 2º Sempre que qualquer Oficial de Registro de Pessoas Naturais suspeitar de fraude, 

falsidade ou má-fé, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao Juiz 

Corregedor Permanente, comunicando, por escrito, os motivos da suspeita.  
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Art. 705. O reconhecimento espontâneo poderá ser feito, facultativamente, perante o 

Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais onde foi lavrado o registro de nascimento 

do filho ou em qualquer outro Cartório de registro civil das pessoas naturais, conforme 

modelo anexo, estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Art. 706. Da averbação do reconhecimento, nos casos dos incisos II e III do art. 697 

desta Norma,  depois de autuada, dar-se-á vista ao Ministério Público. 

§ 1º Havendo impugnação, o Juiz decidirá. 

§ 2º Os autos ficarão arquivados em cartório. 

§ 3º Não haverá a necessidade de dar-se vista ao Ministério Público no caso do inciso II 

do art. 697 desta Norma, quando o reconhecimento for efetuado por meio de escritura 

pública e nesta constar expressamente a anuência do outro genitor. 

§ 4º Igualmente não haverá a necessidade de dar-se vista ao Ministério Público no caso 

do inciso II do art. 697 desta Norma, quando o reconhecimento for efetuado por meio de 

escrito particular e neste constar expressamente a anuência do outro genitor, com ambas 

as assinaturas reconhecidas por autenticidade. Neste caso, somente será aberta vista ao 

Ministério Público se houver qualquer indício que possa gerar dúvida ao Registrador. 

Art. 707. Nas hipóteses de indicação do suposto pai e de reconhecimento voluntário de 

filho, competirá ao Oficial a minuciosa verificação da identidade de pessoa interessada 

que, para os fins deste Provimento, perante ele comparecer, mediante colheita, no termo 

próprio, de sua qualificação e assinatura, além de rigorosa conferência de seus 

documentos pessoais. 

§ 1º Em qualquer caso, o Oficial perante o qual houver o comparecimento, após conferir 

o original, manterá em arquivo cópia de documento oficial de identificação do 

interessado, juntamente com cópia do termo, ou documento escrito, por este assinado. 

§ 2º Na hipótese do art. 705 desta norma, o Oficial perante o qual o interessado 

comparecer, sem prejuízo da observância do procedimento já descrito, remeterá ao 

registrador da serventia em que lavrado o assento de nascimento, também, cópia do 

documento oficial de identificação do declarante. 

 Art. 708. Se o reconhecimento ocorrer em cartório diverso daquele em que lavrado o 

assento natalício do filho, deverá ser apresentado cópia da certidão de nascimento do 
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filho, ou informado em qual serventia foi realizado o respectivo registro e fornecer 

dados para induvidosa identificação do registrado. 

Parágrafo único. O Oficial remeterá, ao registrador da serventia em que foi realizado o 

registro natalício do reconhecido, o documento escrito e assinado em que 

consubstanciado o reconhecimento, com a qualificação completa da pessoa que 

reconheceu o filho e com a cópia oficial de identidade do declarante, bem como da 

certidão de nascimento, se apresentada. 

Art. 709. Submete-se ao procedimento previsto nos artigos 705, 706 e 707 desta 

Norma, o reconhecimento espontâneo de filho realizado junto à Defensoria Pública e o 

Ministério Público do Estado e aquele em que a assinatura tenha sido abonada pelo 

diretor do presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso.  

Art. 710. Haverá observância, no que couber, das normas legais referentes à gratuidade 

de atos. 

 

 

 

SEÇÃO  X 

REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO 

 

Art. 711. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no art. 

50 da Lei nº 6.015/73 serão registradas nos termos desta Consolidação. 

Parágrafo único. O procedimento de registro tardio previsto nesta Seção  não se aplica 

para a lavratura de assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas 

Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta nº 03, de 19 de abril de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e não 

afasta a aplicação do previsto no art. 102 da Lei nº 8.069/90.  

Art. 712. O requerimento de registro será direcionado ao Oficial de Registro Civil das 

Pessoas Naturais do lugar de residência do interessado e será assinado por 2 (duas) 

testemunhas, sob as penas da Lei:   

§ 1º Não tendo o interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente o 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do local onde se encontrar.  

§ 2º Do requerimento constará:  
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a) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sempre que possível determiná-

la;  

b) o sexo do registrando;  

c) seu prenome e seu sobrenome;  

d) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;  

e) os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos pais e sua residência 

atual, inclusive para apuração de acordo com os art  n. 721 e seguintes desta norma;  

f) indicação dos prenomes e os sobrenomes dos avós paternos e maternos que somente 

serão lançados no registro se o parentesco decorrer da paternidade e maternidade 

reconhecidas;  

g) a atestação por 2 (duas) testemunhas entrevistadas pelo Oficial de Registro, ou 

preposto expressamente autorizado, devidamente qualificadas (nome completo, data de 

nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, números de documento de 

identidade e, se houver, número de inscrição no CPF), sob responsabilidade civil e 

criminal, da identidade do registrando, bem como do conhecimento de quaisquer dos 

outros fatos relatados pelo mesmo;  

h) fotografia do registrando e, quando possível, sua impressão dactiloscópica, obtidas 

por meio material ou informatizado, que ficarão arquivadas na serventia, para futura 

identificação se surgir dúvida sobre a identidade do registrando.  

§ 3º O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário, que 

deverá ser fornecido pelo Oficial.  

Art. 715. O Oficial certificará a autenticidade das firmas do interessado ou do seu 

representante legal, bem como das testemunhas, que forem lançadas em sua presença ou 

na presença de preposto autorizado.  

§ 1º Caso se trate de interessado analfabeto sem representação, será exigida a aposição 

de sua impressão digital no requerimento, assinado, a rogo, na presença do Oficial.  

§ 2º A ausência das informações previstas nas alíneas d, e, f e h do § 2º do artigo 714  

não impede o registro, desde que fundamentada a impossibilidade de sua prestação.  

Art. 716. Ausente a identificação dos genitores, será adotado o sobrenome indicado 

pelo registrando, se puder se manifestar, ou, em caso negativo, pelo requerente do 

registro tardio.  
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Art. 717. Se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tenha completado 

doze anos de idade, as duas testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do 

Oficial, ou de preposto expressamente autorizado, que examinará seus documentos 

pessoais e certificará a autenticidade de suas firmas, entrevistando-as, assim como 

entrevistará o registrando e, sendo o caso, seu representante legal, para verificar, ao 

menos:  

I - se o registrando consegue se expressar no idioma nacional, como brasileiro;  

II - se o registrando conhece razoavelmente a localidade declarada como de sua 

residência (ruas principais, prédios públicos, bairros, peculiaridades etc.);  

III - quais as explicações de seu representante legal, se for caso de comparecimento 

deste, a respeito da não realização do registro no prazo devido;  

IV - se as testemunhas realmente conhecem o registrando, se dispõem de informações 

concretas e se têm idade compatível com a efetiva ciência dos fatos declarados no 

requerimento, preferindo-se as mais idosas do que ele;  

V - quais escolas o registrando já frequentou; em que unidades de saúde busca 

atendimento médico quando precisa;  

VI - se o registrando tem irmãos e, se positivo, em que cartório eles estão registrados; se 

o registrando já se casou e, se positivo, em que cartório; se o registrando tem filhos e, se 

positivo, em que cartório estão registrados;  

VII - se o registrando já teve algum documento, como carteira de trabalho, título de 

eleitor, documento de identidade, certificado de batismo, solicitando, se possível, a 

apresentação desses documentos;  

Parágrafo único. A ausência de alguma das informações previstas neste artigo não 

impede o registro, desde que justificada a impossibilidade de sua prestação.  

Art. 718. Cada entrevista será feita em separado e o Oficial, ou preposto que 

expressamente autorizar, reduzirá a termo as declarações colhidas, assinando-o 

juntamente com o entrevistado.  

Parágrafo único. Das entrevistas realizadas o Oficial, ou preposto expressamente 

autorizado, lavrará minuciosa certidão acerca dos elementos colhidos, decidindo 

fundamentadamente pelo registro ou pela suspeita, nos termos do artigo 728 desta 

Consolidação. 
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Art. 719. O requerente poderá apresentar ao Oficial de Registro documentos que 

confirmem a identidade do registrando, se os tiver, os quais serão arquivados na 

serventia, em seus originais ou cópias, em conjunto com o requerimento apresentado, os 

termos das entrevistas das testemunhas e as outras provas existentes.  

Art. 720. Sendo o registrando menor de 12(doze) anos de idade, ficará dispensado da 

formalização do requerimento, se for apresentada pelo declarante a Declaração de 

Nascido Vivo - DNV,  sem prejuízo de menção facultativa, a critério do Registrador 

Civil das Pessoas Naturais, de 2(duas) testemunhas diretamente no assento de 

nascimento. 

Parágrafo único. No registro de nascimento de criança com menos de 3 (três) anos de 

idade, nascida de parto sem assistência de profissional da saúde ou parteira tradicional, 

a Declaração de Nascido Vivo será preenchida pelo Oficial de Registro Civil que lavrar 

o assento de nascimento e será assinada também pelo declarante, o qual se declarará 

ciente de que o ato será comunicado ao Ministério Público.  

Art. 721. O Oficial, nos cinco dias após o registro do nascimento ocorrido fora de 

maternidade ou estabelecimento hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da Comarca 

os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento.  

Art. 722.  A maternidade será lançada no registro de nascimento por força da 

Declaração de Nascido Vivo - DNV, quando for apresentada.  

Art. 723. O estabelecimento da filiação poderá ser feito por meio de reconhecimento 

espontâneo dos genitores, nos termos do artigo 697 desta Norma, independentemente do 

estado civil dos pais.  

Art. 724. Este procedimento se aplica aos registros de nascimento lavrados de forma 

tardia, tanto para o reconhecimento da paternidade como para o da maternidade.  

Art. 725. A paternidade ou maternidade também poderá ser lançada no registro de 

nascimento por força da presunção estabelecida no art. 1.597 do Código Civil, mediante 

apresentação de certidão do casamento com data de expedição posterior ao nascimento.  

Art. 726. Se o genitor que comparecer para o registro afirmar que estava separado de 

fato de seu cônjuge ao tempo da concepção, não se aplica a presunção prevista no artigo 

anterior.  

Art. 727. Se não houver elementos nos termos do presente item para se estabelecer ao 

menos um dos genitores, o registro deverá ser lavrado sem a indicação de filiação.  
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Art. 728. Admitem-se como testemunhas, além das demais pessoas habilitadas, os 

parentes em qualquer grau do registrando, bem como a parteira tradicional ou 

profissional da saúde que assistiu o parto.  

Art. 729. Nos casos em que os declarantes e testemunhas já firmaram o requerimento de 

registro, fica dispensada nova colheita de assinaturas no livro de registro de 

nascimentos.  

Art. 730. Em qualquer caso, se o Oficial suspeitar da falsidade da declaração, poderá 

exigir provas suficientes.  

Art. 731. A suspeita poderá ser relativa à identidade do registrando, à sua 

nacionalidade, à sua idade, à veracidade da declaração de residência, ao fato de ser 

realmente conhecido pelas testemunhas, à identidade ou sinceridade destas, à existência 

de registro de nascimento já lavrado, ou a quaisquer outros aspectos concernentes à 

pretensão formulada ou à pessoa do interessado.  

Art. 732. As provas exigidas serão especificadas em certidão própria, da qual constará 

se foram, ou não, apresentadas.  

Art. 733. As provas documentais, ou redutíveis a termos, ficarão anexadas ao 

requerimento.  

Art. 734. Persistindo a suspeita, o Oficial encaminhará os autos ao Juiz Corregedor 

Permanente. 

Art. 735. Sendo infundada a dúvida, o Juiz ordenará a realização do registro; caso 

contrário, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme 

o caso, as providências penais cabíveis.  

Art. 736. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz internada em hospital 

psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP), instituição de longa 

permanência (ILPI), hospital de retaguarda ou instituições afins, poderá o Ministério 

Público requerer o registro diretamente ao Oficial de Registro Civil competente, 

fornecendo os elementos previstos no § 2º do artigo 714 desta Consolidação, no que 

couber.  

Art. 737. O Ministério Público instruirá o requerimento com cópias dos documentos 

que possam auxiliar a qualificação do registrando, tais como prontuário médico, 

indicação de testemunhas, documentos de pais, irmãos ou familiares.  
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Art. 738. Quando ignorada a data de nascimento do registrando, poderá ser atestada por 

médico a sua idade aparente.  

Art. 739. O registro de nascimento será lavrado com a anotação, à margem do assento, 

de que se trata de registro tardio realizado na forma do artigo 736 desta Norma, sem, 

contudo, constar referência ao fato nas certidões de nascimento que forem expedidas, 

exceto nas de inteiro teor.  

Art. 740. O registro de nascimento previsto neste item não se presta para substituir a 

declaração de interdição parcial ou total, temporária ou permanente, em ação judicial 

própria.   

Art. 741. O Ministério Público poderá solicitar o registro tardio de nascimento atuando 

como assistente, ou substituto, em favor de pessoa tutelada pelo Estatuto do Idoso, ou 

em favor de incapaz submetido à interdição provisória ou definitiva, sendo omisso o 

Curador, aplicando-se, no que couber, no  § 2º do artigo 714 desta Consolidação. 

Art. 742. Lavrado o assento no respectivo livro, haverá anotação, com indicação de 

livro, folha, número de registro e data, no requerimento que será arquivado em pasta 

própria, juntamente com os termos de declarações colhidas e as demais provas 

apresentadas. 

Art. 743. O Oficial fornecerá ao Ministério Público, ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS e à Autoridade Policial informações sobre os documentos apresentados 

para o registro e sobre os dados de qualificação das testemunhas, quando for solicitado 

em decorrência da suspeita de fraude ou de duplicidade de registros, sem prejuízo de 

fornecimento de certidão nos demais casos previstos em Lei.   

Art. 744. O Oficial, suspeitando de fraude ou constatando a duplicidade de registros 

depois da lavratura do registro tardio de nascimento, comunicará o fato ao Juiz 

Corregedor Permanente, que, após ouvir o Ministério Público, adotará as providências 

que forem cabíveis.  

Art. 745. Constatada a duplicidade de assentos de nascimento para a mesma pessoa, 

decorrente do registro tardio, será cancelado o assento de nascimento lavrado em 

segundo lugar, com transposição, para o assento anterior, das anotações e averbações 

que não forem incompatíveis.  
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Art. 746. O cancelamento do registro tardio por duplicidade de assentos poderá ser 

promovido de ofício pelo Juiz Corregedor Permanente, ou a requerimento do Ministério 

Público ou de qualquer interessado, dando-se ciência ao atingido.  

Art. 747. Havendo cancelamento de registro tardio por duplicidade de assentos de 

nascimento, será promovida a retificação de eventuais assentos do registro civil das 

pessoas naturais abertos com fundamento no registro cancelado, para que passem a 

identificar corretamente a pessoa a que se referem.  

SEÇÃO XI 

DOS REGISTROS DE NASCIMENTO FEITOS NOS ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE QUE REALIZAM PARTO 

 

Art. 748. A emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que 

realizam partos será feita por meio da utilização de sistema informatizado que, via rede 

mundial de computadores, os interligue às serventias de registro civil  que aderirem ao 

sistema inteligado,  permitindo que a mãe e/ou a criança receba alta hospitalar já com a 

certidão de nascimento,  conforme estabelece o Provimento nº 13/2010-CNJ .  

§ 1º A unidade interligada será  estabelecida por meio de convênio firmado entre o 

estabelecimento de saúde conectado pela rede mundial de computadores às serventias 

de  registro civil das pessoas naturais. 

§ 2º O registrador conveniado deverá cadastrar a unidade interligada no sistema Justiça 

Aberta mediante solicitação à Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 1º §§ 

1º e 2º do Provimento nº 13/2010-CNJ . 

§ 3º  A adesão   ou  cancelamento   de    convênio   deverá     ser   comunicado  

previamente a Corregedoria-Geral da Justiça, bem como ao Juiz  Corregedor 

Permanente. 

Art. 749. Após a comunicação do § 3º do art. 708 supra,  o registrador deverá   fazer, 

conforme  o § 4º do Provimento do Conselho, o devido cadastamento no Sistema Justiça 

Aberta por meio do endereço eletrônico www.conj.jus.br/corregedoria/segurança/. 

Art. 750. Deverá ser mantido cadastro rigososamente atualizado no sistema Justiça 

Aberta, todas as serventias de Registro  Civil deste Estado com dados nos termos do art. 

2º, § 5º do referido Provimento.    

Art. 751. A certidão de Registro Civil será selada com selo digital gratuito.  
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Parágrafo único. As regras   de   funcionalidade e  procedimento   do sistema  estão 

dispostas no  Provimento nº 13/2010-CNJ,  que  está disponível no endereço eletrônico 

http: //www.cnj.jus.br/provimentos-atos-corregedoria/12769-provimento-no-13-de-3-

de-agosto-de-2010. 

Art. 752. As serventias de Registro Civil deste Estado devem utilizar a plataforma 

ARPEN/SP para emissão do Registro Civil na Maternidade, conforme Provimento nº 

13/2010-CNJ.  

§ 1º O convênio de  acordo com  o § 3º do art. 748 desta norma será efetuado, 

procedendo  da seguinte forma: 

I - Remeter  cópia do convênio à ARPEN; 

II - Remeter cópia do convênio à Corregedoria Geral da Justiça e ao Juiz Corregedor 

Permanente até a data prevista no caput deste artigo, sob pena de responder pela 

omissão. 

§ 2º Após o procedimento adotado, manter atualizadas as informações no Sistema 

Justiça Aberta, consoante o § 2º do artigo 748 e artigos 749 e 750  desta Consolidação.   

§ 3º Em caso de dúvidas pertinentes na utilização do sistema da  ARPEN  e   Convênio 

entrar em contato nos telefones (011) 5505-3213 (ARPEN/SP) ou  para  o Presidente da 

ARPEN/MT – (066) 3478-1117. 

§ 4º As serventias de Registro Civil do Estado deverão utilizar o sistema da ARPEN 

para fazer as comunicações recíprocas conforme determina o artigo 106 da Lei nº 

6.015/1973, em caso de dúvida entrar em contato nos telefones mencionados no § 3º 

supra.  

§ 5º Ficam excluídas  da obrigatoriedade  da comunicação  on line, aquelas que não 

possuem internet no seu Município/Distrito, permanecendo a comunicação recíproca no 

prazo e na forma determinada na citada Lei. 
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SEÇÃO XII 

   DOS REGISTROS ÓBITOS  FEITOS NOS ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE  

 

 Art. 753. Os Registradores Civis devem promover juntos aos estabelecimentos de 

saúde, a certidão de óbito, fisicamente, até que a base do sistema da ARPEN/SP seja 

atualizada,  possibilitando a  expedição da citada certidão nos termos no Provimento n. 

13/2010-CNJ.  

Art. 754. O registrador deverá  informar a esta Corregedoria,  via malote digital,  até  o 

dia 10(dez) de cada mês, a quantidade de certidão de óbito realizada no estabelecimento 

de saúde.  

Art. 755. A certidão deverá ser entregue, fisicamente,  pela Serventia de Registo Civil 

no estabelecimento de saúde.   
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SEÇÃO XIII 

DA CRIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE REGISTRO CIVIL DE 

NASCIMENTO ITINERANTE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

Art. 756.  O Serviço Itinerante de Registro Civil de Nascimento, com atuação em  todo 

o território do Estado de Mato Grosso, tem  a  finalidade  de  atender  as comunidades 

de diversos locais do Estado, destacadamente aquelas consideradas carentes, servindo 

de posto avançado automatizado para a realização de registro de nascimento de menores 

até 12 (doze) anos de idade. 

Art. 757. O Serviço Itinerante de Registro Civil de Nascimento é composto por veículo 

oficial devidamente identificado (Justiça e Cidadania Itinerante), com mobilidade para 

alcançar locais distantes e equipado com infra-estrutura cartorária essencial, a exemplo 

de computadores, impressoras, material de papelaria e folhetos explicativos. 

Art. 758.  A Corregedoria-Geral  da   Justiça divulgará, por meio de publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico, os roteiros periódicos do serviço, assim como o período de 

permanência da unidade móvel em cada local. 

Art. 759. A cada roteiro previamente definido e divulgado, serão designados, pelo 

Corregedor-Geral da Justiça, dois serventuários vinculados a cartórios de Registro Civil 

de Pessoas Naturais, dentre eles, um Oficial ou Suboficial, com designação para 

responder pelos serviços ao longo da respectiva rota, bem como para a prática dos atos 

registrais necessários, inclusive entrega de Certidões de Nascimento, indicando-se, 

ainda, no mesmo ato, a unidade cartorária, em cujo livro deverão ser lançados os 

assentamentos procedidos no respectivo itinerário. 

§ 1º Os assentos serão escriturados em sequência cronológica de declarações, tendo 

cada um o seu número de ordem, fornecido pela unidade cartorária competente 

vinculada àquele itinerário, utilizando-se, para aquelas unidades que já dispõem o Livro 

A-1. 

§ 2º Nos locais onde o cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ainda não estiver 

automatizado, o Corregedor-Geral da Justiça poderá autorizar, quando necessário e sob 

a responsabilidade do servidor designado para responder pelos serviços oferecidos pela 

unidade móvel, o deslocamento temporário do Livro de assentamentos, com o fito de 

serem registradas as certidões expedidas ao longo da jornada itinerária. 
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Art. 760. O  Serviço   Itinerante    de   Registro   Civil   de  Nascimento,   quando   em  

atividade, funcionará das 9h às 15h, ao longo dos dias pré-definidos pela Corregedoria 

Geral, para cada local.  

Parágrafo único. O  serviço  ora  criado  não  se  confunde  com  os  Postos  de  

Maternidade interligada, consoante dispõe o provimento nº 13/2010. 

Art. 761. É absolutamente  vedada a cobrança  de quaisquer  emolumentos  e/ou 

despesas pelo registro civil de nascimento efetuado na unidade móvel. 

Art. 762. A cada  roteiro  concluído, o servidor designado para responder pelo serviço 

itinerante lavrará e encaminhará à Corregedoria Geral, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, contado do encerramento do itinerário, relatório circunstanciado, indicando 

o número de assentamentos efetuados e suas respectivas  datas,  certificando,  ainda,  no  

mesmo  documento,  o  registro dos assentamentos nos livros da unidade competente 

que, em nenhuma hipótese, serão removidos. 

Parágrafo único. A    Coordenação  do  Serviço  Itinerante de Registro Civil de 

Nascimento ficará encarregada de coletar e atualizar dados estatísticos do serviço ora 

criado, apresentando relatório mensal ao Corregedor Geral. 

Art. 763. A unidade móvel não  fornecerá   segunda via  de Certidões de Nascimento ou 

qualquer outro documento que não esteja previsto nesta Seção. 

Art. 764. Para a lavratura  do registro  civil  de  nascimento,  será  exigida  a 

apresentação dos documentos previstos na seção I deste Capítulo III. 

Art. 765. As  certidões   expedidas  na   unidade  móvel  somente  poderão ser assinadas 

pelo serventuário designado, que se responsabilizará pela fidelidade das declarações, 

bem assim pelo estrito cumprimento das exigências legais pertinentes ao ato registral 

em apreço, assim como pela observância das normas desta Seção. 

Art. 766. A unidade móvel será fornecida, equipada e mantida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, devendo ficar, exclusiva e permanentemente, à disposição 

da Corregedoria-Geral da Justiça.  

Parágrafo único. Quando  em serviço, o  veículo  de  que cuida   este   dispositivo  será 

conduzido por motorista profissional devidamente habilitado, funcionalmente vinculado 

ao Setor de Transportes do Tribunal de Justiça, cuja identificação deverá constar em 

cartão próprio, fixado em local visível do veículo, com foto 5x4 atualizada e demais 

dados funcionais. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 276 de 1524



Art. 767. O Serviço Itinerante  será coordenado por um  (a)  Oficial  de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Estado, a ser designado(a) pelo Corregedor-Geral da Justiça, 

devendo a este ser reportadas quaisquer ocorrências, dúvidas ou consultas pertinentes ao 

serviço, adotando as diligências necessárias ao efetivo funcionamento do novo serviço. 
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CAPÍTULO IV 

DO CASAMENTO 

 

SEÇÃO I 

DA HABILITAÇAO 

 

Art. 725.  As  habilitações  de  casamento  serão recebidas e processadas na forma do 

artigo 67 da Lei nº 6.015/73, sendo incabível qualquer distinção no procedimento em 

razão do sexo dos nubentes. 

§ 1º A Serventia não  deverá reter os documentos originais das partes nos autos de 

habilitação para o casamento, exceto com relação às certidões do Registro Civil. 

§ 2º Nas certidões de habilitação para casamento perante autoridade ou ministro 

religioso serão mencionados não só o prazo legal de validade da habilitação, como 

também o fim específico a quem se destina e o respectivo número de processo. De sua 

entrega aos nubentes será passado recibo dos autos. 

§ 3º No caso de o pedido de inscrição de casamento religioso ser requerido após o prazo 

legal de 90 (noventa) dias, este dependerá da celebração do casamento civil e será 

efetuado no livro “B”, respeitado o prazo de validade da respectiva certidão de 

habilitação, se ainda estiver em vigor. 

§ 4º Expirado o  prazo de validade da habilitação sem que haja a inscrição do 

casamento, deverá o interessado requerer o registro de casamento religioso. Contudo, 

será realizada nova habilitação, nos termos do artigo 74 da Lei nº 6.015/73. 

§ 5º Nas habilitações de casamento, o Oficial deverá certificar, nos autos, a regularidade 

de todos os papéis e documentos, antes da remessa ao Ministério Público. 

§ 6º Para  efeitos  do inciso I do artigo 1525 do Código Civil, vale certidão de 

nascimento ou casamento, devidamente atualizadas com prazo de 90 (noventa) dias 

contados da autuação do processo de habilitação, com os custos repassados aos 

interessados.  

§ 7º No caso em que o Ministério Público recusar o recebimento dos autos de 

habilitação de casamento, deverá o oficial certificar nos autos a recusa. Entretanto, para 

dar maior efetividade poderá o Oficial dispensar a remessa dos autos, desde que o 

membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso formalize a escolha, 
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comunicando tal posição, por ofício, ao Oficial competente. Nessa hipótese o Oficial 

certificará o fato nos autos, constando expressamente o número do Ofício.  

§ 8º Persiste a obrigação de os Oficiais  encaminharem os autos de habilitação de 

Casamento ao Ministério Público, salvo se  houver  procedidos  na forma do § 7º supra. 

Art. 769. Se houve   prévia   habilitação  do casamento  religioso, os pedidos de 

inscrição dele somente deverão ser remetidos ao Juiz Corregedor Permanente se houver 

dúvida quanto a sua regularidade. 

Art. 770. O requerimento de registro de casamento religioso realizado sem a prévia 

habilitação legal deve ser firmado por ambos os nubentes e acompanhado da prova do 

ato religioso e documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil.   

§ 1º A habilitação  deve ser feita na forma dos artigos 67 e 74, parágrafo único da Lei de 

Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). 

§ 2º Nos  casos em que os nubentes não puderem firmar o requerimento, este deverá 

revestir-se das formalidades previstas no § 1º do artigo 37 da Lei de Registros Públicos, 

tomando-se a qualificação da pessoa que assinou a rogo. 

Art. 771.  O casamento   poderá   ser realizado  por procuração,  desde  que  esta  seja 

outorgada por instrumento público, com poderes especiais, na forma prevista no art. 

1.542 do Código Civil, observando-se a validade do prazo de 90 dias (§ 3.º, do art. 

1.542, CC). 

§ 1º A procuração  outorgada no estrangeiro é perfeitamente válida em território 

nacional, desde que redigida no vernáculo brasileiro e apresentada em sua via original 

com a firma do tabelião estrangeiro reconhecida pelo consulado.  

§ 2º  Para  fins de cumprimento do disposto no art. 1.527 do CC, serão encaminhadas 

cópias dos editais de proclamas à sede do consulado correspondente para a devida 

publicação. Inexistindo ou não impedimentos ou causas impeditivas, nos termos do art. 

1.529 do CC, o consulado brasileiro encaminhará ao cartório de registro civil 

correspondente, documento oficial declaratório a respeito do assunto. 

§ 3º Na hipótese de  nubentes  menores  cujos  pais estejam ausentes, não deverá ser 

feito o registro sem o necessário e competente alvará judicial de suprimento de 

consentimento (artigo 1.519 do Código Civil). 
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§ 4º Nos casos omissos,  o  Oficial de Registro Civil deverá formular consulta escrita ao 

Juiz Corregedor Permanente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo a 

decisão ser proferida, após manifestação do Ministério Público, em 05 (cinco) dias. 

Art. 772. Serão processados nos próprios  autos  de  habilitação  para  casamento as 

dispensas e os atos a ela inerentes. 

Parágrafo único. No caso de pedido de habilitação por procuração, esta deverá ser 

outorgada por instrumento público, que deverá conter poderes especiais para que o 

outorgado receba,  alguém em nome do outorgante, esclarecendo-se o nome da pessoa 

com quem este vai se casar, o nome que passará a usar,  o regime de bens a ser adotado 

e, ainda, ter validade não superior a 60 (sessenta) dias para promover o processo de 

habilitação. 

Art. 773. O surdo-mudo que não puder exprimir sua vontade pela escrita, desde que 

capaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, deve se fazer acompanhar de 

tradutor e intérprete que domine a Língua Brasileira de Sinais (Libras), conforme Lei nº 

10.436/2002 e Decreto nº 5.626/2005. 

Art. 774. O consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam 

contrair matrimônio, deverá ser dado:  

I - por meio de procurador constituído por instrumento público; ou 

II - por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito por uma pessoa a 

rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão 

digital ao pé do termo.  

Art.  775. Quando for o caso, os Oficiais deverão consignar, na certidão de casamento, 

a existência de pacto antenupcial, com a indicação da data, livro e folhas e da Serventia 

em cujas notas foram tomadas. 

Parágrafo único. Nos   casos de regime de separação legal, o oficial deverá  indicar o 

dispositivo pertinente. 

Art. 776.  Os estrangeiros   poderão  fazer  prova  de  idade,  estado  civil e filiação por 

meio de cédula especial de identidade ou passaporte, atestado consular e certidão de 

nascimento traduzida e registrada por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, e 

prova de estado civil e filiação por declaração de testemunha ou atestado consular. 

Art. 777.  A  procuração  para  contrair matrimônio outorgada em país estrangeiro, 

deverá ser legalizada pelo Consulado Brasileiro de onde foi expedida, traduzida por 
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tradutor juramentado, registrada junto ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos, 

devendo ser arquivados tanto o original em língua estrangeira, quanto a sua tradução. 

 Art. 778.  Permite-se a um dos nubentes que acresça ao (s) seu(s) o sobrenome do 

outro, vedada a supressão total do sobrenome de solteiro. 

 § 1º O nubente  viúvo  ou   divorciado   que   ainda   possua   o  sobrenome   do ex-

cônjuge pode optar por suprimi-lo no momento da habilitação, diante do acréscimo de 

sobrenome do novo cônjuge e, desde que ainda possua pelo menos um dos sobrenomes 

paternos. 

§ 2º Os  nubentes  divorciados  ou viúvos que  mantiveram  o nome adotado  no 

casamento anterior não podem, em novas núpcias, voltarem a utilizar o nome de 

solteiro.   

§ 3º Fica vedado ao nubente, acrescentar  ao seu  nome,  o  sobrenome do ex-cônjuge da 

outra parte.  

Art. 779. O nome preferencialmente será  declarado  no   processo   de   habilitação,  

mas pode ser declarado até mesmo na cerimônia de casamento, devendo constar do 

registro o momento da declaração. 

Art. 780.  O edital de proclamas será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do 

Tribunal de Justiça deste Estado, sem ônus para os nubentes, suprindo a obrigatoriedade 

prevista na parte final do art. 1.527 do Código Civil. 

Art. 781. Os Serviços Notariais e de Registro cadastrarão junto a Coordenadoria de 

Tecnologia de Informação deste sodalício, por meio dos telefones de suporte ou SDK, 

as pessoas que ficarão encarregadas da inserção dos editais no DJE, as quais receberão 

login e senha individuais para acesso ao sistema por meio da rede mundial de 

computadores, responsabilizando-se integralmente pelos dados que serão publicados.  

Art. 782. A publicação do edital no Diário Eletrônico não dispensa sua afixação nas 

circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, na forma determinada pelo art. 

1.527 do Código Civil, o que deverá ser rigorosamente atendido pelos Serviços 

Notariais e de Registro. 

Art. 783.  Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da afixação do edital no 

Registro Civil das Pessoas Naturais, se não aparecer quem oponha impedimento nem 

constar algum dos que de ofício se deva declarar, o Oficial certificará, imediatamente, a 

circunstância nos autos, entregando aos nubentes certidão de que estão habilitados para 
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se casarem, em qualquer lugar do país, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

data em que foi extraído o certificado.   

§ 1º Na contagem dos prazos acima, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do 

vencimento. 

§ 2º Na hipótese da celebração ser realizada no Registro Civil de Pessoas Naturais 

processante, o Oficial apenas certificará a circunstância nos autos, não expedindo o 

certificado de habilitação. 

Art. 784. Se houver apresentação de impedimento, o Oficial dará aos nubentes ou aos 

seus representantes a respectiva nota, indicando os fundamentos, as provas e, se o 

impedimento não se opôs de ofício, o nome do oponente. 

Art. 785. Os nubentes terão o prazo de 3 (três) dias, ou outro razoável que requererem, 

para indicação das provas que pretendam produzir. 

 § 1º A seguir, os autos serão remetidos a juízo, onde se produzirão as provas, no prazo 

de 10 (dez) dias, com ciência do Promotor de Justiça. 

§ 2º Encerrada a instrução, serão ouvidos os interessados e o Promotor de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, decidindo o Juiz Corregedor Permanente em igual prazo. 

Art. 786. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, 

o Oficial do registro comunicará o fato ao Oficial processante da habilitação, com os 

elementos necessários às anotações nos respectivos autos. 

Art. 787. Na petição inicial, os nubentes declararão o regime de bens a vigorar e o 

nome que os contraentes passarão a usar. 
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SEÇÃO II 

DA CELEBRAÇÃO DE DO REGISTRO 

 

Art. 788. O   Juiz  competente  para  homologar  a  habilitação de casamento, a que se 

refere o artigo 1.526 do Código Civil, é o Juiz de Paz, em consonância com o disposto 

no artigo 98, II, da Constituição Federal. Havendo impugnação, os autos deverão ser 

remetidos ao Juiz Corregedor Permanente. 

Art. 789. Os casamentos serão celebrados pelo Juiz de Paz ou suplente, que observará o 

procedimento e as diretrizes legais de suas atribuições: 

I - observar o procedimento legal e as diretrizes normativas incidentes; 

II - presidir os procedimentos de habilitação para casamento, verificando a sua 

regularidade, de ofício ou mediante impugnação, submetendo ao Juiz Corregedor 

Permanente as irregularidades eventuais detectadas; 

III - celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados presidindo 

o ato, mediante petição dos nubentes, que comprovem a habilitação para o casamento. 

Art. 790. A solenidade realizar-se-á, na sede da serventia, com toda publicidade, a 

portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, 

ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou 

particular, nesse caso, obedecendo às taxas previstas na tabela de emolumentos. 

Art. 791. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas 

durante o ato, incumbindo a celebração e o registro às autoridades da circunscrição do 

lugar. 

Parágrafo único. Serão quatro as testemunhas quando algum dos contraentes não 

souber ou não puder assinar. 

Art. 792. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, 

com poderes específicos. 

§ 1º A eficácia do mandato não ultrapassará noventa dias. 

§ 2º Somente por instrumento público se poderá revogar o mandato. 

Art. 793. A autoridade celebrante, após anunciar o propósito da reunião, presentes o 

Oficial de Registro ou preposto autorizado, os nubentes, testemunhas e demais pessoas 

que se fizerem presentes, indagará aos nubentes, cada um por sua vez, “se é da sua livre 

e  espontânea vontade receber o outro como contraente”. 
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Parágrafo único. A falta ou impedimento da autoridade celebrante ou de seu substituto 

legal será suprida por outro, nomeado pelo Juiz Corregedor Permanente para o ato 

dentre  eleitores residentes no distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação 

de partido político, dotados de requisitos compatíveis de ordem moral e cultural. 

Art. 794. As respostas devem ser concedidas em voz alta, com seriedade e sem 

hesitação, de maneira que as ouçam todos os presentes. 

Art. 795. Ouvida a afirmação dos nubentes de que pretendem se casar por livre e 

espontânea vontade, a autoridade celebrante declarará: “De acordo com a vontade que 

ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes como cônjuges, eu, em nome 

da lei, vos declaro casados”. 

Art. 796. Em seguida, o Oficial de Registro ou preposto autorizado fará a leitura do 

assento, ao término da qual segue a assinatura da autoridade celebrante, dos contraentes 

e das testemunhas, abrindo-se o livro para que quantos dos presentes forem possíveis 

assinar. 

Parágrafo único. Ao final, o ato será subscrito pelo Oficial de Registro ou preposto 

autorizado. 

Art. 797. Ocorrendo vacilação ou hesitação na resposta dos contraentes que induza a 

autoridade celebrante a admitir a possibilidade de coação, ou se algum dos presentes 

indicar conhecer impedimento, a celebração será imediatamente suspensa, certificando-

se nos autos, de forma circunstanciada, a ocorrência, só podendo retorna a cerimônia no 

prazo de 24 horas, conforme art. 1.538 do Código Civil, caso haja retratação do nubente 

. 

Art. 798.  O assento de casamento indicará: 

I - os nomes, nacionalidade, data e lugar do nascimento, estado civil, profissão, 

domicílio e residência atual dos cônjuges; 

II - o nome do cônjuge precedente e a data de dissolução do casamento anterior, quando 

for o caso; 

III - a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento; 

IV - a relação dos documentos apresentados ao Oficial de Registro; 

V - os nomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas; 
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VI - o regime de casamento, com declaração da data e da serventia em cujas notas foi 

lavrada a escritura de pacto antenupcial, quando o regime não for o da comunhão 

parcial ou o obrigatoriamente estabelecido; 

VII - o nome que passa a ter os nubentes, em virtude do casamento. 

Parágrafo único. A realização do ato será certificada nos autos, com indicação da data, 

do livro e folhas em que foi lavrado. 

 

 

SEÇÃO III 

DO CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL 

 

Art. 799. O casamento religios que atender às exigências da lei para validade do 

casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo 

efeitos a partir da data de sua celebração. 

Art. 800. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos 

para o casamento civil. 

Art. 801. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao Oficial de 

Registro que lhe forneça o respectivo certificado, para se casarem perante autoridade ou 

ministro religioso, nele mencionando o prazo legal de validade da habilitação. 

Art. 802. O termo ou assento do casamento religioso conterá a data da celebração, o 

lugar, o culto religioso, o nome do celebrante, sua qualificação, a serventia que expediu 

a habilitação, sua data, os nomes, profissões, residências, nacionalidades das 

testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. 

Parágrafo único. Para o registro do termo ou assento do casamento religioso exige-se o 

reconhecimento da firma do celebrante. 

Art. 803.  A autoridade ou ministro celebrante arquivará o certificado de habilitação 

que lhe foi apresentado, devendo nele anotar a data da celebração do casamento. 

Art. 804. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 

noventa (90) dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante à serventia 

competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que tenha sido homologada 

previamente a habilitação para o casamento. 

Parágrafo único. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. 
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Art. 805. Anotada a entrada do requerimento, o Oficial de Registro ou preposto 

autorizado fará o registro no prazo de vinte e quatro (24) horas. 

Art. 806. Se o documento referente à celebração do casamento religioso omitir requisito 

que dele deva constar, os contraentes suprirão a falta mediante declaração por ambos 

assinada ou declaração tomada por termo pelo Oficial de Registro ou preposto 

autorizado. 

Art. 807. O registro, feito no Livro “B auxiliar” de registro de casamento religioso para 

efeitos civis, da serventia onde foi processada a habilitação, conterá, no que couber, os 

mesmos elementos do registro de casamento civil, além da indicação da data de 

celebração, do culto religioso, do nome do celebrante e sua qualificação. 

Art. 808. O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, terá efeitos civis 

se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no Registro Civil, 

mediante  prévia habilitação perante a autoridade competente. 

Art. 809. Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos 

consorciados houver contraído com outrem casamento civil. 
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SEÇÃO IV 

DAS SENTENCAS DE ALTERACÃO DE ESTADO CIVIL 

 

Art. 810. A  sentença   que    decretar    a nulidade   ou anulação   de   casamento, a 

separação ou o divórcio, depois de transitada em julgado, será averbada à margem do 

registro público de casamento e nascimento das partes, constando informações sobre o 

nome do Juiz signatário da sentença e/ou do mandado, a Vara e/ou Comarca em que foi 

proferida a sentença, a data desta, sua conclusão, a data do trânsito em julgado, o 

número do respectivo processo, bem como o nome que a mulher passou a adotar, se for 

o caso.  
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SEÇÃO V 

DA   CONVERSÃO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL EM CASAMENTO 

 

Art. 811. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos 

companheiros, homoafetivos ou heteroafetivos, perante o Oficial de Registro da 

circunscrição de sua residência,  e será acompanhada de declaração de que mantêm 

união estável, que têm perfeita ciência de todos os efeitos desta declaração e que não 

estão impedidos para o casamento. 

§ 1º No requerimento haverá a indicação da data do início da união estável.  

§ 2º Na impossibilidade de comprovar o início da união estável ou havendo dúvida do 

Registrador quanto a data de início, deverá o Oficial remeter os autos ao Juiz 

Corregedor Permanente. 

I - o Juiz ou o oficial designará audiência para ouvir os requerentes e, no mínimo, duas 

testemunhas;  

II - na audiência verificará se estão presentes os requisitos do artigo 1.723 do Código 

Civil e, se não estão presentes os impedimentos previstos no artigo 1.521 do referido 

código.  

III - poderá   a  audiência  ser  dispensada,   se  os  requerentes  declararem  a 

inexistência dos impedimentos acima e comprovarem a união estável, bem como seu 

início, se for o caso, mediante prova  documental. 

Art. 812. Na conversão da união estável em casamento requerida pelos companheiros 

perante o Oficial de Registro, recebido o requerimento, será iniciado o processo de 

habilitação, devendo constar dos editais que se trata de conversão de união estável em 

casamento.  

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, as mesmas regras do processo de 

habilitação para o casamento, inclusive vistas ao Ministério Público.  

Art. 813. A conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos 

legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime matrimonial de bens, na 

forma e segundo os preceitos da lei civil.  

Art. 814. O pedido inicial será instruído com a certidão de nascimento ou documento 

equivalente e, se for o caso, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência 
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legal estejam os conviventes ou autorização judicial. Deverá constar, ainda, a opção 

quanto ao regime de bens e ao sobrenome.  

Art. 815. Qualquer pessoa que souber da existência de algum dos impedimentos 

previstos no artigo 1.521 do Código Civil poderá intervir no feito.  

Art. 816. É possível a conversão de união estável em casamento na hipótese em que um 

dos requerentes tenha falecido após assinar o requerimento da conversão, desde que aja 

pronunciamento judicial.  

Art. 817. Do assento constará, obrigatoriamente, tratar-se de conversão de união estável 

em casamento, bem como a data do termo inicial da união estável.  

§ 1º Constarão, ainda, no assento, os requisitos do artigo 70 da Lei de Registros 

Públicos, exceto os previstos nos incisos 4.° e 5.º da Lei.  

§ 2º  Os  espaços   destinados   ao  preenchimento   da   data   da   celebração  do   

casamento e o nome de quem presidiu o ato deverão ser inutilizados.  

Art. 818. Encerrada a habilitação, lavrar-se-á o assento da conversão da união estável 

em casamento, independentemente de qualquer solenidade, prescindindo o ato da 

celebração do matrimônio ou da presença dos companheiros.  

Art. 819. O assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no Livro 

“B”  

de registro de casamento e de registro de conversão de união estável em casamento.  

Parágrafo único. O assento indicará que se trata de conversão de união estável em 

casamento, contendo no que couber os mesmos elementos para o registro de casamento.  

Art. 820.  O valor dos emolumentos devidos pela conversão de união estável em 

casamento será o estipulado no item 16, alínea ‘e’, da Tabela B, anexo I, da Lei nº 

7.550/2001 e alterações posteriores.  
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SEÇÃO VI 

DO REGISTRO DE UNIÃO ESTÁVEL DE PESSOAS DO MESMO SEXO 

 

Art. 821. É facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1.723 a 1.727 do 

Código Civil, mantida entre o homem e a mulher, ou entre duas pessoas do mesmo 

sexo.  

Art. 822. O registro da sentença declaratória de reconhecimento e dissolução, ou 

extinção, bem como da escritura pública de contrato e distrato envolvendo união 

estável, será feito no Livro "E", pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Sede, ou, onde houver, no 1º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm ou 

tiveram seu último domicílio, devendo constar:  

a) a data do registro;  

b) o prenome e o sobrenome, a data de nascimento, a profissão, a indicação da 

numeração da Cédula de Identidade, o domicílio e residência de cada companheiro, e o 

CPF se houver;  

c) prenomes e sobrenomes dos pais;  

d) a indicação das dtas e dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais em que 

foram registrados os nascimentos das partes, os seus casamentos ou uniões estáveis 

anteriores, assim como os óbitos de seus anteriores cônjuges ou companheiros, quando 

houver, ou os respectivos divórcios ou separações judiciais ou extrajudiciais se foram 

anteriormente casados;  

e) data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, número do processo, Juízo e 

nome do Juiz que a proferiu ou do Desembargador que o relatou, quando o caso;  

f) data da escritura pública, mencionando-se no último caso, o livro, a página e 

oTabelionato onde foi lavrado o ato;  

g) regime de bens dos companheiros, ou consignação de que não especificado na 

espectiva escritura pública ou sentença declaratória.  

Art. 823.  Serão arquivados pelo Oficial de Registro Civil, em meio físico ou mídia 

digital segura, os documentos apresentados para o registro da união estável e de sua 

dissolução, com referência do arquivamento à margem do respectivo assento, de forma 

a permitir sua localização.  
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Art. 824. Quando o estado civil dos companheiros não constar da escritura pública, 

deverão ser exigidas e arquivadas as respectivas certidões de nascimento, ou de 

casamento com averbação do divórcio ou da separação judicial ou extrajudicial, ou de 

óbito do cônjuge se o companheiro for viúvo, exceto se mantidos esses assentos no 

Registro Civil das Pessoas Naturais em que registrada a união estável, hipótese em que 

bastará sua consulta direta elo Oficial de Registro.  

Art. 825. O registro de união estável decorrente de escritura pública de reconhecimento 

ou extinção produzirá efeitos patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando 

terceiros que não tiverem participado da escritura pública.  

Parágrafo único. O registro da sentença declaratória da união estável, ou de sua 

dissolução, não altera os efeitos da coisa julgada previstos no art. 506 do Código de 

Processo Civil.  

Art. 826. O Oficial deverá anotar o registro da união estável nos atos anteriores, com 

remissões recíprocas, se lançados em seu Registro Civil das Pessoas Naturais, ou 

comunicá-lo ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em que estiverem os 

registros primitivos dos companheiros.  

§ 1º O Oficial averbará, no registro da união estável, o óbito, o casamento, a 

constituição de nova união estável e a interdição dos companheiros, que lhe serão 

comunicados pelo Oficial de Registro que realizar esses registros, se distinto, fazendo 

constar o conteúdo dessas averbações em todas as certidões que forem expedidas.  

§ 2º As comunicações previstas neste artigo poderão ser efetuadas por meio eletrônico 

seguro, com arquivamento do comprovante de envio, ou por outro meio previsto em 

norma da Corregedoria-Geral da Justiça para as comunicações de atos do Registro Civil 

das Pessoas Naturais.  

Art. 827. Não é exigível o prévio registro da união estável para que seja registrada a sua 

dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro somente a data da escritura 

pública de dissolução.  

§ 1º Se existente o prévio registro da união estável, a sua dissolução será averbada à 

margem daquele ato.  

§ 2º Contendo a sentença em que declarada a dissolução da união estável a menção ao 

período em que foi mantida, deverá ser promovido o registro da referida união estável e, 

na sequência, a averbação de sua dissolução.  
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Art. 828.  Não poderá ser promovido o registro, no Livro E, de união estável de pessoas 

casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou 

extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial 

transitada em julgado.  

Art. 829.  Em todas as certidões relativas ao registro de união estável no Livro "E" 

constará advertência expressa de que esse registro não produz os efeitos da conversão 

da união estável em casamento.  

Art. 830. É vedada, às autoridades competentes, a recusa de habilitação, celebração de 

casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo 

sexo. 

Parágrafo único. A recusa prevista no caput implicará a imediata comunicação ao  

respectivo Juiz Corregedor Permanente para as providências cabíveis. 
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SEÇÃO VII 

DO CASAMENTO URGENTE NO CASO DE MOLÉSTIA GRAVE 

 

Art. 831.  Dar-se-á a antecipação do casamento no caso de moléstia grave de um dos 

nubentes na forma prevista no art. 1.539 do Código Civil. 

§ 1º Se os nubentes já estiverem habilitados ao casamento, o termo lavrado, mediante 

duas testemunhas, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais será 

imediatamente levado a registro, ou, se o termo avulso for lavrado pelo Oficial ad hoc, o 

registro será providenciado no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2º Se a celebração ocorrer sem prévia habilitação para o casamento, o termo ficará 

arquivado, após a assentada de duas testemunhas, nos próprios autos da futura 

habilitação, que será processada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

local da celebração, sem prejuízo do encaminhamento dos editais de proclamas para o 

Registro Civil das Pessoas Naturais de residência dos nubentes.  

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o termo arquivado será automaticamente convertido 

em registro, independentemente de requerimento dos interessados, assim que cumpridas 

todas as formalidades exigidas para a habilitação.  

Art. 832. O casamento no caso de moléstia grave somente poderá ser celebrado pelo 

Juiz de Casamento competente, cuja falta ou impedimento será suprida por qualquer de 

seus Substitutos legais, não se admitindo a figura do Juiz de Casamento ad hoc. 
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SEÇÃO VIII 

DO CASAMENTO EM IMINENTE RISCO DE VIDA OU NUNCUPATIVO 

 

Art. 833. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo 

a presença da autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá 

o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas, que com os nubentes não 

tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 

Art. 834. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a 

autoridade judicial mais próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por termo 

a declaração de: 

I - que foram convocadas por parte do enfermo;  

II - que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo;  

III - que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-

se por marido e mulher.  

§ 1º Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá as diligências 

necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, 

ouvidos os interessados que o requereram, dentro em quinze dias.  

§ 2º Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a 

autoridade competente, com recurso voluntário às partes.  

§ 3º Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos 

recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do Registro dos Casamentos.  

§ 4º O assento assim lavrado retroagirá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos 

cônjuges, à data da celebração.  

§ 5º Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo 

convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do 

oficial do registro.  
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CAPÍTULO V 

DO ÓBITO 

 

SEÇÃO I 

DAS FORMALIDADES DO REGISTRO 

 

Art. 835. No registro de óbito deverá conter os seguintes requisitos:  

 I - a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento e a data de nascimento;   

II - o lugar do falecimento, com indicação precisa;  

III - o prenome e o sobrenome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, 

domicílio e residência do morto; 

IV - os nomes dos pais, profissão, naturalidade e residência, se ainda não falecidos;  

V - se faleceu com testamento conhecido;  

VI - se deixou filhos, nome e idade de cada um;  

VII - se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes;  

VIII - o lugar do sepultamento, da cremação ou onde o cadáver estará disponível para 

fins de ensino e pesquisa de caráter científico;  

IX - se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;  

X - se era eleitor; se  positivo, o número do título; 

XI - pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do 

PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, se 

contribuinte individual; número de benefício previdenciário – NB, se a pessoa falecida 

for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da 

Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; número 

do registro de nascimento ou casamento, com informação do livro, da folha e do termo; 

número e série da Carteira de Trabalho.  

§ 1º Quando não for possível fazer constar do assento de óbito todos os elementos 

referidos, o Oficial de Registro ou preposto autorizado fará menção, no corpo do 

registro, de que o declarante ignorava os elementos faltantes.   

§ 2º Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter o número do registro do 

cadáver no Instituto Médico Legal, além da declaração de estatura ou medida, se for 

possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação 
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que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento; e, no caso de ter sido encontrado 

morto, serão mencionadas as circunstâncias e o lugar em que se achava e o da 

necropsia, se tiver havido. Neste caso, será extraída a identificação dactiloscópica, se no 

local existir esse serviço.  

Art. 836. Se a criança nascer com vida, mas vier a falecer no parto serão feitos, 

necessariamente, 2 (dois) assentos, o de nascimento e o de óbito, com elementos 

cabíveis e remissões recíprocas. 

Art. 837. A lavratura do assento de óbito dependerá, além de outras formalidades, da 

apresentação obrigatória do documento denominado de “Declaração de Óbito” (DO), 

conforme formulário oficial padrão instituído pelo Ministério da Saúde, fornecido pelas 

instituições de saúde pública, privada e filantrópica no Estado de Mato Grosso. 

Art. 838. Na falta da “Declaração de Óbito” (DO), o registro poderá ser efetuado com 

base nos documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS, mediante 

comprovação da veracidade do óbito. 

Art. 839. As declarações de óbitos assinadas por médicos estrangeiros com diploma não 

revalidado, com inscrição que se inicia EME, devem ser devolvidas para que sejam 

assinadas por médico regular, conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina  - 

CFM nº 1832/2008 (Ofício circular 905/2014-DOF – id. 0146661-77.2014). 

Art. 840.  Fica proibida a emissão de “Declaração de Óbito” (DO), para aqueles 

ocorridos a partir do ano de 2.000, e, terminantemente vedada a expedição de segunda 

via da declaração de óbito, inclusive por hospitais. 

Art. 841. Os Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais expedirão a “Declaração 

de Óbito” (DO), apenas e tão-somente como dados para o Sistema de Informação sobre 

a Mortalidade (SIM), encaminhando-a para a Secretaria Municipal de Saúde, ficando 

vedada a emissão fora da hipótese prevista, conforme o disposto no artigo 2.°, letra “d”, 

da Resolução 09/97, do Conselho Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso. 

Art. 842. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão de justo 

impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 6.015/73, o caso 

deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz Corregedor Permanente.  

Art. 843. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quatro) horas 

do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento 

poderá ser lavrado posteriormente, com a maior urgência, sempre dentro do prazo 
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máximo de 15 (quinze) dias, ou até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes 

mais de 30 (trinta) quilômetros da sede da Unidade de Serviço. 

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do óbito, o oficial 

deverá requerer autorização do Juiz Corregedor Permanente.  

Art. 844-A – O Registro de óbito tardio deverá  ser processada na Diretoria  do Foro, 

perante o Corregedor Permanente, nos trmo do art. Anterior..  

Art. 844. A Declaração de Óbito (DO), instituída pelo Ministério da Saúde, que 

contiver erros ou rasuras nos campos destinados ao estado civil, profissão (ocupação) e 

endereço, assim como contiver erros ortográficos, deverá ser corrigida pelo serviço 

notarial, que as providenciará mediante a apresentação de documentos pelo interessado, 

no momento em que for levada a registro. 

Parágrafo único. O Serviço Notarial emitirá, ainda, relatório mensal das correções 

efetuadas na forma desta norma, diverso do que já regularmente emite. 

Art. 845. Em nenhuma  hipótese poderá ser corrigido pelo Oficial, de ofício, qualquer 

outro campo diverso dos mencionados na norma anterior, cabendo tal providência ao 

estabelecimento hospitalar que emitiu a DO.  

Art. 846. Na  lavratura  do  assento de óbito de pessoas desaparecidas ou de morte 

presumida, em razão de participação ou acusação de participação em atividades 

políticas, no período compreendido entre 02.9.1961 e 15.8.1979 será observado o 

disposto na Lei nº 9.140/95. 

Art. 847. Incumbe ao Oficial comunicar às respectivas repartições consulares ou 

embaixadas a ocorrência do registro do óbito de pessoa estrangeira. 

Parágrafo único. Em virtude dessa incumbência, não são devidas custas, emolumentos 

ou despesas. 

Art. 848. Os  Oficiais  dos  Registros  Civis  do  Estado  de  Mato  Grosso  remeterão 

aos Juízos eleitorais onde oficiarem, até o dia 15 (quinze) de cada mês, comunicação 

dos óbitos ocorridos no mês anterior, de cidadãos alistáveis, salvo a hipótese prevista no 

artigo 81 da Lei nº 6.015/73. 

Parágrafo único. Havendo orientação específica por parte da Justiça Eleitoral, a 

comunicação referida nesta norma, deverá ser feita diretamente à egrégia Corregedoria 

do Tribunal Regional Eleitoral. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 297 de 1524



Art. 849. Até o dia 10 (dez) de cada mês o Oficial deverá comunicar ao INSS o registro 

dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, fazendo constar da relação a 

filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. 

§ 1º Se  não  foi  registrado qualquer óbito, o Oficial, no mesmo prazo estipulado nesta 

norma, comunicará esse fato ao INSS. 

§ 2º  O  Oficial  estará  sujeito  à  multa  na  forma da lei, se deixar de fazer a 

comunicação no prazo mencionado nesta norma ou enviar informações inexatas. 

Art. 850. Na  comunicação  referente ao assento de óbito, constarão o prenome, nome, 

sexo, filiação, naturalidade, data de nascimento, local, dia, mês e ano do falecimento, e 

se era eleitor. 

Parágrafo único. Na  comunicação  referida  nesta norma, deverá o Oficial explicitar 

sobre os dados indicativos do assento lavrado (n.º do livro, folha, etc) e também, se 

disponíveis, informará sobre o Município, Estado, zona e inscrição eleitoral do falecido. 

Art. 851. Igual procedimento deverá tomar o oficial de registro civil, se alistável o 

falecido, ainda que diverso ou desconhecido o seu domicílio eleitoral. 

Art. 852. Da inexistência de assento de óbito no período típico, também será o 

respectivo Juízo eleitoral devidamente comunicado, por escrito e no prazo mencionado 

no artigo 849 desta Norma.  

Art. 853. No caso de óbito de causa natural, sem assistência médica, o formulário da 

Declaração de Óbito será preenchido pelo médico do Serviço de Verificação de Óbitos 

ou, onde não existir esse serviço, por médico da localidade.  

Art. 854. Inexistindo médico na localidade e tendo o óbito causa natural, o responsável 

pelo falecido, acompanhado das duas testemunhas, comparecerá à serventia solicitando 

o preenchimento do formulário da Declaração de Óbito. 

Art. 855. Sendo acidental ou violenta a causa do óbito, o formulário da Declaração de 

Óbito será preenchido pelo médico legista do Instituto Médico Legal, da localidade ou 

perito designado para tal finalidade onde inexista tal órgão.   

Art. 856. Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa de menos de 1 (um) ano, o 

Oficial verificará se houve registro de nascimento, o qual, se inexistente, será 

previamente feito, no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a 

lavratura do assento de óbito. 
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 Art. 857. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a 

vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito 

houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista e, no caso de morte 

violenta, depois de liberada pela autoridade judiciária. 

Art. 858.  O oficial de registro civil deverá comunicar o óbito à Receita Federal e à 

Secretaria de Segurança Pública da unidade da Federação que tenha emitido a cédula de 

identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for 

manifestamente desnecessária. 
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SEÇÃO II 
DO NATIMORTO 

 

Art. 859. Em caso de natimorto não será dado nome, nem usada a expressão “feto”.  O 

registro será efetuado no livro “C-Auxiliar”, com o índice em nome da mãe, 

dispensando o assento de nascimento. 

Parágrafo único. O assento de natimorto indicará:  

I - a hora, se possível, dia, mês e ano do nascimento sem vida;  

II - o lugar da ocorrência, com indicação precisa;  

III - o sexo, duração da gestação e cor do natimorto;  

IV - o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;  

V - os nomes, profissão, naturalidade e residência dos pais;  

VI - os nomes dos avós paternos e maternos;  

VII - se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos testantes;  

VIII - o lugar do sepultamento ou da cremação. 
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SEÇÃO III 

DOS LEGITIMADOS 

 

Art. 860.  São obrigados a fazer declaração de óbito:  

I - o homem e a mulher, a respeito de seu cônjuge ou companheiro, filhos, hóspedes, 

agregados e fâmulos;  

II - o filho, a respeito do pai ou da mãe;  

III - o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas da casa;  

IV - o parente mais próximo maior e presente;  

V - o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou 

particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em 

grau acima indicado;  

VI - na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver 

assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do 

falecimento tiver notícia;  

VII - a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. 

§ 1º. A certidão de  óbito não é documento  hábil para  reconhecer união estável.  

Art. 861. A declaração poderá ser feita por meio de mandatário, autorizando-o o 

declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.  

Art. 862. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer 

estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a 

declaração da respectiva administração; e o relativo a pessoa encontrada acidental ou 

violentamente morta, segundo a comunicação, ex officio, das autoridades policiais, às 

quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. 
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SEÇÃO IV 

DA JUSTIFICAÇÃO 

 

Art. 863. Poderão os Juízes de Direito admitir justificação para o assento de óbito de 

pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra 

catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível 

encontrar-se o cadáver para exame.  

§ 1º O registro será feito no Livro “C” de registro de óbito, mediante mandado judicial, 

que ficará arquivado na serventia.  

§ 2º O Serviço Registral emitirá, ainda, relatório mensal das correções efetuadas na 

forma desta norma, diverso do que já regularmente emite. 

Art. 864. Em nenhuma hipótese poderá ser corrigido pelo Oficial, de ofício, qualquer 

outro campo diverso dos mencionados no artigo anterior, cabendo tal providência ao 

estabelecimento hospitalar que emitiu a Declaração de Óbito - DO.  

Art. 865. Na  lavratura  do  assento de óbito de pessoas desaparecidas ou de morte 

presumida, em razão de participação ou acusação de participação em atividades 

políticas, no período compreendido entre 02.9.1961 e 15.8.1979 será observado o 

disposto na Lei nº 9.140/95. 
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SEÇÃO V 

DAS INFORMAÇÕES 

 

Art. 866. Incumbe ao Oficial comunicar às respectivas repartições consulares ou 

embaixadas a ocorrência do registro do óbito de pessoa estrangeira. 

Parágrafo único. Em virtude dessa incumbência, não são devidas custas, emolumentos 

ou despesas. 

Art. 867. Os  Oficiais  dos  Registros  Civis  do  Estado  de  Mato  Grosso  remeterão 

aos Juízos eleitorais onde oficiarem, até o dia 15 (quinze) de cada mês, comunicação 

dos óbitos ocorridos no mês anterior, de cidadãos alistáveis, salvo a hipótese prevista no 

artigo 81 da Lei nº 6.015/73. 

Parágrafo único. Havendo orientação específica por parte da Justiça Eleitoral, a 

comunicação referida nesta norma, deverá ser feita diretamente à egrégia Corregedoria 

do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 868.  Até o dia 10 (dez) de cada mês o Oficial deverá comunicar ao INSS o registro 

dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, fazendo constar da relação a 

filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. 

§ 1º Se não foi registrado qualquer óbito, o Oficial, no mesmo prazo estipulado nesta 

norma, comunicará esse fato ao INSS. 

§ 2º O Oficial estará sujeito à multa na forma da lei, se deixar de fazer a comunicação 

no prazo mencionado nesta norma ou enviar informações inexatas. 

Art. 869. Na comunicação referente ao assento de óbito, constarão o prenome, nome, 

sexo, filiação, naturalidade, data de nascimento, local, dia, mês e ano do falecimento, e 

se era eleitor. 

Parágrafo único. Na comunicação referida nesta norma, deverá o Oficial explicitar 

sobre os dados indicativos do assento lavrado (n.º do livro, folha, etc) e também, se 

disponíveis, informará sobre o Município, Estado, zona e inscrição eleitoral do falecido. 

Art. 870. Igual procedimento deverá tomar o oficial de registro civil, se alistável o 

falecido, ainda que diverso ou desconhecido o seu domicílio eleitoral. 

Art. 871. O descumprimento dos termos desta norma implicará na instauração de 

procedimento administrativo para apuração de falta funcional e aplicação de sanção 

administrativa-disciplinar. 
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Art. 872 . Deverá  o Registro Civil  comunicar o óbito à Receita Federal e à Secretaria 

de Segurança Pública da unidade da Federação que tenha emitido a cédula de 

identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for 

manifestamente desnecessária. Ainda,  deverá comunicar  os prazos assinalados na Lei:  

Justiça Militar, Secretaria de Administação do Estado-SAD/MT  e  Ministério da 

Justiça.  

Parágrafo único.  As  comunicações previstas nesta seção poderão vir a ser 

substituídas  pela CEI, após  a assinatura de convênio com respectivos órgãos, mediante 

comunicação da Corregedoria. 
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SEÇÃO VI 

DO ASSENTO DE ÓBITO DE PESSOA DESCONHECIDA E DA UTILIZAÇÃO 

DO CADÁVER PARA ESTUDOS E PESQUISAS 

 

Art. 873. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura 

ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer 

outra indicação que possa auxiliar seu futuro reconhecimento; e no caso de ter sido 

encontrado morto, serão mencionadas essa circunstância e o lugar em que se achava e o 

da necropsia, se realizada. Nesse caso, será extraída a identidade dactiloscópica, se no 

local existir esse serviço. 

§ 1º A utilização do cadáver para estudos e pesquisa só ficará disponível após a 

lavratura do assento de óbito correspondente.  

§ 2º Encaminhados cadáveres para estudos ou pesquisa científica, a escola de medicina 

deverá requerer a lavratura do assento de óbito junto ao Registro Civil das Pessoas 

Naturais, apresentando, obrigatoriamente, os documentos atestatórios da morte (DO) e 

da remessa do cadáver, nos casos em que óbito não tiver sido registrado.  

§ 3º O requerimento mencionado no parágrafo anterior será autuado e sua autora 

promoverá a expedição de editais, publicados em jornal de grande circulação, em dez 

dias alternados e pelo prazo de trinta dias, no qual  deverão constar todos os dados 

identificadores disponíveis do cadáver e a possibilidade de serem dirigidas reclamações 

de familiares ou responsáveis legais ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, 

na forma da lei n. 8.501/92.  

§ 4º Comprovada a expedição dos editais, mediante a apresentação dos originais da 

publicação, os autos serão remetidos ao Juiz Corregedor Permanente para o julgamento 

de reclamações e a eventual concessão de autorização para lavratura do assento de 

óbito, no qual ficará consignado o destino específico do cadáver e será observado o 

disposto no parágrafo primeiro. 

§ 5º Quando houver declaração firmada em vida pelo falecido ou documento que 

comprove a liberação do cadáver para instituição de conhecimento científico por 

cônjuge, companheiro ou parente, maior de idade, até o 2º grau, ficará dispensada a 

expedição de editais.  
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Art. 874. No caso de doação do corpo para instituição de ensino, deverá apresentar a 

declaração de vontade formulada pela pessoa doadora, com firma reconhecida, bem 

como o documento de declaração feito com a instituição de conhecimento científico, 

para fazer a lavratura do assento de óbito, o qual nele deverá constar que foi doado para 

fins de ensino e pesquisa à instituição tal.  

§ 1º Quando do sepultamento ou da cremação dos restos do cadáver utilizado em 

atividades de ensino e pesquisa, deverá ser comunicado ao Registro Civil das Pessoas 

Naturais, para a promoção da respectiva averbação no registro.  

§ 2º É proibido o encaminhamento de partes do cadáver ou sua transferência a 

diferentes instituições de ensino ou pesquisa.  
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SUBSEÇÃO I 

DA MORTE PRESUMIDA 

 

Art. 875. Será lavrado no Livro C, o assento de óbito de pessoa desaparecida em 

naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, mediante o 

cumprimento de mandado judicial, expedido nos autos de justificação, quando esteja 

provada a presença daquela pessoa no local do desastre e não for possível encontrar-se o 

cadáver para exame. 

Parágrafo único. Os registros das sentenças de declaração de morte presumida serão 

lavrados nos termos do disposto no artigo 876 deste Capítulo. 

Art. 876. O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no Livro 

“E” do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca onde o ausente teve seu último 

domicílio, com as mesmas cautelas e efeitos do registro da ausência. 

Art. 877. O registro de ausência conterá: 

I - a data do registro; 

II - o nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente; 

III - a data e serventia onde foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o 

nome do cônjuge, se casado; 

IV - o tempo de ausência até a data da sentença; 

V - o nome do requerente do processo; 

VI - a data da sentença, menção ao trânsito em julgado, nome e vara do Juiz que a 

proferiu; 

VII - a data provável do falecimento. 

Parágrafo único. A inscrição será subscrita apenas pelo Oficial de Registro ou preposto 

autorizado. 

Art. 878. Após o registro da sentença, o Oficial deverá comunicar ao Oficial do 

Registro Civil em que estiverem os registros primitivos, para a devida anotação. 
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CAPÍTULO VI 

DA EMANCIPAÇÃO, DA INTERDIÇÃO E DA AUSÊNCIA 

 

SEÇÃO I 

DA EMANCIPAÇÃO 

 

Art. 879.  Serão registrados no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais, com 

relação aos menores nela domiciliados, a emancipação por concessão dos pais, ou de 

um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 

homologação judicial, ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos 

completos.  

§ 1º  No caso de pais separados ou divorciados,  a emancipação somente será concedida 

com a anuência de ambos. 

§ 2º O registro da emancipação decorrente de sentença judicial será feito a requerimento 

do interessado, ou em consequência da comunicação a ser feita pelo Juízo, de ofício, 

dentro de 8 (oito) dias, quando não conste dos autos que já tenha sido feito o registro.  

§ 3º A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do 

interessado. 

Art. 880.  O registro da emancipação será feito mediante trasladação da sentença, 

oferecida em certidão, ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, às 

referências de data, livro, folha e Unidade Extrajudicial em que lavrada, sem 

dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura 

do apresentante. 

Art. 881. O registro de emancipação conterá: 

I - a data do registro e da emancipação; 

II - o prenome e sobrenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do 

emancipado; 

III - a data e serventia em que foi registrado o seu nascimento; 

IV - o nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. 

Parágrafo único. O assento será assinado pelo apresentante. 

Art. 882. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. 
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Art. 883. Após o registro da sentença e escritura pública, o Oficial deverá comunicar  

ao Oficial do Registro Civil em que estiverem os registros primitivos, para a devida 

anotação. 
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SEÇÃO II 

DA INTERDIÇÃO 

 

Art. 884. As sentenças de interdição serão registradas no Livro “E” da sede da Comarca 

de domicílio do interdito, salvo quando houver o seu desmembramento, pela natureza 

dos atos, em livros especiais, fazendo constar: 

I - a data do registro; 

II - o prenome e sobrenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do interdito; 

III - a data e serventia onde foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o 

nome do cônjuge, se casado; 

IV - a data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu; 

V - o nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador; 

VI - o nome do requerente da interdição e causa desta; 

VII - os limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 

VIII - o lugar onde está internado o interdito.  

§ 1º. A inscrição será subscrita apenas pelo Oficial de Registro ou preposto autorizado. 

§ 2º   A inscrição será feita, ainda que a sentença que declarou a interdição esteja sujeita 

a recurso, conforme o art. 1773 do CC. 

Art. 885. O registro da interdição será efetuado pelo Oficial a requerimento do curador 

ou do promovente, ou mediante comunicação do Juízo, caso não providenciado por 

aqueles dentro do prazo de 8 (oito) dias, contendo os dados necessários e apresentada 

certidão da respectiva sentença. 

§ 1º Registrada a interdição, a serventia comunicará o fato ao ofício de justiça por onde 

tenha tramitado o feito, para que possa o curador assinar o respectivo termo de 

compromisso. 

§ 2º Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. 
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SEÇÃO III 

DA AUSÊNCIA 

 

Art. 886. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearem curador será 

feito no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do último domicílio do 

ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, fazendo constar: 

I - a data do registro; 

II - o nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente; 

III - a data e serventia onde foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o 

nome do cônjuge, se casado; 

IV - o tempo de ausência até a data da sentença; 

V - o nome do requerente do processo; 

VI - a data da sentença, menção ao trânsito em julgado, nome e vara do Juiz que a 

proferiu; 

VII - o nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da 

curatela. 

Parágrafo único. A inscrição será subscrita apenas pelo Oficial de Registro ou preposto 

Autorizado. 

Art. 887. Após o registro da sentença, o Oficial deverá comunicar ao Oficial do 

Registro Civil em que estiverem os registros primitivos, para a devida anotação. 
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CAPÍTULO VII 

DOS TRANSLADOS DE ASSENTOS LAVRADOS EM PAÍS ESTRANGEIRO 

  

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 888. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o Registro Civil das 

Pessoas Naturais da sede da Comarca da residência do optante, ou de seus pais. 

Art. 889. O traslado de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros em 

país estrangeiro, tomados por autoridade consular brasileira, nos termos do regulamento 

6.015/73, será efetuado no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da 

Comarca do domicílio do interessado, sem a necessidade de autorização judicial. 

Art. 890. Os assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros lavrados por 

autoridade estrangeira competente, que não tenham sido previamente registrados em 

repartição consular brasileira, somente poderão ser trasladados no Brasil se estiverem 

legalizados por autoridade consular brasileira que tenha jurisdição sobre o local em que 

foram emitidas. 

§ 1º Antes de serem trasladados, tais assentos também deverão ser traduzidos por 

tradutor público juramentado, inscrito em junta comercial brasileira. 

§ 2º A legalização efetuada por autoridade consular brasileira consiste no 

reconhecimento da assinatura de notário ou autoridade estrangeira competente, aposta 

em documento original ou fotocópia autenticada ou na declaração de autenticidade de 

documento original não assinado, nos termos do regulamento consular. O 

reconhecimento, no Brasil, da assinatura da autoridade consular brasileira no documento 

será dispensado, conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 84.451/80.  

§ 3º Os Oficiais de Registro Civis das Pessoas Naturais deverão observar a eventual 

existência de acordos multilaterais ou bilaterais, de que o Brasil seja parte, os quais 

prevejam a dispensa de legalização de documentos públicos originados, em um Estado, 

a serem apresentados no território do outro Estado, ou a facilitação dos trâmites para a 

sua legalização. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 313 de 1524



Art. 891. Sempre que o traslado for indeferido pelo Oficial, será feita nota com os 

motivos do indeferimento, cumprindo-se, quando for o caso, o art. 198 c/c o art. 296 da 

Lei nº 6.015/73. 

Art. 892. O traslado de certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de 

brasileiros lavrados em país estrangeiro serão efetuados, mediante apresentação de 

documentos originais( Art. 4º do Resolução 155/2012 – CNJ) 

Parágrafo único. O arquivamento de tais documentos poderá ser feito por cópia 

reprográfica conferida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Art. 893.  Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais deverão efetuar o traslado 

das certidões de assentos de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos em 

país estrangeiro, ainda que o requerente relate a eventual necessidade de retificação do 

seu conteúdo.  

§ 1º Após a efetivação do traslado, para os erros que não exijam qualquer indagação 

para a constatação imediata de necessidade de sua correção, o Oficial deverá proceder à 

retificação conforme art. 110 da Lei nº 6.015/73. 

§ 2º Para os demais erros, aplica-se o disposto no art. 109 da referida Lei.  

Art. 894. As certidões dos traslados de nascimento, de casamento e de óbito, emitidas 

pelo Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da Comarca deverão seguir os padrões 

e modelos estabelecidos pelo Provimento do CNJ nº 2, de 27 de abril de 2009 e pelo 

Provimento do CNJ nº 3, de 17 de novembro de 2009, bem como por outros 

subsequentes os quais venham a alterá-los ou complementá-los, com as adaptações que 

se fizerem necessárias. 

Art. 895. Os Oficiais dos Registros Civis não poderão negar-se a fazer a trasladação de  

certidões exaradas pelas autoridades consulares que estejam nos termos do Regulamento 

Consular e desta Consolidação.  

Art. 896. Os traslados dos assentos poderão ser requeridos a qualquer tempo. 

Art. 897. As sentenças de opção de nacionalidade serão inscritas no livro “E” do 

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de residência do optante, ou de seus 

pais, mediante mandado que ficará arquivado, que deverá constar: 

I - data do registro; 

II - nome completo, data de nascimento, naturalidade e filiação; 

III - data da sentença e seu trânsito em julgado, Vara e nome do Juiz que a proferiu; 
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IV - o Registro Civil das Pessoas Naturais que lavrou o assento de transcrição de 

nascimento, se conhecido; 

V - data do mandado. 

 

 

 

SEÇÃO II 

DO TRASLADO DE ASSENTO DE NASCIMENTO 

 

Art. 898. O traslado de assento de nascimento, lavrado por autoridade consular 

brasileira, deverá ser efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão de assento de nascimento emitida por autoridade consular brasileira; 

II - declaração de domicílio do registrando na Comarca ou comprovante de residência 

ou domicílio, a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá 

ser efetuado no 1º Ofício do Distrito Federal; 

III - requerimento assinado pelo registrando, por um dos seus genitores, pelo 

responsável legal ou por procurador. 

Parágrafo único. Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a 

seguinte observação: “Brasileiro nato, conforme os termos da alínea c do inciso I do art. 

12, da Constituição Federal”. 

Art. 899. O traslado de assento estrangeiro de nascimento de brasileiro, que não tenha 

sido previamente registrado em repartição consular brasileira, deverá ser efetuado 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão do assento estrangeiro de nascimento, legalizada por autoridade consular 

brasileira e traduzida por tradutor público juramentado; 

II - declaração de domicílio do registrando na Comarca ou comprovante de residência 

ou domicílio, a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá 

ser efetuado no 1º Ofício do Distrito Federal; 

III - requerimento assinado pelo registrando, por um dos seus genitores, pelo 

responsável legal ou por procurador; 

IV. documento que comprove a nacionalidade brasileira de um dos genitores.  
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Parágrafo único. Deverá constar do assento e da respectiva certidão do traslado a 

seguinte observação: “Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, in fine, da  

Constituição Federal, a confirmação da nacionalidade brasileira depende de residência 

no Brasil e de opção, depois de atingida a maioridade, em qualquer tempo, pela 

nacionalidade brasileira, perante a Justiça Federal”. 

Art. 900. O Translado de assento de nascimento ocorrido no país estrangeiro poderá ser 

requerido a qualquer tempo. 

Art. 901. Sempre que o assento de nascimento do país estrangeiro não contiver 

patronímico de família no nome da pessoa a ser registrada, o oficial de registro deverá 

indagar ao requerente sobre a colocação do patronímico paterno ou materno ou ambos 

no registro, mediante declaração escrita  que será arquivada em pasta. 

Art. 902. A omissão no assento de nascimento ocorrido em país estrangeiro de dados 

previstos no art. 54, da Lei nº 6.015/73 não obstará o traslado. 

Parágrafo único. Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por 

averbação, mediante a apresentação de documentação comprobatória, sem a 

necessidade de autorização judicial. 

Art. 903. Por força da redação atual da alínea “c”, do inciso I, do art. 12 da Constituição 

Federal e do art. 95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Emenda 

Constitucional nº 54, de 20 de setembro de 2007), o Oficial de Registro Civil das 

Pessoas Naturais deverá, de ofício ou a requerimento do interessado e, ou, procurador, 

sem a necessidade de autorização judicial, efetuar averbação em traslado de assento 

consular de nascimento, cujo registro em repartição consular brasileira tenha sido 

lavrado entre 7 de junho de 1994 e 21 de setembro de 2007, em que se declara que o 

registrado é: “Brasileiro nato de acordo com o disposto no art. 12, inciso I, alínea “c”, e 

do art. 95 do ADCT da Constituição Federal.” 

Parágrafo único. A averbação também deverá tornar sem efeito eventuais informações 

as quais indiquem a necessidade de residência no Brasil e a opção pela nacionalidade 

brasileira perante a Justiça Federal, ou ainda expressões que indiquem tratar-se de um 

registro provisório, que não mais deverão constar na respectiva certidão. 

Art. 904. Os registros de nascimento de nascidos no território nacional em que ambos 

os genitores sejam estrangeiros e, em que pelo menos, um deles esteja a serviço de seu 

país no Brasil deverão ser efetuados no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas 
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Naturais da Comarca, devendo constar do assento e da respectiva certidão a seguinte 

observação: “O registrando não possui a nacionalidade brasileira, conforme art. 12, 

inciso I, alínea “a”, in fine, da Constituição Federal”. 

Art. 905. Os documentos apresentados para o traslado de assento de nascimento de 

brasileiro lavrado em país estrangeiro permanecerão arquivados. 
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SEÇÃO III 

DO TRASLADO DE ASSENTO DE CASAMENTO 

 

Art. 906. O traslado de assento de casamento de brasileiro ocorrido em país estrangeiro 

deverá ser efetuado, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão de assento de casamento emitida por autoridade consular brasileira ou 

certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e 

traduzida por tradutor público juramentado; 

II - certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, ou certidão de casamento anterior com 

prova da sua dissolução, para fins do art. 106, da Lei nº 6.015/73; 

III - declaração de domicílio do registrado na Comarca ou comprovante de residência ou 

domicílio, a critério do interessado. Na falta de domicílio no Brasil, o traslado deverá 

ser efetuado no 1º. Ofício do Distrito Federal; 

IV - requerimento assinado por um dos cônjuges ou por procurador. 

§ 1º Se o assento de casamento a ser trasladado referir-se a brasileiro naturalizado, será 

obrigatória também a apresentação do certificado de naturalização ou outro documento 

que comprove a nacionalidade brasileira. 

§ 2º A omissão do regime de bens no assento de casamento, lavrado por autoridade 

consular brasileira ou autoridade estrangeira competente, não obstará o traslado; 

entretanto, se a legislação do país da celebração do casamento proibir a instituição de 

regime de bens, a autoridade consular deverá consignar tal circunstância no ato da 

legalização. 

§ 3º Faculta-se a averbação do regime de bens posteriormente, sem a necessidade de 

autorização judicial, mediante apresentação de documentação comprobatória. 

§ 4º Deverá sempre constar do assento e da respectiva certidão a seguinte observação: 

“Aplica-se o disposto no art. 7º, § 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de Introdução às 

Normas Brasileiras)”, ou seja, o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do 

país em que tiverem os nubentes domicílios, e, se este for diverso, a do primeiro 

domicílio conjugal. 

§ 5º Na eventual existência de pacto antenupcial, lavrado perante autoridade estrangeira 

competente, o Oficial deverá, antes de efetuar o traslado, solicitar que os interessados 

providenciem o seu registro em Registro de Títulos e Documentos no Brasil, alertando-
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os que o documento deverá estar previamente legalizado por autoridade consular 

brasileira a qual tenha jurisdição sobre o local em que foi emitido, devendo, também, 

estar traduzido por tradutor público juramentado. 

§ 6º A omissão do nome adotado pelos cônjuges, após o matrimônio no assento de 

casamento ocorrido em país estrangeiro não obstará o traslado; entretanto, se a 

legislação do país da celebração for omissa ou proibir o cônjuge de adotar novo nome 

após o casamento, a autoridade consular deverá, no ato da legalização, consignar tal 

circunstância, fazendo o registro no Livro “E”. 

§ 7º Nesse caso, deverão ser mantidos os nomes de solteiro dos cônjuges. Faculta-se a 

averbação posterior, sem a necessidade de autorização judicial, mediante apresentação 

de documentação comprobatória de que os nomes foram modificados após o 

matrimônio, em conformidade com a legislação do país em que os nubentes tinham 

domicílio, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei nº 4.657/42. 

§ 8º A omissão no assento de casamento ocorrido em país estrangeiro de outros dados 

previstos no art. 70 da Lei n° 6.015/1973 não obstará o traslado. 

§ 9º Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a 

apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização 

judicial. 

§ 10. Os casamentos celebrados por autoridades estrangeiras são considerados 

autênticos, nos termos da lei do local de celebração, conforme previsto no caput do art. 

32, da Lei nº 6.015/73, inclusive no que respeita aos possíveis impedimentos, desde que 

não ofendam a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, nos termos do 

art. 17, do Decreto nº 4.657/1942. 

§ 11. O traslado no Brasil, a que se refere o §1º, do artigo 32, da Lei nº 6.015/73, 

efetuado junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da Comarca, tem o 

objetivo de dar publicidade e eficácia ao casamento, já reconhecido válido para o 

ordenamento brasileiro, possibilitando que produza efeitos jurídicos plenos  no território 

nacional.  

§ 12. Os efeitos jurídicos que decorre da publicidade registral dependem tão somente do 

translado do assento de casamento estrangeiro, não havendo necessidade de prévio 

registro da certidão emitida por autoridade estrangeira no registro de título e 

documentos.  
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Art. 907. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas 

autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, na serventia da sede da 

Comarca do respectivo domicílio. 

§ 1º Na falta de domicílio, o traslado será feito no 1º Ofício da Capital do Estado em 

que os cônjuges passarem a residir. 

§ 2º Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, o registro poderá ser feito no 1º 

Ofício do Distrito Federal. 

§ 3º Os traslados requeridos depois de findo o prazo produzirão efeitos a partir da data 

da apresentação. 
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SEÇÃO IV 

DO TRASLADO DE ASSENTO DE ÓBITO 

 

Art. 908. O traslado do assento de óbito de brasileiro, ocorrido em país estrangeiro, 

deverá ser efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

a) certidão do assento de óbito emitida por autoridade consular brasileira ou certidão 

estrangeira de óbito, legalizada por autoridade consular brasileira e traduzida por 

tradutor público juramentado; 

b) certidão de nascimento e, se for o caso, de casamento do falecido, para fins do artigo 

106 da Lei nº 6.015/1973;   

c) requerimento assinado por familiar ou por procurador. 

§ 1º A omissão no assento de óbito ocorrido em país estrangeiro, de dados previstos no 

art. 80 da Lei nº 6.015/73 não obstará o traslado.  

§ 2º Os dados faltantes poderão ser inseridos posteriormente por averbação, mediante a 

apresentação de documentação comprobatória, sem a necessidade de autorização 

judicial. 

Art. 909. O traslado de registro de óbito de brasileiro falecido no exterior será feito no 

Livro “E” da serventia da sede da Comarca do último domicílio do falecido no país. 

Parágrafo único. Na falta de domicílio, o registro será feito no 1º Ofício do Distrito 

Federal. 

Art. 910. Os documentos apresentados para o traslado de assento de óbito de brasileiro 

lavrado em país estrangeiro permanecerão arquivados. 
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SEÇÃO V 

DAS AVERBAÇÕES EM GERAL E ESPECÍFICAS 

 

Reconhecimento, Investigação e Negatória de Paternidade, Anulação e Nulidade de 

Casamento, Restabelecimento da Sociedade Conjugal, Alteração de Patronímico, 

Perda e Retomada da Nacionalidade Brasileira, Suspensão e Perda do Poder 

Familiar, Guarda, Nomeação de Tutor, Adoção de Maior, Adoção Unilateral de 

Criança ou Adolescente, Alterações de Nome, Cessação da Interdição e da 

Ausência, Substituições de Curadores de Interditos ou Ausentes, Alterações dos 

Limites da Curatela, Abertura da Sucessão Provisória e Abertura da Sucessão 

Definitiva, Separação e Divórcio 

 

Art. 911. A averbação será feita pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em 

que constar o assento à vista de carta de sentença, de ordem judicial instrumentada por 

mandado ou ofício, ou, ainda, de petição acompanhada de certidão ou documento legal 

e autêntico, admitidos em todos os casos documentos em meio físico ou digital. 

§ 1º Será dispensada a audiência do Ministério Público e a intervenção do Juiz 

Corregedor Permanente nos casos de reconhecimento de filho e alteração de 

patronímico. 

§ 2º A averbação será feita à margem direita e, quando não houver espaço, no livro 

corrente, com notas e remissões recíprocas que facilitem a busca, facultando-se a 

utilização de Livro de Transporte de anotações e averbações. 

§ 3º A averbação será feita mediante indicação minuciosa da sentença ou do ato que a 

determinar. 

§ 4º Nenhuma averbação de retificação judicial será feita se do mandado ou carta de 

sentença não constar referência ao trânsito em julgado da decisão, exceto no interdição 

conforme  citado no  1773 do CC. 

§ 5º Das comunicações que lhe são feitas podem os oficiais do Registro Civil exigir o 

reconhecimento de firmas. 

I - Considera-se reconhecida a firma do juiz se o escrivão do ofício de justiça que 

expediu o documento certificar-lhe a autenticidade. 
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Art. 912. No livro de registro de casamento, será feita a averbação da sentença de 

nulidade ou de anulação de casamento, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a 

sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 

§ 1º As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto 

sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito.  

§ 2º O Oficial comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o lançamento da 

averbação ao Juiz Corregedor Permanente que houver subscrito a carta de sentença ou 

mandado mediante ofício sob registro postal ou CEI . 

Art. 913. Será também averbado, com as mesmas indicações, o ato de restabelecimento 

de sociedade conjugal. 

Parágrafo único. A averbação do restabelecimento da sociedade conjugal somente 

poderá ser efetivada depois da averbação da separação no registro civil, podendo ser 

simultâneas. 

Art. 914. No livro de nascimento, serão averbados: 

I - as decisões declaratórias de filiação; 

II - o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos;  

III - a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo 

Ministério da Justiça;  

IV - a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar;  

V - quaisquer alterações do nome;  

VI - termo de guarda e responsabilidade;  

VII - a nomeação de tutor;  

VIII - as sentenças concessivas de adoção do maior;  

IX - as sentenças de adoção unilateral de criança ou adolescente.  

Art. 915.  As alterações necessárias do patronímico familiar por subseqüente 

matrimônio dos pais serão processadas a requerimento do interessado 

independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de 

nascimento dos filhos.  

Parágrafo único. Na alteração de patronímico se aplica a mesma regra da averbação de 

reconhecimento de filho. 
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Art. 916. Nos casos de averbação de reconhecimento de filho serão observadas as 

diretrizes previstas nos Provimentos nºs 16 e 19 do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ. 

§ 1º Submete-se à égide do Provimento nº 16 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o 

reconhecimento espontâneo de filho realizado junto à Defensoria Pública e o Ministério 

Público dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do 

presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso. 

§ 2º Se não for requerida a gratuidade e o reconhecimento se realizar em Registro Civil 

das Pessoas Naturais diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o Oficial 

preparará a documentação e a entregará à parte para o encaminhamento necessário.  

§ 3º No caso do subitem anterior, é vedada a intermediação da arrecadação e repasse 

dos emolumentos devidos. 

Art. 917. A averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feita no 

Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do tutelado, fazendo 

constar: 

I - data da averbação;  

II - data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu; 

III - nome do tutor nomeado e sua qualificação;  

IV - anotação sobre eventual existência de hipoteca legal. 

Art. 918. A averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de 

paternidade que constituírem nova relação de filiação será feita no Registro Civil das 

Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e 

efeitos do registro inicial, fazendo constar: 

I - data da averbação; 

II - data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu;  

III - nome do novo genitor e sua qualificação se conhecida;  

IV - os nomes dos avós paternos, se conhecidos;  

V. sobrenome que passar a possuir. 

Art. 919. A averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita 

no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, fazendo 

constar:  

a) data da averbação; 
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b) data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu;  

c) nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 

Art. 920. A averbação das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a 

suspensão do poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que 

registrou o nascimento do menor, fazendo constar:  

I - data da averbação;  

II - data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu;  

III - nome da pessoa que passa a deter a guarda e sua qualificação;  

IV - limites e extensão da guarda, se mencionado. 

Art. 921. A averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita no 

Registro Civil das Pessoas Naturais onde foram lavrados os seus registros de 

nascimento e casamento, fazendo constar: 

I - data da averbação;  

II - data da sentença, Vara e nome do juiz que a proferiu;  

III - os nomes dos pais adotivos e os nomes de seus ascendentes;  

IV - o sobrenome que passa a possuir. 

Art. 922. No Livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação 

das sentenças que puserem termo à interdição, que determinarem substituições de 

curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, cessação ou 

mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 

Parágrafo único. Será averbada, também, no assento de ausência a sentença de 

abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao 

testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, bem como a 

sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva. 

Art. 923. As sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, 

serão averbadas à margem dos assentos de casamento. 

Parágrafo único. O traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais 

será apresentado ao Registro Civil das Pessoas Naturais do respectivo assento de 

casamento, para a averbação necessária, independente de autorização judicial e de 

audiência do Ministério Público. 

Art. 924. Na averbação, far-se-á a indicação do nome do Juiz signatário do mandado, da 

Vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu 
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trânsito em julgado, o número do respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido 

passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou homologação 

da partilha de bens. 

Art. 925. Na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei nº 

11.441/2007, far-se-á, igualmente, a indicação do nome que a mulher ou o marido 

passaram a adotar, além da identificação do Tabelião de Notas, livro, página e data em 

que aperfeiçoado o ato. 
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SEÇÃO VI 

DAS ANOTAÇÕES EM GERAL E ESPECÍFICAS 

 

Art. 926. Sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 

(cinco) dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados na sua 

Unidade de Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Registro Civil das 

Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da 

mesma forma indicada para as averbações.  

Parágrafo único. As comunicações serão feitas obrigatoriamente via malote digital  ou  

sistema ARPEN, e endereçadas aos Registros Civis das Pessoas Naturais deste  ou de 

outros Estados; as comunicações remetidas por outros Estados ficarão arquivadas no 

Registro Civil das Pessoas Naturais que as receber até efetiva anotação. 

Art. 927. O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de 

casamento e nascimento, e o casamento no do nascimento. 

Art. 928. A emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável 

serão anotadas, com remissões recíprocas, nos assentos de nascimento e casamento, 

bem como a mudança do nome do cônjuge, em virtude de casamento, ou de dissolução 

da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou 

divórcio. 

Art. 929. A dissolução da sociedade conjugal, nos casos mencionados no item anterior, 

e seu restabelecimento serão anotados nos assentos de nascimento dos cônjuges. 

§ 1º O novo casamento deverá ser anotado no assento de casamento imediatamente 

anterior, sem prejuízo de sua anotação facultativa nos registros de casamentos anteriores 

e no assento de nascimento, se informados previamente na habilitação para o 

casamento.  

§ 2º Havendo alteração do nome de algum cônjuge em razão de escritura de separação, 

restabelecimento da sociedade conjugal ou divórcio consensuais, o Oficial de Registro 

Civil das Pessoas Naturais que averbar o ato no assento de casamento também anotará a 

alteração no respectivo assento de nascimento, se de sua unidade de serviço, ou, se de 

outra, comunicará ao Oficial competente para a necessária anotação. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 327 de 1524



§ 3º A anotação poderá ser feita à vista do original da respectiva certidão, ou de cópia 

autenticada, devendo a mesma ser arquivada em classificador próprio relativo às 

comunicações recebidas de outras serventias. 
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SEÇÃO VII 

DAS RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS 

 

Art. 930.  Os pedidos de retificação, restauração ou suprimento de assentamentos no 

Registro Civil das Pessoas Naturais serão processados judicialmente, na forma legal, 

com exceção das permissões estabelecidas nesta consolidação para realizá-los na via 

Administrativa. 

§ 1º A retificação, restauração ou suprimento se fará por meio de mandado que indique, 

com precisão, os fatos ou as circunstâncias que devam ser retificados e em que sentido, 

ou os que devam ser objeto de novo assentamento. 

§ 2º As retificações serão feitas à margem direita com as indicações necessárias, ou, 

quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver 

espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro 

original.   

§ 3º Quando houver alteração do nome do registrado no assento de nascimento, em 

sendo o registrado casado, deverá ser providenciado mandado de retificação específico, 

não bastando a comunicação para fins de anotação no assento de casamento, que se 

realizada, não fará operar a alteração do conteúdo registrário, mas tão só informará tal 

ocorrência havida no assento remetido.  

Art. 931. Quando houver alteração do nome do cônjuge em assento de casamento, deve 

ser procedida a averbação no assento de nascimento daquele cujo nome sofreu 

alteração. Com relação ao seu cônjuge, bastará a comunicação obrigatória entre os 

Registros Civis das Pessoas Naturais.  

Art. 932. Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de 

necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no 

próprio Registro Civil de Pessoas Naturais onde se encontrar o assentamento, mediante 

petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente 

de pagamento emolumentos, após manifestação conclusiva do Ministério Público. 

§ 1º Recebido o requerimento instruído com os documentos que comprovem o erro, o 

Oficial o submeterá ao órgão do Ministério Público que o despachará em 5 (cinco) dias.  

§ 2º Quando a prova depender de dados existentes no próprio Registro Civil das Pessoas 

Naturais, poderá o Oficial certificá-lo nos autos. 
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§ 3º Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido exige maior indagação, 

requererá ao Juiz a distribuição dos autos a um dos Ofícios Judiciais da circunscrição, 

caso em que se processará a retificação, com assistência de advogado, observado o rito 

sumaríssimo.  

§ 4º Deferido o pedido, o Oficial averbará a retificação à margem do registro, 

mencionando o número do protocolo e a data da sentença e seu trânsito em julgado, 

quando for o caso.  

Art. 933. Também serão corrigidos de ofício pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, sem manifestação do Ministério Publico, mas com posterior comunicação ao 

Juiz Corregedor Permanente: 

a) a inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração de Livro, Folha, 

Página e Termo, bem como da data do registro;  

b) a elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de 

Lei. 
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TÍTULO VII 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 

CAPÍTULO I 

DAS FUNÇÕES 

 

Art.  934. Aos Oficiais do Registro Civil de Pessoas Jurídicas compete: 

I - registrar os atos constitutivos, contratos sociais e estatutos das sociedades simples; 

das associações; das organizações religiosas; das fundações de direito privado; das 

empresas individuais de responsabilidade limitada, de natureza simples; e, dos 

sindicatos. 

II - registrar as sociedades simples revestidas das formas empresárias, conforme 

estabelecido no Código Civil, com exceção das sociedades anônimas e das sociedades 

em comandita por ações; 

III – registrar e matricular jornais e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, 

empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, 

comentários, debates e entrevistas, e empresas que tenham por objeto o agenciamento 

de notícias; 

IV - averbar, nas respectivas inscrições e matrículas, todas as alterações supervenientes, 

atendidas as exigências das leis específicas em vigor; 

V - fornecer certidões dos atos arquivados e dos que praticarem em razão do ofício. 

VI - registrar e autenticar livros das pessoas jurídicas registradas, exigindo a 

apresentação do livro anterior, observando-se sua rigorosa sequência numérica, com a 

comprovação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da utilização de suas páginas, 

bem como uma cópia reprográfica do termo de encerramento para arquivo no Serviço 
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CAPÍTULO II 

DOS LIVROS DE REGISTRO 

 

Art. 935.  Deve o Serviço do Registro Civil das Pessoas Jurídicas manter os seguintes 

livros: 

I - Livro "A", para os fins indicados nos números I e II do art. 114 da Lei de Registros 

Públicos, com 300 (trezentas) folhas; 

II - Livro "B", para a matrícula de oficinas, impressoras, jornais, periódicos, empresas 

de radiodifusão e agências de notícias, com 150 (cento e cinquenta) folhas; 

III - Protocolo, para lançamento de atos, e prenotação dos títulos não registrados 

imediatamente, com 300 folhas; 

§ 1º O número de folhas dos Livros “A” e “B” poderá ser reduzido ou aumentado, a 

pedido do Oficial ao Juiz Corregedor Permanente. 

§ 2º Os livros obrigatórios deverão ser encadernados conforme previsto na legislação,  e 

mantidos eletronicamente, disponíveis para impressão. 

 § 3º Os livros escriturados eletronicamente devem apresentar cada lançamento 

associado às imagens dos documentos gravados digitalmente, disponíveis para 

impressão.  

§ 4º É obrigatória a manutenção de sistema de backup atualizado em local diverso da 

serventia, a fim de garantir a integridade dos dados, na hipótese de caso fortuito ou 

força maior que danifique o acervo  físico  ou eletrônico existente na serventia. 

Art. 936. Serão lançados no livro Protocolo todos os requerimentos, documentos, 

papéis e títulos ingressados, que digam respeito a atos de registro ou averbação. 

§ 1º Os instrumentos apresentados para fins de registro e averbalção serão 

protocolizados observando-se a numeração sequencial pela ordem cronológica de 

apresentação. 

§ 2º A natureza formal do documento poderá ser indicada abreviadamente no respectivo 

livro. 

Art. 937. Além dos Livros obrigatórios constantes da Lei de Registros Públicos, haverá 

nos Serviços de Registro das Pessoas Jurídicas os que forem exigidos pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, que deverão ser abertos, rubricados, numerados e 
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encerrados pelo Oficial ou seu substituto designado para responder pelo Serviço nas 

suas ausências e impedimentos. 

§ 1º É recomendada a implantação de livro auxiliar, formado pelo arquivo dos originais, 

cópias ou fotocópias autenticadas dos títulos, documentos ou papéis levados a registro, 

circunstância que será declarada no registro e nas certidões. 

§ 2º Esses documentos serão numerados em correspondência com os  livros atinentes, 

sem necessidade de encadernação, a fim de permitir a extração de cópias para instruir 

certidões solicitadas. 

§ 3º A  adoção  do livro auxiliar não implica em dispensa de qualquer anotação 

necessária prevista para o protocolo ou para o livro “B” que poderá ser digitalizada ou 

microfilmada. 

Art. 938. Para controle de seus assentamentos, os Serviços poderão adotar registros e 

arquivos, o sistema informatizado, microfilmagem ou de fichas, ficando seus Oficiais 

responsáveis pelos erros ou omissões que forem constatados. 
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CAPÍTULO III 

DO REGISTRO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

Art. 939. A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos 

constitutivos e sua dissolução só ocorre com a averbação do ato correspondente no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Art. 940. O registro das associações, organizações religiosas, sindicatos, fundações e 

sociedades simples consiste na declaração feita no livro, pelo Oficial, do número de 

ordem, data da apresentação e espécie do ato constitutivo, que deverá conter as 

seguintes indicações: 

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver; 

II - o modo por que se administra e representa a sociedade, a associação, organizações 

religiosas, sindicatos e fundações, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável quanto à administração, e 

de que modo; 

IV - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 

V - as condições de extinção da pessoa jurídica e, nesse caso, o destino do seu 

patrimônio; 

VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou 

definitiva, com a individualização de cada um deles, e residência do apresentante. 

Art. 941. Não serão registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando o seu 

objetivo contrariar as disposições do artigo 115 da Lei nº 6.015/73. 

§ 1º O Oficial, se ocorrer qualquer dos motivos previstos na citada Lei, de ofício ou por 

provocação de qualquer autoridade, sobrestará o registro e suscitará dúvida ao Juiz 

Diretor do Foro (COJE, artigo 52, XXXIV),  observando o disposto no artigo 198 da 

Lei nº 6.015/73. 

§ 2º Para o  registro  dos  atos  constitutivos,  ou  de  suas  alterações,  as  pessoas 

jurídicas que tenham atividade básica ou subsidiária à fiscalização do exercício da 
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profissão por Conselhos Regionais deverão comprovar sua prévia inscrição junto a 

estes. 

Art. 942. Havendo sócio estrangeiro na constituição de pessoas jurídicas, deverá ser 

exigido deste a apresentação de prova de sua permanência legal no País.  

Art. 943. Participando pessoa jurídica da associação, organização religiosa, sindicato ou 

sociedade simples levada a registro, indicar-se-ão os dados do seu assento no órgão de 

registro competente, com representatividade atualizada. 

Art. 944. Os documentos gerados por certificação digital serão registrados e mantidos 

integralmente em arquivo eletrônico com as assinaturas eletrônicas necessárias para o 

registro da pessoa jurídica, inclusive a assinatura do Oficial ou do seu substituto, com 

certificação digital. 

Art. 945. Para o registro de atos das fundações e averbação das alterações de seus 

estatutos, exigir-se-á aprovação prévia do Ministério Público. 

Art. 946. No registro de atos constitutivos e estatutos de entidades sindicais, o controle 

da unicidade sindical e sua área de atuação não será feito pelo Registrador, cabendo ao 

Ministério do Trabalho zelar pela observância do princípio da unicidade, nos termos da 

Súmula nº 677, do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 947. Para o registro das pessoas jurídicas, o seu representante legal formulará 

petição ao Oficial, acompanhada de 02 (dois) exemplares do estatuto, compromisso ou 

contrato. 

§ 1º Os documentos quando apresentados em apenas uma via, a original será arquivada 

obrigatoriamente no Serviço, admitida a solicitação de certidão respectiva, cobrados as 

taxas e emolumentos incidentes. 

§ 2º Para registro de ata de pessoa jurídica em livro manuscrito encadernado, será 

exigida cópia reprográfica para arquivo no Serviço. 

§ 3º A critério do Oficial, para fins do registro a que se refere o parágrafo anterior, a 

cópia reprográfica poderá ser providenciada pela própria unidade de registro, mediante 

o pagamento das despesas pela parte interessada. 

Art. 948. Tratando-se de sociedade simples, tanto na sua forma típica quanto se 

adotando uma das formas das sociedades empresárias, as folhas do contrato social serão, 

obrigatoriamente, rubricadas por todos os sócios. 
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Art. 949. Tratando-se de sociedade simples na sua forma típica será obrigatório o 

reconhecimento de firmas dos sócios; no caso de sociedade simples que adote tipo 

empresário, o reconhecimento de firmas anteriormente mencionado é facultativo, eis 

que, neste caso, o registrador deve observar as regras atinentes ao Registro Público das 

Empresas Mercantis, que o dispensa (art. 1.150 do Código Civil).  

Parágrafo único. A declaração firmada pelos contratantes quanto à natureza simples da 

sociedade não poderá ser questionada pelo Registrador. 

Art. 950. A exigência de aprovação ou autorização para a constituição ou para o 

funcionamento de sociedade será admitida, desde que, expressamente, prevista em Lei 

Federal. 

Parágrafo único. Quando o funcionamento de sociedade depender de aprovação da 

autoridade, sem esta não se fará o registro. 

Art. 951. Sem prejuízo da competência das repartições da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Jurídicas poderão registrar e 

autenticar os livros contábeis, obrigatórios e facultativos, das pessoas jurídicas cujos 

atos constitutivos nele estejam registrados, ou as fichas que os substituírem.  

§ 1º Quando os instrumentos de escrituração mercantil forem conjuntos de fichas ou 

folhas soltas, formulários impressos ou livros escriturados por processamento eletrônico 

de dados, poderão ser apresentados à autenticação encadernados, emblocados ou 

enfeixados.  

§ 2º. A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição do livro anterior a ser 

encerrado.  

§ 5º. Faculta-se o uso de chancela para a rubrica dos livros, devendo constar do termo o 

nome do funcionário ao qual for atribuído esse encargo.  

§ 4º . Não há necessidade de requerimento escrito solicitando registro e rubrica de 

livros.  

§ 5º. A autenticação será efetuada com a microfilmagem do termo ou sua anotação no 

livro de registro, dispensando-se a adoção de livro especial.  

§ 6º. Se adotado o sistema de fichas, poder-se-á escriturar englobadamente ambos os 

livros, abrindo-se uma ficha para cada sociedade, nela fazendo constar o registro e as 

autenticações subsequentes.  
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Art. 952. No âmbito do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, é vedado o registro de 

constituição de sociedades de advogados.  

Art. 953. Os atos constitutivos, contratos sociais e estatutos das sociedades simples, 

associações, organizações religiosas, fundações de direito privado, empresas individuais 

de responsabilidade limitada e associações só serão admitidos a registro e arquivamento 

quando visados por advogado, devidamente identificado com nome e número de 

inscrição na OAB. 

Parágrafo único. Fica dispensado o visto de advogado no contrato social da sociedade 

que tenha apresentado declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante dispõe do § 2º do art. 9º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

Art. 954. No caso de fundação previdenciária, a autorização, excepcionalmente, caberá 

ao órgão regulador e fiscalizador competente, vinculado ao Ministério da Previdência 

Social, nos termos da Lei Complementar nº 109/01, que trata da previdência 

complementar (previdência privada). 

Art. 955. É vedado, no mesmo cartório, o registro de pessoas jurídicas com a mesma 

denominação ou razão social. 

Art. 956. No caso de transferência de registro por mudança de sede, o ato de alteração 

deverá ser registrado primeiro no registro primitivo e depois no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da nova sede. 

§ 1º Nas hipóteses de transferência de sede, o requerimento para registro no cartório de 

destino deverá estar instruído com certidão de breve relato de todos os registros, duas 

vias (em certidão) de todos os atos registrados na unidade de registro de origem, além 

do registro da sua transferência no cartório de origem. 

§ 2º Os documentos a que se referem o parágrafo anterior, quando apresentados em 

apenas uma via, a original será arquivada obrigatoriamente no Serviço, admitida a 

solicitação de certidão respectiva, cobrados as taxas e emolumentos incidentes. 

Art. 957. No caso de registro de filial, o ato que autorizou a abertura de filial, sucursal 

ou agência, deverá ser primeiro registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

sede, para depois servir como documento de abertura de registro no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas onde a filial se estabelecer. 
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Art. 958. Sempre que houver juntada de publicações da imprensa deverão ser juntadas 

por página inteira (original ou cópia autenticada). 

Art. 959. Os registros e averbações posteriores à constituição serão concentrados no 

serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, onde foi arquivado seu ato constitutivo, 

vedando-se seu arquivamento em qualquer outro serviço. 

Art. 960. Os atos constitutivos de pessoas jurídicas e suas alterações não poderão ser 

registrados quando seu objeto ou circunstâncias relevantes indicarem destino ou 

atividades ilícitos, contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do 

Estado ou da coletividade, à ordem pública ou social, à moral ou aos bons costumes. 

Parágrafo único. Ocorrendo quaisquer desses motivos, o Oficial Registrador, de ofício 

ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará o processo de registro, e suscitará 

dúvida para o Juiz, que a decidirá. 

Art. 961. Em sendo constatada falsificação de documentos pelo Oficial, encaminhar-se-

á o mesmo ao Juiz Corregedor Permanente, para as providências cabíveis. 

Art. 962. Se o registro não puder ser efetuado imediatamente, o oficial prenotará o 

título atribuindo-lhe o respectivo número de ordem e informará ao apresentante, por 

escrito e com recibo, o prazo máximo em que o título estará registrado e disponível ou 

com a indicação dos motivos por que não o efetuou. 

Art. 963. Havendo exigência a ser satisfeita, o Oficial a indicará, por escrito, ao 

apresentante, que, no prazo de  trinta dias, contados de seu lançamento no protocolo, 

poderá satisfazê-la ou requerer a suscitação de dúvida. 

Art. 964. Não satisfeita a exigência nem requerida a suscitação de dúvida, no prazo de 

trinta dias, o oficial cancelará a prenotação. 

Art. 965. As exigências deverão ser formuladas em papel timbrado, com identificação 

do oficial ou do escrevente responsável. 

Art. 966. Na hipótese de dúvida, o oficial dará ciência de seus termos ao apresentante, 

fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo 

competente, no prazo de quinze dias.   

Art. 967. Certificado o cumprimento do disposto no artigo anterior, remeter-se-ão ao 

juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título. 
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Art. 968. Os instrumentos de contratos sociais, estatutos, atos constitutivos, atas, 

publicações e demais atos registrados serão arquivados e indexados de forma lógica e 

cronológica, de modo que facilite sua localização. 

 Art. 969. Do índice constará, além do nome da pessoa jurídica, as seguintes 

informações:  

I - No caso de sociedades e EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada)o nome completo dos sócios e dos administradores, com a indicação de sua 

nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF, em sendo pessoas 

físicas, o nome, endereço e CNPJ para o caso de pessoas jurídicas, bem como a 

quantidade de cotas e o valor da participação no capital social;  

II - Para as associações e fundações, o nome completo dos administradores, com a 

indicação de sua nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF.  

Art. 970. Todas as averbações realizadas serão juntadas ao expediente originário do 

registro, com a respectiva certidão do ato realizado. 

Parágrafo único. Arquivadas separadamente do expediente original, suas alterações 

reportar-se-ão obrigatoriamente a ele, com referências recíprocas. 

Art. 971. Sempre que exigido pelo apresentante, e desde que pagas as taxas e 

emolumentos, será o documento apresentado recebido para fins de prenotação. 

Art. 972. Em sendo apresentado para registro fundação ou constituição de pessoa 

jurídica, após formulada exigência pelo Cartório, será devida a restituição de 

emolumentos, deduzidos os valores de busca. 

Art. 973. As ordens judiciais para registro e averbação de atos não gratuitos serão 

protocoladas, devendo o registrador comunicar ao juízo o qual emitiu a ordem, o aviso 

do protocolo do título, com o prazo de caducidade de 30 dias para o  registro, caso o 

interessado não recolha os emolumentos e acréscimos para o registro  e/ou  averbação 

do ato.  

Art. 974. Para  averbação das alterações estatutárias ou contratuais que comportem 

cisão, fusão, incorporação, dissolução, cisão total ou parcial e redução do capital social, 

exigir-se-á requerimento do representante legal da associação, organização religiosa, 

sindicato, fundação ou sociedade simples, que deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - cópia da ata de dissolução ou do distrato social; 
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II - Certificado de Regularidade perante o FGTS, expedido pela Caixa  Econômica 

Federal, obtido por meio da página da CEF, na internet www.caixa.gov.br (art. 44, inc. 

V, do Decreto nº 99.684/90 e Circular CEF nº 229, de 21.11.01); 

III - Certidão Negativa de Tributos Federais (art. 1.º, inc.V, do Decreto-lei  nº 1.715/79), 

obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br; no caso de redução do capital e em 

outras hipóteses previstas em lei;  

IV - Certidão Negativa de Inscrição de Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do Decreto-lei nº 147, de 

03.02.67), obtida no Endereço www.pgfn.fazenda.gov.br;  

§ 1º As sociedades enquadradas no regime da Lei Complementar nº 123/06 estão 

dispensadas desta comprovação. 

§ 2º  No caso de redução do capital, além da apresentação das Certidões de regularidade 

fiscal, o registro dependerá também da juntada da publicação a que se referem os artigos 

1.084, § 1º e 1152, § 1º do Código Civil. 

Art. 975.  Nos  instrumentos  de  distrato,  além  da  declaração  da importância 

repartida entre os sócios e a referência à pessoa ou pessoas a assumirem o ativo e o 

passivo da empresa, indicar-se-ão os motivos da dissolução. 

Art. 976. O Oficial  de Registro deverá estar atento ao princípio  da concentração que 

diz se averbadas nos registro do ato constitutivo que conferiu existência legal à  pessoa 

jurídica todas as alterações  por que passar seu ato constitutivo, bem como todas aquelas 

alterações que digam respeito à  responsabilidade por sua direção e gestão 

administrativa ao londo go tempo.  
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SEÇÃO II 

DO REGISTRO DE LIVROS FISCAIS 

 

Art. 977. Para registro e autenticação de livros fiscais, será exigida a apresentação do 

livro anterior, observando-se sua rigorosa sequência numérica, bem como uma cópia 

reprográfica do termo de abertura e de encerramento, além da Certidão de Regularidade 

Profissional para arquivo no Serviço. 

§ 1º O registro e autenticação de livros serão requeridos por escrito pelo interessado. 

§ 2º Poderão ser registrados livros digitais, seja pelo SPED (Escrituração Fiscal Digital) 

da Receita Federal ou outro sistema digital que permita a segurança e imutabilidade. 

§ 3º Será dispensada a apresentação do livro anterior quando o mesmo for processado 

por meio eletrônico. 

§ 4º É vedado o registro e autenticação de livros de pessoas jurídicas cujos atos 

constitutivos não estejam registrados no Serviço. 

Art. 978. Os livros contábeis averbados e autenticados deverão ter suas folhas 

rubricadas, facultando o uso de chancela ou carimbos, constando no registro o nome do 

funcionário responsável pelo ato. 
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SEÇÃO III 

DO REGISTRO DE JORNAIS, OFICINAS IMPRESSORAS, EMPRESAS DE 

RADIODIFUSÃO E AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 

 

Art. 979. Os pedidos de matrícula conterão as informações e documentos seguintes: 

I - Em relação a jornais e outros periódicos: 

a) título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, 

esclarecendo, quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, indicando, neste caso, os 

respectivos proprietários;  

b) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe e do 

proprietário; 

c) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato  social, 

e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da 

pessoa jurídica proprietária. 

II - Se forem oficinas impressoras: 

a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa física; 

b) sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e 

denominação destas; 

c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes a pessoa jurídica. 

III - Cuidando de empresas de radiodifusão: 

a) designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio; 

b) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor, ou redator-chefe 

responsável pelos serviços, reportagens, comentários, debates e entrevistas. 

IV - Em caso de empresa noticiosa: 

a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa física; 

b) sede da administração; 

c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. 

Art. 980. As alterações nas informações ou documentos serão averbadas na matrícula, 

no prazo de 08 (oito) dias e, a cada declaração a ser averbada, corresponderá um 

requerimento. 
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Art. 981. Verificando o Oficial a intempestividade dos requerimentos de averbação, ou 

que os pedidos de matrícula se referem a publicações já em circulação, representará ao 

Juiz Corregedor Permanente, para considerar sobre a aplicação de multa. 

Art. 982. O pedido de matrícula, mediante requerimento com firma reconhecida, 

conterá as informações e documentos exigidos, apresentadas as declarações em 02 

(duas) vias, ficando uma via arquivada no processo e a outra devolvida ao requerente 

após o registro.  

Parágrafo único. O Oficial rubricará as folhas e certificará os atos praticados. 
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SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 983. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis 

anteriores, somente poderão efetuar averbações nos seus atos constitutivos se estes 

estiverem devidamente adaptados às disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem 

aos partidos políticos. 

Art. 984. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de 

qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. 

Art. 985. Em caso de morte de um dos sócios da sociedade simples e dispondo o 

contrato social pelo prosseguimento da sociedade com os herdeiros ou sucessores do 

sócio pré-morto, o espólio, devidamente representado por seu inventariante, ou por 

representante, nomeado pelo Juízo, exercerá os direitos e obrigações do falecido na 

sociedade até que seja definida e homologada a partilha. 

§ 1º Para exercer a representação, o representante deverá anexar a certidão de sua 

nomeação para o cargo. 

§ 2º No caso de alienação, cessão, transferência, transformação, incorporação, fusão e 

cisão parcial ou total e extinção, será indispensável a apresentação do respectivo alvará 

judicial específico para a prática do ato. 

§ 3º A escritura pública de Inventário e Partilha constitui título hábil para formalizar a 

transmissão de domínio e direitos, conforme os termos nela expressos,  para promoção 

dos  atos que se fizerem necessários à materialização das transferências, desde que todas 

as partes interessadas, maiores e capazes, estejam assistidas por advogado comum ou 

advogado de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

§ 4º Caso o inventário já esteja encerrado, os herdeiros ou sucessores assumirão seus 

respectivos direitos, instruindo-se o ato de sua admissão, conforme o caso, com a carta 

de adjudicação de bens, a escritura de inventário ou formal de partilha. 

Art. 986. No caso de alteração contratual não assinada por todos os sócios, a sociedade 

deverá levar a registro, concomitantemente, prova de convocação do sócio ausente. 
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Art. 987. O sócio poderá ser representado na reunião ou assembléia por outro sócio, ou 

por advogado, mediante outorga de mandato, devendo o instrumento respectivo ser 

levado também a registro. 

 

TÍTULO VIII 

DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 988. O registro de títulos e documentos, no âmbito de suas atribuições, é o serviço  

e organização técnica e administrativa que tem por finalidade assegurar a autenticidade, 

segurança, publicidade e eficácia dos atos e negócios jurídicos, constituindo ou 

declarando direitos e obrigações, para prova de sua existência e data, além da 

conservação perpétua de seu conteúdo. 

Parágrafo único. São princípios informadores do registro de títulos e documentos, 

dentre outros gerais de Direito Público, os da segurança jurídica, legalidade, 

compatibilidade, preponderância e  finalidade. 

Art. 989. No Registro de Títulos e Documentos será feito o registro: 

I - dos documentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer 

valor; 

II - do penhor comum sobre bens móveis; 

III - da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou 

municipal, ou de bolsa ao portador; 

IV - de parceria agrícola ou pecuária; 

V - do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento; 

VI - de quaisquer títulos e documentos, cuja competência para registro não esteja 

expressamente atribuída a outro serviço, incluído o registro de documentos eletrônicos, 

a fim de assegurar autenticidade, publicidade ou eficácia contra terceiros, além de sua 

conservação; 

VII - facultativamente, de quaisquer documentos ou imagens, para sua conservação. 
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§ 1º As pessoas plenamente capazes, independente da identidade ou de sexo, que vivam 

uma relação de fato duradoura, em comunhão afetiva, com ou sem compromisso 

patrimonial, poderão registrar documentos os quais digam respeito a tal relação. As 

pessoas que pretendam constituir união afetiva, na forma anteriormente referida também 

poderão registrar os documentos que a isso digam respeito.  

§ 2º O registro do contrato de propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o 

devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor,  será celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o 

licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

Art. 990.  Em se tratando de documentos que tenham por objeto a transmissão, 

constituição ou extinção de direitos reais sobre imóveis, poderá ser feito o seu registro, 

desde que consignado expressamente que este se destina unicamente à sua conservação 

e fixação de data, não gerando a constituição de domínio ou outro direito real. 

Parágrafo único. Com observância dessas cautelas, é admitido o registro de contratos 

particulares de promessa de compra e venda de propriedade imobiliária que impliquem 

loteamento ou parcelamento irregular do solo urbano ou fracionamento incabível de 

área rural.   

Art. 991. No carimbo ou em qualquer outra indicação constante no documento 

registrado ou expedido por serventias com serviços anexados, constará, expressamente, 

em qual deles praticou-se o ato. 

Art. 992. Para surtir efeitos em relação a terceiros, deverão ser registrados no Registro 

de Títulos e Documentos, dentre outros documentos: 

I - os contratos de locação de prédios, sem prejuízo de serem levados ao Registro 

Imobiliário, quando consignada cláusula de vigência, no caso de alienação de coisa 

locada; 

II - os documentos decorrentes de depósitos ou de cauções instrumentalizados em 

garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos 

respectivos atos constitutivos; 

III - as cartas de fiança, em geral, formalizadas por instrumento particular, seja qual for 

a natureza do compromisso por elas abonado; 
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IV - os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras especialidades de 

registro; 

V - os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, 

qualquer que seja a forma revestida, os de alienação ou de promessas de venda 

referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;  

VI - os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, 

qualquer que seja a forma de que se revistam; 

VII - todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas 

traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou em qualquer juízo ou tribunal; 

VIII - as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, e o penhor 

destes, qualquer que seja a forma de que se revistam; 

IX - os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem 

trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de 

renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior; 

X - os instrumentos de cessão de direito e de crédito, de sub-rogação e de dação em 

pagamento. 

XI - as cédulas de crédito a consignarem a garantia da alienação fiduciária, sem prejuízo 

de seu registro no Registro Imobiliário. 

XII - os contratos de locação de coisa móvel, os quais deverão ser registrados no 

Serviço do domicílio do locador. 

Art. 993. Compete privativamente aos oficiais de registro de títulos e documentos do 

domicílio da pessoa física ou jurídica legitimamente interessada, o registro de papéis, 

microfilmes e de mídias óticas, analógicas, eletrônicas ou digitais, bem como de 

documentos elaborados sob qualquer outra forma tecnológica.   

Art. 994. Compete privativamente aos oficiais de registro de títulos e documentos do 

domicílio da pessoa física ou jurídica que seja titular ou parte do documento, o registro 

do conteúdo de papéis e documentos, de qualquer natureza, que poderão ser 

apresentados em suporte papel ou sob qualquer outra forma tecnológica, incluindo 

microfilmes, mídias óticas, analógicas, eletrônicas ou digitais.  

Parágrafo único. É vedado o registro ou a autenticação de mídias óticas ou eletrônicas, 

nada obstando que se registrem conjuntamente os arquivos contidos na mídia, os quais 
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deverão ser transcritos integralmente no livro de registro ou microfilmados ou por 

digitalizaçao.  

Art. 995. Os atos enumerados no artigo 992 serão registrados, dentro de 20 (vinte) dias 

da sua assinatura pelas partes, no domicílio dos contratantes e, quando residam em 

circunscrições territoriais diversas, no domicílio de todos. 

Parágrafo único. Os documentos apresentados para registro depois de findo o prazo 

previsto no caput produzirão  efeitos a partir da data de apresentação. 

Art. 996. Quando se tratar de registro facultativo, será feita expressa menção a essa 

circunstância, consignando-se livro e número de registro, bem como que se trata de ato 

praticado no Registro de Títulos e Documentos. 

Art. 997. O interessado deverá ser previamente esclarecido de que o registro facultativo 

exclusivamente para fins de mera conservação prova apenas a existência, data e 

conteúdo do documento, não gerando publicidade nem efeitos em relação a terceiros, 

sendo vedada qualquer indicação que possa ensejar dúvida sobre a natureza do registro 

ou confusão com a eficácia decorrente de outras espécies de atos registrais. 

Parágrafo único. Será aposto, obrigatoriamente, no registro do título ou documento, 

carimbo  ou etiqueta com os seguintes termos: “registro efetuado  para conservação, de 

acordo com o artigo 127, inciso VII, da Lei nº 6015/1973”. 

Art. 998. No caso do registro facultativo, exclusivamente para fins de mera 

conservação, o Oficial fará constar no texto do registro de cada página do documento, 

de forma clara e visível, o fato de se tratar de cópia ou original.  

§ 1º O Oficial também fará abaixo do registro a seguinte declaração: “registro efetuado 

registro efetuado  para conservação, nos termos do art. 127, VII, da Lei de Registros 

Públicos, apenas para fins de mera conservação, prova apenas a existência, a data e o 

conteúdo do documento, não gerando publicidade nem efeitos em relação a terceiros.” 

Art. 999. À margem dos respectivos registros, serão averbados quaisquer atos ou fatos 

constitutivos ou desconstitutivos, inovadores ou modificadores, seja em relação às 

obrigações  ou cláusulas em geral, seja em relação às pessoas participantes dos atos, 

inclusive quanto à prorrogação dos prazos. 

Art. 1000. Salvo exigência legal expressa em relação a documento específico são 

desnecessários o reconhecimento de firma e a assinatura de testemunhas instrumentárias 
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no âmbito do Registro de Títulos e Documentos, exceto as procurações que deveram 

trazer o reconhecimento das firmas dos outorgantes.  

§ 1º. A  exigência do reconhecimento de firma do outorgante não se aplica tão somente 

à  procuração ad judicia.  

Art. 1001. Quando se tratar de documentos legalizados por autoridade consular 

brasileira, ou expedidos por autoridades de outros países e encaminhados por via 

diplomática ao governo brasileiro, não se exigirá o reconhecimento da respectiva firma. 

§ 1º O documento redigido em língua estrangeira, destinado ao registro, deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o vernáculo, feita por tradutor  juramentado, 

salvo nos casos de documentos elaborados, desde sua formação, já com uma versão em 

português. 

§ 2º Poderá ser realizado o registro de documento estrangeiro, traduzido com base em 

fotocópia autenticada por notário do lugar da sua celebração, desde que instruído de 

autenticação ou reconhecimento consular brasileiro.  

Art. 1002.  Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez 

adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua 

conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem 

contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução 

em título e documentos, o que, também, se observará em relação às procurações 

lavradas em língua estrangeira. 

Art. 1003. É facultativo o registro de contrato de alienação fiduciária e de arrendamento 

mercantil de veículo por Oficial de Registro de Títulos e Documentos. 

Art. 1004. É vedada a celebração de convênios, acordos, termos de cooperação ou 

outras espécies de contratos entre Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e 

repartições de trânsito, destinados à prática de ato de qualquer natureza para 

licenciamento de veículos, nesses incluídos a disponibilização, o acesso e o uso de 

qualquer meio para a comunicação (inclusive 3 eletrônica feita por Intranet, Internet ou 

sistema similar) visando noticiar a realização de registro ou averbação em Registro de 

Títulos e Documentos.  

Art. 1005. O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio das partes 

contratantes é o competente para o registro, facultativo, de contrato de alienação 

fiduciária e de arrendamento mercantil de veículo, para conservação ou eficácia. 
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Parágrafo único. Considera-se domicílio da parte, todas aqueles estabelecidas no CCB, 

e caso a parte possua mais de um domícilio, o registro pode der feito naquele que a parte 

optar, e caso o endereço constante no documento ou título apresentado seja diverso da 

opção da parte, esta deverá firma requerimento contendo a declaração deu  domicílio, 

para que o registro possa ser realizado. 
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CAPÍTULO II 

DA ESCRITURAÇÃO 

 

Art. 1006. Além dos livros obrigatórios e comuns a todas as serventias, no Registro de 

Títulos e Documentos, haverá os seguintes livros: 

I - “A”, protocolo para apontamento de todos os títulos, documentos e papéis 

apresentados, diariamente, para serem registrados ou averbados; 

II - “B”, para registro integral de títulos e documentos, visando assegurar sua 

autenticidade, publicidade e eficácia em relação a terceiros, ainda que registrados, por 

extratos, em outros livros; 

III - “C”, para registro, por extratos, de títulos e documentos, visando assegurar a 

autenticidade de sua data, publicidade e eficácia em relação a terceiros;  

IV - “D”, indicador pessoal. 

Art. 1007. É dispensado o livro “C” para os Serviços que se utilizarem do sistema de  

microfilmagem ou digitalização. 

Art. 1008. Será obrigatória a manutenção de sistema de backup atualizado em local 

diverso da serventia, a fim de garantir a integridade dos dados, na hipótese de caso 

fortuito ou força maior que danifique o acervo eletrônico existente na serventia, 

podendo tal backup ser o disponibilizado pela CEI.  

Art. 1009. Todos os livros do Registro de Títulos e Documentos poderão ser 

escriturados em papel ou em meio eletrônico, e terão 300 (trezentas) folhas, ou mais as 

necessárias para que se complete o expediente do dia em que esse número for atingido. 

§ 1º Na parte superior de cada página do livro constarão o título, a letra com o número e 

o ano em que começar. 

§ 2º Os livros obrigatórios deverão ser encadernados conforme previsto na legislação, 

ou mantidos eletronicamente, disponíveis para impressão. 

§ 3º Os livros escriturados eletronicamente devem apresentar cada lançamento 

associado às imagens dos documentos gravados digitalmente, disponíveis para 

impressão. 

Art. 1010. O livro “A” deverá conter colunas para a indicação do número de ordem, dia 

e mês, natureza do título e qualidade do lançamento, nome do apresentante, e para 

anotações e averbações. 
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§ 1º A numeração de ordem será contínua e indefinida. 

§ 2º Em seguida ao registro, far-se-á, no protocolo, remissão ao número da página do 

livro em que foi ele lançado. 

Art. 1011. O livro “B” terá lançado, antes de cada registro, o número de ordem, a data 

do protocolo, a natureza do título, nomes das partes com respectivas inscrições no CPF 

ou CNPJ, e conterá colunas para as declarações de número de ordem, dia e mês, 

transcrição e, finalmente, anotações e averbações.  

§ 1º Sem prejuízo dessas informações obrigatórias,  outros elementos do documento 

poderão ser informados para fins de cadastro e busca. 

§ 2º  Caso o registro seja realizado com a digitalização do documento, o título em sua 

primeira ou última página será certificado o número do protocolo e sua data, bem como, 

o número do registro, livro e folhas, e a finalidade a qua se destina o registro 

§ 3º A escrituração do livro “B” é contínua, vedando a lei que, no registro de folhas 

soltas, seja reservada uma folha para cada registro. 

Art. 1012. Caso não seja adotada escrituração em formato eletrônico, poderá ser 

implantado, como  livro auxiliar do livro “B” e em caráter facultativo, pasta 

classificadora de cópias reprográficas ou digitais, autenticadas, dos títulos, documentos 

ou papéis levados a registro integral, observando-se o previsto no artigo anterior. 

§ 1º As pastas deverão ser numeradas, em correspondência com o livro "B" atinente, 

devendo ainda, quando em folhas soltas, ser encadernadas assim que encerradas. 

§ 2º A adoção desse sistema não implica em dispensa de qualquer anotação necessária, 

prevista para o protocolo ou para o livro "B". 

§ 3º Sempre que efetuado o arquivamento de cópias, em livro auxiliar do livro "B", essa 

circunstância deverá ser declarada no registro e nas certidões. 

Art. 1013. O livro "C" conterá colunas para declaração de número de ordem, dia e mês, 

espécie e resumo do título e, finalmente, anotações e averbações.  

Parágrafo único.  Caso os livros serem utilizado no sistema de reprodução do próprio 

documento apresentado, as averbações poderão ser feitas ao final do documento e caso 

não haja mais espaço na mesma folha, far-se-ão remissões recíporcas e continuará em 

folha no livro atual. 

Art. 1014. O livro "D" será dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas 

as pessoas  que, ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos 
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livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, se no documento 

constar, os respectivos RG e CPF ou CNPJ, com referências aos números de ordem e 

páginas dos outros livros e anotações. 

Parágrafo único. É recomendável a substituição do livro "D" por sistema 

informatizado, a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a 

fornecer, com presteza, as certidões pedidas, pelos nomes das partes que figurarem, por 

qualquer modo, nos livros de registros; também é facultada a elaboração de índice 

mediante utilização de fichas em papel ou microfichas. 

Art. 1015. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador pessoal, somente será 

feita, na coluna de anotações, uma referência ao número de ordem, página e número do 

livro em que estiver lançado o novo registro ou averbação. 

Art. 1016. Será lançado distintamente, no indicador pessoal, o nome de cada pessoa, 

com referências recíprocas na coluna de anotações, quando do mesmo registro, ou 

averbação, figurar mais de uma, ativa ou passivamente. 

Art. 1017. Ao oficial que não optar pelo sistema de escrituração eletrônica dos livros, é 

facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que, por lançamentos 

remissivos, com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, à data e à natureza dos 

documentos apresentados, sejam os microfilmes havidos como partes integrantes dos 

livros de registro, nos seus termos de abertura e encerramento. 

§ 1º Nesse caso, os documentos serão lançados pela ordem de apresentação no livro "A" 

e, a seguir, microfilmados, resultando cada fotograma como uma folha solta do livro 

correspondente ao registro. 

§ 2º Das averbações procedidas, serão feitas remissões na coluna apropriada do livro 

"A", facultando-se também que as remissões sejam feitas apenas no livro "D", em nome 

de todos os interessados. 

§ 3º. O documento que ensejará averbação deve ser objeto de registo antes da efetivação 

da averbação no registro correspondente.  

 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 354 de 1524



CAPÍTULO III 

DA TRANSCRIÇÃO E DA AVERBAÇÃO 

 

Art. 1018. Caso não seja adotado o formato eletrônico, o registro integral dos 

documentos consistirá na trasladação dos mesmos, com a mesma ortografia e 

pontuação, com referências às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos 

ou vícios que tiver o original apresentado e, bem assim, com menção precisa aos seus 

característicos exteriores e às formalidades legais. 

§ 1º A transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, poderá ser 

feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o 

desejar. 

§ 2º Feita a trasladação do livro "B", não deverá ser deixado, em seguida, nenhum 

espaço em branco, procedendo-se ao encerramento na última linha; a seguir será 

lançada a assinatura do oficial, seu substituto legal ou escrevente designado e 

autorizado. 

§ 3º As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado, e as respectivas 

certidões, serão rubricadas, fisicamente ou por meio digital ou eletrônico, pelo oficial ou 

seus substitutos, antes da sua entrega ao apresentante. 

§ 4º Quando o documento a ser registrado no livro “B” for impresso e idêntico a outro 

já anteriormente registrado na íntegra, poderá o registro limitar-se à consignação  dos 

nomes das partes contratantes, das características do objeto e dos demais dados 

constantes de claros preenchidos no documento, procedendo-se quanto ao mais, a  

simples remissão àquele outro já registrado.  

Art. 1019. O registro facultativo, para fins de mera conservação, do contrato de 

constituição de sociedade simples, no livro “B”, será feito mediante a comprovação da 

regularidade de sua constituição. 

Art. 1020. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título, 

documento ou papel, valor, prazo, lugar em que tenha sido feito, nome e condição 

jurídica das partes, nomes das testemunhas (quando houver), nome do apresentante, data 

da assinatura e do reconhecimento de firma (se houver, indicando-se o tabelião 

responsável), os números de ordem e as datas do protocolo e da averbação, a 

importância e a qualidade do imposto pago. 
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Parágrafo único. O registro resumido será encerrado, datado e assinado pela mesma 

forma prevista para o registro integral. 

Art. 1021. O registro de contratos de garantia em geral, de penhor, caução e parceria, 

será feito com  declaração do nome, profissão e domicílio do credor e do devedor, valor 

da dívida, juros, penas, vencimentos e especificações dos objetos empenhados, da 

pessoa em poder de quem fica, da espécie do título, das condições do contrato, data e 

número de ordem. 

§ 1º Recomenda-se que esses registros sejam feitos, todavia, no livro “B”. 

§ 2º Nos contratos de parceria, será considerado credor, para fim do registro, o parceiro 

proprietário e devedor o parceiro cultivador, criador ou de qualquer modo exercente da 

atividade produtiva. 

Art. 1022. Qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratos de penhor ou 

caução. 

Art. 1023. As Cédulas de Crédito Bancário, criadas pela Lei nº 10.931/2004, artigos 26 

a 45, serão registradas no Serviço de Títulos e Documentos, exceto quando a garantia 

consistir em bem imóvel ou penhor rural. 

Art. 1024. Para o  registro de Contrato de Arrendamento Rural, deverá ser apresentada 

cópia autêntica do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural vigente, acompanhado de 

prova de quitação do Imposto Territoral Rural - ITR, correspondente aos últimos cinco 

exercícios, ou, Certidão negativa ou Positiva com Efeitos  Negativa relativo ao ITR, nos 

termos do art. 22, § 3.º, da Lei nº 4.947/66 . 

Art. 1025. O instrumento do penhor comum deverá ser registrado no Cartório de 

Títulos e Documentos do domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em 

circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas, conforme prevê o 

artigo 1.432 do Código Civil, c/c o artigo 127, inciso II, e artigo 130, ambos da Lei nº 

6.015/73; o penhor rural, na forma do artigo 1.438 do Código Civil, c/c o artigo 2º da 

Lei nº 492/37, e artigo 167, inciso I, 15) da Lei nº 6.015/73, constitui-se mediante o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas 

as coisas empenhadas. 

Art. 1026. À exceção das notificações ou avisos em que figurarem como destinatárias, o 

registro ou a averbação de documentos em geral, em que tenham interesse as fundações, 

não serão efetuados sem a intervenção do Ministério Público. 
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CAPÍTULO IV 

DA ORDEM DOS SERVIÇOS 

 

Art. 1027. Apresentado o documento, sob qualquer forma, para registro ou averbação, 

serão  anotados, no protocolo, a data da apresentação, sob o número de ordem que se 

seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer e o 

nome do apresentante. 

§ 1º Serão reproduzidas, no título, documento ou papel, as declarações relativas ao 

número de ordem, à data e à espécie de lançamento a fazer. 

§ 2º As anotações previstas no parágrafo anterior poderão ser feitas nos seguintes 

moldes: "Protocolado em ../../.. sob nº ...., para registro (ou averbação). Data e 

assinatura". 

§ 3º As anotações poderão ser manuscritas, datilografadas, por carimbo, etiqueta ou 

chancela mecânica, ou, ainda, digitadas ou inseridas por processo eletrônico, magnético 

ou digital. 

Art. 1028. Em seguida, far-se-á o registro no livro próprio, após o qual será feita a 

respectiva declaração no documento, constando sempre o número de ordem e a data do 

procedimento no livro competente. 

Parágrafo único. Essa declaração será feita de forma semelhante à prevista para as 

anotações subsequentes à protocolização e será assinada pelo oficial ou por seus 

substitutos incumbidos de firmar o registro integral ou resumido, na forma dos artigos 

anteriores.  

Art. 1029. O apontamento do título, documento ou papel, no protocolo, será feito, 

seguida e imediatamente, um após o outro. 

Art. 1030. Quando a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos 

de idêntica natureza, para registro da mesma espécie, serão eles lançados no protocolo 

englobadamente, sem prejuízo da numeração individual de cada documento.  

§ 1º Será lavrado, no fim do expediente diário, termo de encerramento,  datado e 

subscrito pelo oficial ou seus substitutos. 

§ 2º Nenhuma nova apresentação será admitida, após encerrado o expediente 

regulamentar de atendimento ao público, mesmo que se prolongue o funcionamento da 

serventia para ultimação de serviços.  
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Art. 1031. Os registros e averbações deverão ser lançados nos livros respectivos, 

seguidamente, em obediência à ordem de prioridade dos apontamentos, salvo se 

obstados os lançamentos por ordem da autoridade judiciária competente, por dúvida 

superveniente, ou nota de exigência formulada pelo oficial. 

Parágrafo único. Nesses últimos casos, seguir-se-ão os registros ou averbações dos 

títulos, documentos ou papéis protocolizados imediatamente após, sem prejuízo da data 

autenticada do apontamento do que tiver sido obstado. 

Art. 1032. Todo registro ou averbação deverá ser datado e assinado pelo oficial, seus 

substitutos ou escrevente designado e autorizado, individualizando-se a identificação de 

ambos. 

Parágrafo único. Adotada a escrituração em formato eletrônico, as averbações serão 

feitas por meio de novo registro eletrônico, que será arquivado conjuntamente com o 

arquivo original, com as devidas anotações no protocolo e nos indicadores. 

Art. 1033.  O registro e a averbação deverão ser imediatos, ou, quando não o possam 

ser, por acúmulo de serviço, deverão ser feitos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da protocolização, sem prejuízo da ordem de prenotação. 

§ 1º Em qualquer caso, deverá ser fornecido ao apresentante, após a protocolização, 

recibo contendo declaração da data da apresentação, do número de ordem no protocolo 

e indicação do dia em que o título deverá ser entregue, devidamente legalizado. 

§ 2º Esse recibo será restituído pelo apresentante contra a devolução do título. 

Art. 1034. Deverá ser recusado registro a documento que não se revista das 

formalidades legais  exigíveis, devendo a respectiva nota devolutiva indicar o vício 

extrínseco obstativo do registro. 

§ 1º Quando houver suspeita de falsificação, o oficial poderá sobrestar o registro, depois 

de protocolizado o título, documento ou papel, até que notifique o apresentante dessa 

circunstância.  

§ 2º Havendo insistência do apresentante, o registro poderá ser feito mediante 

requerimento expresso e com nota da ocorrência, podendo o Oficial, entretanto,  

submeter a dúvida ao Juiz Corregedor Permanente, ou notificar o signatário para assistir 

ao registro, mencionando também as alegações por ele aduzidas. 

§ 3º Quando evidente a falsificação, o documento será encaminhado, após 

protocolizado, ao Juiz Corregedor Permanente, para as providências cabíveis. 
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Art. 1035. Quando o título, já registrado por extrato, for levado ao registro integral, ou 

quando for exigido simultaneamente, pelo apresentante, o duplo registro, tal 

circunstância será mencionada no lançamento posterior. 

Parágrafo único. Igualmente, nas anotações do protocolo, serão feitas referências 

recíprocas para verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. 

Art. 1036. As procurações levadas ao Registro de Títulos e Documentos deverão trazer, 

sempre, as firmas reconhecidas dos outorgantes, exceto as procurações ad judicia e 

aquelas  assinadas digitalmente, de acordo com o padrão ICP-Brasil.  

Parágrafo único. Em se tratando de traslado de instrumento público lavrado em 

comarca diversa, deverá ser reconhecido o sinal público de quem o tiver assinado.  

Art. 1037. Quando em papel, o documento registrado conterá indicação do registrador, 

devendo ser rubricadas todas as suas folhas, bem como as folhas das certidões 

fornecidas, facultado o uso de chancela mecânica, antes da sua entrega aos 

apresentantes; quando em arquivo eletrônico ou mídia ótica ou digital, a assinatura 

eletrônica poderá ser aposta uma única vez, apenas no fechamento do documento 

respectivo, observadas as regras pertinentes à segurança digital. 

Art. 1038. O apresentante e ou interessado pelo registro do título arcará com as 

despesas postais pertinentes ao ato. 

Art. 1039. Nos contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra 

e venda e cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato 

de sua constituição ou deva sê-lo em uma, ou mais prestações, ainda que deles conste 

cláusula resolutiva expressa, o interessado, ainda que não tenham sido registrados junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente, poderá interpelar o promissário 

comprador judicial ou extrajudicialmente para comprovar seu inadimplemento. 

Parágrafo único. A interpelação extrajudicial será realizada pelo cartório de Registro 

de Títulos e Documentos, que constituirá em mora do promissário comprador que não 

adimplir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da 

interpelação. 
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CAPÍTULO V 

DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS 

 

Art. 1040. O registro consistirá na trasladação integral dos documentos, por meio 

datilografado, cópia reprográfica, microfilme ou digitalizado, com igual  ortografia e 

pontuação referência às entrelinhas, acréscimos, alterações, defeitos ou vícios existentes 

no original apresentado e menção às suas características exteriores e às formalidades 

legais. 

Art. 1041. A averbação é ato secundário ou acessório, que altera o registro anterior, 

sendo que jamais  deve ser aceita averbação independente. Se apresentado documento 

para  averbação sem que o principal tenha sido objeto de registro, primeiro deverá ser 

efetivado o seu registro, para posteriormente ocorrer a averbação. 

Art. 1042. O oficial será obrigado, quando o apresentante  requerer, a notificar do 

registro, ou da averbação, os demais interessados os quais figurem no título, documento 

ou papel apresentado, e quaisquer terceiros que lhe sejam indicados. 

§ 1º Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias, comunicações e 

notificações, quando não for exigida a intervenção judicial, independente do documento 

que substancia a notificação não ter sido registrado na serventia.  

§ 2º O oficial poderá convocar o notificando por escrito, por meio de carta em envelope 

fechado, mencionando expressamente sua finalidade, para que venha a sua presença e 

tome ciência de notificação, aviso ou comunicação a seu encargo, sem prejuízo dos 

prazos fixados para cumprimento do ato.  

§ 3º As comunicações extrajudiciais poderão ser efetivadas pessoalmente, por meio 

eletrônico, via postal, por edital, afixado em local próprio da serventia e publicado pela 

imprensa local, sempre por intermédio do Oficial de Registro do local do domicílio do 

destinatário.  

§ 4º Em atenção ao Princípio da Territorialidade, não poderão os Oficiais de Registro de 

Títulos e Documentos, pessoalmente ou pela via do serviço postal dos correios e 

telégrafos, proceder notificação de pessoas residentes fora de sua circunscrição 

territorial, devendo encaminhar a documentação para cumprimento pelo serviço 

registral competente. 
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§ 5º As certidões de notificação ou da entrega de registros deverão ser lavradas nas 

colunas de anotações, no livro competente, à margem dos respectivos registros. 

Art. 1043. O oficial poderá, dentro de sua circunscrição territorial, mediante expresso 

requerimento do apresentante do título, promover notificações por meio do envio de 

carta registrada, entendendo-se perfeito o ato quando da devolução do aviso de 

recebimento (AR). 

§ 1º Na modalidade de Notificação Extrajudicial de que trata o caput, a sua finalização 

dependerá da devolução do Aviso de Recebimento, afastada a responsabilidade da  

serventia por eventuais atrasos, atribuídos à Empresa de Correios e Telégrafos. 

§ 2º Do mesmo modo, o extravio do Cartão de AR - Aviso de Recebimento – pela 

Empresa de Correios e Telégrafos, impede a finalização da notificação. 

Art.1044. Somente após a efetivação do registro, o oficial poderá proceder a realização 

da diligência e certificar o inteiro teor da notificação, informando a ciência do 

destinatário ou sua recusa em recebe-la, como, ainda, os procedimentos adotados no 

caso de resultado negativo. 

Art. 1045. As despesas comprováveis com a publicação de editais e com a remessa 

postal serão reembolsadas pelos interessados, cotadas, no documento, separadamente 

dos emolumentos. 

Art. 1046. No caso de cumprimento da Notificação Extrajudicial, via pessoal, serão 

efetuadas 3 (três) diligências, em dias e horários alternados, e será averbado o resultado, 

positivo ou negativo, da notificação.  

§ 1º As diligências serão realizadas em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas e, aos 

sábados das 7 (sete) às 13 (treze) horas.  

§ 2º Para garantia da lisura no processo de cumprimento da notificação, é defeso 

qualquer contato do notificante com o escrevente encarregado de cumprir a  Notificação 

Extrajudicial.  

§ 3º Cada Notificação Extrajudicial deverá conter apenas um notificado e, apenas um 

endereço para seu cumprimento, ainda que os notificados sejam casados ou residam no 

mesmo endereço.  

Art. 1047. A primeira diligência não excederá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data da apresentação da notificação no Serviço. Decorridos 30 (trinta) dias e realizadas, 

no mínimo, 3 (três) diligências, será obrigatória a averbação a respeito da notificação. 
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Art. 1048. Se o apresentante ou interessado não apresentar vias suficientes para a 

realização da notificação, o Oficial emitirá certidões do registro efetuado, em 

quantidade suficiente para viabilizar a seu  cumprimento. 

Art. 1.049. As notificações previstas no artigo 160 da Lei de Registros Públicos serão 

efetuadas  apenas com os documentos e anexos registrados, qualquer que seja o meio de 

sua  apresentação (papel, digital, eletrônico ou similar), não se admitindo, entretanto, a 

anexação de objetos corpóreos ou outro tipo de documento que não possa ser impresso.  

Art. 1.050.  Nenhuma certidão das notificações será fornecida antes do perfazimento do 

registro. 

Art. 1.051. Ao procurador do notificando, desde que tenha poderes para receber 

notificações, poderá ser entregue uma via do documento registrado, caso em que será 

certificado o cumprimento da notificação.  

Art. 1.052. Estando pendente a notificação, o oficial não poderá fornecer a terceiros 

informações pertinentes ao registro, que possam frustrar a efetivação da diligência. 

Art. 1.053. Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma 

notificação  independentemente da averbação do cumprimento da diligência, ou da 

impossibilidade  de sua realização.  

Art. 1.054. As certidões de documentos registrados, que forem expedidas a pedido de 

terceiros, estando ainda pendente a notificação, não conterão informações que permitam 

vincular tais registros às notificações pendentes. 

Art. 1.055. As certidões de notificação ou de entrega de registros serão arquivadas e 

anotadas,  reciprocamente, junto ao registro originário, para sua localização. 

Art. 1.056. Deverá o Serviço organizar sistema de controle, que permita, com 

segurança, comprovar  a entrega das notificações ou assemelhados. 

Art. 1.057. O prazo máximo para a expedição de certidão é de 5 (cinco) dias úteis,  

salvo se, no período de busca, forem encontrados diversos registros  envolvendo a 

mesma pessoa e não houver o interessado indicado  expressamente o documento de seu 

interesse. 

Art. 1.058. É de 15 (quinze) dias o prazo para os Oficiais procederem ao exame dos 

documentos. 
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CAPÍTULO VI 

DO CANCELAMENTO 

 

Art. 1.059. O cancelamento de registro ou averbação será feito em virtude de sentença, 

ou de  documento autêntico de quitação, ou de exoneração do título registrado. 

§ 1º Apresentado documento hábil, o oficial certificará, na coluna das averbações do 

livro respectivo, o cancelamento, mencionando o documento que o autorizou, datando e  

assinando a certidão e de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo. 

§ 2º Para o cancelamento de registro de penhor, deverá ser exigida a quitação do credor 

com firma reconhecida, se o respectivo documento exibido for particular, bem como a 

prova da representação, se tratar de pessoa jurídica, procurador etc. 

§ 3º Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os  

instruírem. 

I - No  verso  dos  requerimentos  arquivados,  será  anotada,  em  resumo,  a 

providência tomada em sua decorrência. 

§ 4º Adotada a escrituração em formato eletrônico, a averbação de cancelamento do 

registro originário será feita por meio de novo registro eletrônico, do qual constarão o 

requerimento e demais documentos que o instruam. 
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TÍTULO IX 

DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

 

CAPÍTULO I 

DOS LIVROS E SUA ESCRITURAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.060. Além  dos  livros  obrigatórios  constantes  da Lei de Registros Públicos, 

haverá nos Serviços de Registro de Imóveis os que forem exigidos pela Corregedoria-

Geral da Justiça, que deverão ser abertos, rubricados, numerados e encerrados pelo 

Oficial ou seu substituto nos impedimentos ocasionais ou escreventes juramentados 

autorizados para este mister. 

Art. 1.061. Haverá no Registro de Imóveis, além dos livros comuns a todas as 

serventias, os seguintes:   

I - Livro de Recepção de Títulos para exame e cálculo de emolumentos;  

II - Livro nº 1 – Protocolo;  

III - Livro nº 2 – Registro Geral;  

IV - Livro nº 3 – Registro Auxiliar;  

V - Livro nº 4 – Indicador Real;  

VI - Livro nº 5 – Indicador Pessoal;  

VII- Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros.   

§ 1º Os Livros 2, 3, 4, e 5 serão escriturados mecanicamente ou por processador de 

texto, na forma de fichas.  

§ 2º O Livro de Recepção de Títulos para exame e cálculo de emolumentos e o Livro nº 

1 (Protocolo) poderão ser escriturados eletronicamente em bases de dados relacionais, 

desde que contenham os requisitos previstos para o sistema de registro eletrônico (Lei 

nº 11.977/2009), devendo fechar o relatório diário e emitidir relatórios impressos.  

§ 3º Os livros 4, 5 e o Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por 

Estrangeiros poderão adotar sistema informatizado de base de dados.  
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§ 4º O Livro 2 de Registro Geral e o Livro 3 de Registro Auxiliar serão compostos por 

fichas, escrituradas nos termos do parágrafo único, do art. 173, da Lei nº 6.015/1973.  

§ 5º As fichas deverão ser escrituradas com esmero, arquivadas com segurança e, de 

preferência, em invólucros plásticos transparentes, vedada sua plastificação. 

Art. 1.062. Entende-se por escrituração eletrônica a escrituração dos atos registrais em 

mídia totalmente eletrônica.  

§ 1º A migração para escrituração eletrônica será feita de forma gradativa, nos prazos e 

condições previstos na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, em seu regulamento e 

normas a serem editadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, sempre atendidos os 

critérios de segurança da informação.  

§ 2º Até a implantação plena do sistema de registro eletrônico, a escrituração em meio 

eletrônico, sem impressão em papel, restringe-se aos indicadores reais e pessoais, livro 

para recepção de títulos para exame e cálculo de emolumentos, títulos contraditórios, 

certidões e informações registrais e ao cadastro de aquisições de imóveis rurais por 

estrangeiros, mantidos os demais livros na forma e modelos previstos na Lei nº 

6.015/1973.  
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SEÇÃO II 

DO LIVRO DE RECEPÇÃO DE TÍTULOS PARA EXAME E CÁLCULO DE 

EMOLUMENTOS 

 

Art. 1.063. No Livro de Recepção de Títulos para exame e cálculo de emolumentos 

serão lançados exclusivamente os títulos apresentados para exame e cálculo dos 

respectivos emolumentos, a teor do artigo 12, parágrafo único, da Lei n° 6.015/73, os 

quais não gozam dos efeitos da prioridade.   

§ 1º É vedado lançar no Livro n° 1 – Protocolo – e prenotar títulos apresentados 

exclusivamente para exame e cálculo.  

§ 2º Quando a apresentação de títulos for exclusivamente para exame e cálculo, os 

emolumentos pelo lançamento no livro de recepção de títulos serão os correspondentes 

ao valor de busca, vedando-se o recebimento prévio de emolumentos pelos atos 

registrais futuros. 

Art. 1.064. O Livro de Recepção de Títulos será escriturado, mesmo quando 

eletronicamente, em colunas ou campos, das quais constarão, pelo menos, os seguintes 

elementos:  

I - número de ordem, que seguirá indefinidamente;  

II - data da apresentação, apenas no primeiro lançamento diário;  

III - nome do apresentante;  

IV - natureza formal do título;  

IV - data da devolução do título;  

V - data da entrega ao interessado.  

Art. 1.065. A recepção de títulos somente para exame e cálculo é excepcional e sempre 

dependerá de requerimento escrito e expresso do interessado no qual declare ter ciência 

de que a apresentação do título na forma escolhida não implica prioridade e preferência 

dos direitos, cujo requerimento será arquivado em pasta própria(modelo anexo). 

Art. 1.066. Deverá ser fornecido ao apresentante recibo-protocolo de todos os títulos 

ingressados para exame e cálculo, contendo numeração de ordem idêntica à lançada no 

Livro de Recepção de Títulos, a qual, necessariamente, constará anotada, ainda que por 

cópia do mencionado recibo, nos títulos em tramitação.  
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Parágrafo único. O recibo-protocolo de títulos ingressados na serventia apenas para 

exame e cálculo deverá conter a natureza do título, o nome do apresentante, a data em 

que foi expedido, a data prevista para devolução, a expressa advertência de que não 

implica prioridade prevista no artigo 186, da Lei n° 6.015/73. 
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SEÇÃO III 

DO LIVRO Nº 1 – PROTOCOLO 

 

Art. 1.067. O Livro 1 servirá para apontamento de todos os títulos apresentados 

diariamente, com exceção daqueles que o tiverem sido, a requerimento expresso do 

interessado, apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. 

§ 1º A  apresentação  de  título  apenas para exame e cálculo dos respectivos 

emolumentos não produzirá outro efeito e dependerá de requerimento expresso do 

interessado, de acordo com modelo existente no Serventia. 

§ 2º O Título deverá ser lançado no protocolo no momento da sua recepção na serventia, 

em rigorosa ordem numérica, independentemente se ato será praticado no livro 02 ou 

livro 03. 

Art. 1.068. O Livro Protocolo será escriturado, mesmo quando eletronicamente, em 

colunas  ou campos, das quais constarão, pelo menos, os seguintes elementos:  

I - número de ordem, que seguirá indefinidamente;  

II - data da apresentação, apenas no primeiro lançamento;  

III - nome do apresentante;  

IV - natureza formal do título;  

V - atos formalizados, resumidamente lançados, com menção de sua data;  

VI - devolução com exigência e sua data; 

VII - data de reingresso do título, se na vigência da prenotação.  

Art. 1.069. Quando da recepção do título, o apresentante receberá ordem de serviço 

contendo o número do protocolo, a data em que o interessado deverá retornar a 

serventia para inteirar-se do andamento do título, podendo, para cumprimento do 

disposto no artigo 198, III, da Lei de Registros Públicos, ser exigido o endereço do 

apresentante, admitida a notificação por via postal, por e-mail e mensagem de texto – 

S.M.S.  

Art. 1.070. Apresentado ao cartório o título, este será imediatamente protocolizado e 

tomará o número de ordem que lhe competir, em razão da sequência rigorosa de sua 

apresentação.  

§ 1º É vedado o recebimento de títulos para prenotação/exame sem o regular ingresso 

no Livro de Protocolo ou de Recepção de Títulos.  
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§ 2º Protocolizado o título, proceder-se-á ao seu registro no prazo máximo de trinta dias, 

ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. 

§ 3º  O  Oficial  deverá  proceder  ao  exame  do  título no prazo de  15 (quinze) dias, 

indicando, se  necessário,  todas  as  exigências  que  o  apresentante  deverá satisfazer 

para o respectivo registro.  

I -  Em protocolos da Fazenda Pública, o prazo para exame do título é de 5 (cinco) dias 

corridos e havendo exigências a cumprir, Oficial as comunicará por escrito ao juízo da 

execução competente, para que a Fazenda Pública, intimada, possa, direitamente perante 

o cartório, satisfazê-las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data do protocolo; 

II - Os demais títulos judiciais serão examinados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

indicando, se  necessário,  todas  as  exigências  que deverão ser satisfeitas para o 

respectivo registro/averbação,  com a comunicação  por escrito ao Juízo competente, 

para que a parte interessada, intimada, possa, diretamente perante o cartório, satisfazê-

las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da data do protocolo; 

III -  As cédulas de crédito industrial, comercial, rural e à exportação, bem como as 

cédulas de produto rural e produto rural financeira serão examinadas, registradas ou 

devolvidas no prazo de 3 (três) dias úteis, no entanto, o protocolo só se encerrará no 

prazo de 30 (trinta) dias, caso haja exigências a serem atendidas; 

IV - Os Ofícios de comunicação de indisponibilidade de bens imóveis não individuais 

serão objeto de protocolo, que ficarão postergados até ordem de cancelamento; 

§ 4º As  exigências,  caso  necessárias, deverão  ser indicadas em memorando e de uma 

só vez, de forma clara, objetiva e fundamentada, em papel timbrado do Cartório que 

deverá ser datado e assinado pelo Oficial ou seu preposto, sendo vedada a simples 

alusão a artigo de Lei.  

§ 5º  A devolução do título ao apresentante e/ou interessado deverá ficar documentada 

em Cartório, mediante recibo, podendo o comprovante ficar arquivado em mídia digital. 

Idêntica providência será adotada em relação à restituição total ou parcial dos valores 

correspondentes ao depósito prévio. Em ambos os casos, os comprovantes deverão 

permanecer arquivos pelo prazo de 1 (um) ano. 
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§ 6º  Quando a exigência tiver de ser satisfeita fora do Serviço, o título, mediante 

recibo, deverá ser entregue à parte e/ou interessado, que será advertida de que terá o 

prazo de trinta dias, contados da apresentação, para o seu cumprimento. Decorrido o 

prazo, se houver omissão do apresentante, cessam automaticamente os efeitos da 

prenotação (Lei nº 6.015/73, artigo n. 205), ficando o Oficial autorizado a proceder, de 

ofício, ao seu cancelamento, ressalvadas as hipóteses legais. 

§ 7º A inércia do interessado em requerer que o Oficial suscite dúvida ao Juiz 

Corregedor Permanente,  caracteriza-se como omissão, para o fim previsto no item 

anterior, cessação dos efeitos da prenotação.  

§ 8º Sendo  impossível  o  registro  do  título,  ou  se  o  interessado  não  quiser  a 

ultimação dele, a respectiva prenotação será, a seu requerimento com firma reconhecida, 

cancelada. 

§ 9º O requerimento será elaborado de acordo com o modelo existente no Serviço, 

assinado por quem tiver solicitado o registro ou a averbação ou, no caso de contrato, por 

quem neste figurar como outorgado. 

§ 10. O  cancelamento  da  prenotação,  requerido por  procurador,  somente  será 

procedido se esse houver sido constituído com poderes expressos para tal fim, ficando 

arquivado o instrumento do mandato juntamente com o requerimento. 

§ 11. Cancelada a prenotação, o Oficial restituirá as custas recolhidas, deduzindo o valor 

correspondente às buscas. 

§ 12. Cancelada a prenotação, o título não reclamado ficará à disposição do interessado 

para retirada.  

Art. 1.071. A cada título corresponderá um número de ordem do protocolo, 

independentemente da quantidade de atos que gerar. Após cada apontamento será 

traçada uma linha horizontal, separando-o do seguinte.  

Art. 1.072. Sendo um mesmo título em várias vias, o número do protocolo será apenas 

um.  

Art. 1.073. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação de um título e 

o seu lançamento no Protocolo, com o respectivo número de ordem, salvo o depósito 

prévio de emolumentos, nas hipóteses em que há incidência deste.  

 Art. 1.074. Para o controle da tramitação simultânea de títulos contraditórios ou 

excludentes de direitos sobre o mesmo imóvel, o Oficial deverá se utilizar de 
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mecanismos informatizados, admitindo-se concomitante controle por meio de 

lançamento em fichas nos indicadores pessoal e real.  

 Art. 1.075. Deverá ser fornecido às partes recibo-protocolo de todos os documentos 

ingressados, contendo numeração de ordem idêntica à lançada no Livro 1 – Protocolo, a 

qual, necessariamente, constará anotada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos 

títulos em tramitação. 

Art. 1.076. O recibo-protocolo deverá conter, necessariamente, nomes do apresentante, 

do outorgante e outorgado, a natureza do título, o valor do depósito prévio, a data em 

que foi expedido, a data prevista para eventual devolução do título com exigências, a 

data prevista para a prática do ato, a data em que cessarão automaticamente os efeitos da 

prenotação, o número do protocolo ou a senha, e o endereço para acompanhamento do 

procedimento registral pela Internet, se esse último for disponibilizado pela Serventia. 

Art. 1.077. Quando ocorrer protocolo tradicional de título em papel, uma via da nota de 

exigência será mantida em Cartório para entrega concomitante com a devolução do 

título e dos valores correspondentes ao depósito prévio. 

Art. 1.078.  Cópias das notas de devolução serão arquivadas em ordem cronológica para 

o controle da formulação de exigências e da observância do prazo legal. O 

arquivamento poderá ser feito apenas em microfilme ou documentos eletrônicos 

derivados de digitalização. 

Art. 1.079. A ocorrência de devolução com exigência, após a elaboração da nota, será 

imediatamente lançada na coluna própria do Livro Protocolo; reingressando o título no 

prazo de vigência da prenotação, será objeto do mesmo lançamento, em coluna própria, 

recebendo igual número de ordem. 

Art. 1.080.  O Protocolo, quando em folhas soltas, deverá ser datilografado ou 

impresso. 

Art. 1.081. A escrituração e subscrição do Protocolo incumbe ao Oficial, seus 

substitutos. 

Art. 1.082. O Protocolo deverá possuir termo diário de encerramento mencionando-se 

os números dos títulos protocolados. 

Art. 1.083. É dispensável lavrar-se termo diário de abertura do Protocolo.  
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Art. 1.084. Na coluna “natureza formal do título”, bastará referência à circunstância de 

se tratar de escritura pública, de instrumento particular, termos administrativos ou de ato 

judicial, nos termos do artigo 221 da Lei nº 6.015/73. 

Parágrafo único. O nome do apresentante será grafado por extenso no livro protocolo, 

podendo ser de forma abreviada a natureza do título e a denominação legal dos atos 

formalizados. 

Art. 1.085. Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, serão lançados, em 

forma resumida, os atos praticados nos Livros n°s 2 e 3, bem como as averbações 

efetuadas nos livros anteriores ao atual sistema de registro ou outras ocorrências do 

procedimento registral (Exemplos: R. 1/457; Av. 4/1950; R. 758; Av.1 na T. 3.789-

L3D; dúvida suscitada; prenotação prorrogada; prenotação cancelada).  

Art. 1.086. Quando o Livro Protocolo for escriturado por sistema informatizado com 

impressão do termo de encerramento diário e não houver possibilidade de lançamento 

do resultado do procedimento registral, seu lançamento será realizado no termo de 

encerramento do dia em que for praticado, mediante remissão da data para facilitar sua 

localização.  

Parágrafo único. O mesmo procedimento deverá ser observado na escrituração 

eletrônica do Livro Protocolo, hipótese em que a remissão às datas e aos atos será feita 

na base de dados, nos campos respectivos.  

Art. 1.087. Prevalecerão para efeito de prioridade de registro/averbação, quando 

apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no número mais baixo, protelando-se 

o registro/averbação dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a, pelo 

menos, 1 (um) dia útil, ressalvado o disposto no art. 192, da Lei nº 6.015/73. 

Parágrafo único. Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se 

constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel, conforme  dispõe o art. 

190 da referida Lei.  

Art. 1.088.  Na contagem de prazo exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último dia, não 

se postergando seus efeitos para além da data final, ainda que esta ocorra em sábado, 

domindo e feriados. 

Art. 1.089. Será prorrogado o prazo de prenotação  nas hipóteses previstas nos artigos 

189, 198 e 260 da Lei nº 6.015/73 e art. 18 da Lei nº 6.766/79, nos casos de 

procedimento de retificação imobiliária, inclusive de georreferenciamento, com fulcro 
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no art. 213, II da Lei nº 6.015/73, de regularização fundiária e de registro dela 

decorrente, quando houver expedião de notificação, publicação de edital, audiência de 

conciliação e remessa ao Juiz.  

Parágrafo único. Será também prorrogado o prazo da prenotação por 5 (cinco) dias se 

a protocolização do reingresso do título, com todas as exigências cumpridas, der-se na 

vigência do protocolo. 

Art. 1.090. Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à 

existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 (trinta) 

dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que 

correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será 

inscrito e obterá preferência sobre aquele.  

Art. 1.091. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, se, decorridos trinta 

(30) dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado, salvo nos 

casos de processo de dúvida ou de inscrição de instituição de bem de família e de 

inscrição de memorial de loteamento, regularização fundiária urbana e outros descritos 

em Lei e nesta Consolidação, que o prazo ocorrerá após 30 (trinta) dias . 
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SEÇÃO IV 

DO LIVRO Nº 2 – REGISTRO GERAL 

 

Art. 1.092.  O Livro de Registro Geral será destinado à matrícula dos imóveis e ao 

registro ou averbação dos atos atribuídos ao Registro de Imóveis e não atribuídos ao 

Livro Registro Auxiliar, previstos no art. 167 da Lei nº 6.015/1973.   

§ 1º  A escrituração do Livro Registro Geral obedecerá às seguintes normas:  

 I – cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro 

a ser feito na vigência da Lei dos Registros Públicos;  

II – são requisitos da matrícula:  

a) número de ordem, que seguirá ao infinito;  

b) data;  

c) identificação do imóvel, que será feita com indicação: se rural, da denominação e 

suas características, confrontações, localização, área, do código do imóvel constante do 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR e número do imóvel na Receita 

Federal – NIRF; se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, 

logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver;  

d) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como: tratando-se de pessoa 

física, o estado civil, profissão e o número do CPF,  documento de identificação ou, à 

falta deste, sua filiação; se casado, deverá constar a data, o regime de casamento, nome 

do cônjuge e sua nacionalidade, e nas situações em que o regime patrimonial for diverso 

do comum, as informações sobre a Escritura de Pacto Antenunpcial e do respectivo 

registro imobiliário e e em união estável, deverá constar a qualificação completa do 

companheiro; 

e) tratando-se de pessoa jurídica ou empresário individual, o número do seu registro 

constitutivo no registro competente, a sede social e o número do CNPJ; 

f) o número do registro anterior. 

III – são requisitos do registro:  

a) a data do protocolo e do registro;  

b) o nome, domicílio, residência e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do 

adquirente, ou credor, bem como: tratando-se de pessoa física, o estado civil, profissão e 

o número do CPF, documento de identificação ou, à falta deste, sua filiação; se casado, 
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deverá constar a data, o regime de casamento, nome do cônjuge e sua nacionalidade, e 

nas situações em que o regime patrimonial for diverso do comum, as informações sobre 

a Escritura de Pacto Antenunpcial e do respectivo registro imobiliário e se houver  

representantes, sua qualificação e as especificações do documento que comprova a 

representação. Se em união estável, deverá constar a qualificação completa do 

companheiro; 

c) tratando-se de pessoa jurídica ou empresário individual, o número do seu registro 

constitutivo no registro competente, a sede social e o número do CNPJ, a qualificação 

dos seus representantes, bem como, as especificações do documento que comprova a 

representação;  

d) deverão ser qualificados nos mesmos moldes os comparecentes (anuentes e/ou 

intervenientes) nos respectivos títulos; 

e) o título da transmissão ou do ônus;  

f) a forma do título, sua procedência e caracterização;  

g) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais 

especificações, inclusive os juros, se houver.   

Art. 1.093. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou 

homologadas na  vigência do Decreto Federal nº 4.857, de 09 de novembro de 1939, 

não serão observadas  as exigências da atual legislação, devendo tais atos obedecer ao 

disposto na legislação anterior. 

Art. 1.094. Neste livro não poderá ser realizado qualquer outro tipo de lançamento, por 

certidão, anotação, comunicação ou observação, pois o ato deve ser registrado ou 

averbado, inexistindo previsão legal diversa.   

Art 1.095. Poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até dez livros de 

Registro Geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da 

matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no Livro 2-1, as de final 2 no 

livro 2-2 e as de final 3 no Livro 2-3, e assim sucessivamente.   

§ 1º Também poderão ser desdobrados, a critério do registrador, os livros Registro 

Auxiliar, Indicador Real e Indicador Pessoal.   

§ 2º Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o da averbação pelas 

letras AV, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula (ex.: R-1-1, 
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R-2-1, AV-3-1, R-4-1, AV-5-1 etc.), e em cada ato constará a data e o número do 

protocolo, devendo ser datado e subscrito pelo registrador ou seu preposto.   

Art. 1.096. O lançamento e escrituração dos atos nas fichas ou formulários do Livro 2 - 

Registro Geral, por sistema ou programa informatizado, devem observar as seguintes 

regras:   

I - se esgotado o espaço no anverso da ficha e for necessária a utilização do verso, 

consignar-se-á ao final da ficha impressa a expressão “continua no verso”;  

II - se necessário o transporte para nova ficha, proceder-se-á assim:  

a) na base do verso da ficha anterior, usar-se-á a expressão “continua na ficha ou na 

folha nº ...”;  

b) repetir-se-á o número da matrícula na ficha ou na folha seguinte, acrescendo-se, 

também, a ordem sequencial correspondente à ficha (exemplo: matrícula nº 325, ficha 2 

e assim, sucessivamente). 

Art. 1.097. No sistema ou programa informatizado de escrituração do Livro 2 - Registro 

Geral, a verificação das regras e procedimentos constantes deste artigo deverá estar 

armazenada nos arquivos eletrônicos das fichas respectivas, assim apresentada em tela 

ou relatório impresso correspondente à ficha de cada matrícula.   

Art. 1.098. Os modelos de fichas ou registro em banco de dados informatizado serão 

elaborados de forma a permitir a escrituração correta e completa dos requisitos exigidos 

pela Lei de Registros Públicos e por esta Consolidação.   

Art. 1.099. No caso de ser utilizado livro encadernado ou de folhas soltas para a 

escrituração do Livro 2 - Registro Geral, com preenchimento mecanizado ou manual, 

deverão ser atendidas as regras seguintes:   

I - no alto da face de cada folha ou ficha, será lançada a matrícula do imóvel, com seus 

requisitos previstos em lei e, no espaço restante e no verso serão lançados por ordem 

cronológica e em forma narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes aos 

imóveis matriculados;  

II - o número da matrícula será repetido na nova folha ou ficha, sem necessidade do 

transporte dos dados constantes da folha ou ficha anterior; 

III - exceto no sistema de fichas, preenchida uma folha, será feito o transporte para a 

primeira folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma série que estiver em 

uso, no qual continuarão os lançamentos, com remissões recíprocas.   
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 Art. 1.100. O que regula a sequência lógica da preferência de credores em relação ao 

imóvel é a ordem sequencial dos gravames hipotecários do bem. 

§ 1º A indicação do grau da hipoteca no título constitutivo é relevante em face da 

prevalência para o mundo jurídico de acordo com o grau verificado na matrícula do 

imóvel pelo número de hipotecas registradas. Ex.: determinado imóvel se encontra 

hipotecado em 4º grau de preferência, sob registros R-6, R-11, R-16 e R-19 da 

correspondente matrícula.  Havendo quitação do título constitutivo da segunda hipoteca 

(R-11), automaticamente os 3º e 4º graus de hipotecarão sofrerão redução de um grau, 

passando a vigorar a seguinte preferência entre os credores: “R-6” -1º grau de 

preferência, “R-16” - 2º grau de preferência e “R-19”, 3º grau de preferência, logo, o 

que prevalece para definição do grau da hipoteca é o controle de tal gravame na 

matrícula do imóvel.  
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SEÇÃO V 

DO LIVRO Nº 3 – REGISTRO AUXILIAR 

 

Art. 1.101. O Livro 3 - Registro Auxiliar destina-se ao registro dos atos que, sendo 

atribuídos ao Registro de imóveis por disposição do art. 178 da Lei nº 6.015/73, não 

digam respeito diretamente aos imóveis matriculados, sem prejuízo de outros atos 

atribuídos em Lei  

Art. 1.102. O Livro 3 - Registro Auxiliar será escriturado no sistema de fichas ou de 

livros, o seu arquivamento será feito segundo a ordem numérica dos próprios registros.  

Art. 1.103. Registrar-se-ão no Livro Registro Auxiliar:   

I - a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula 

do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, 

firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas 

pela sociedade;  

II - as cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da 

hipoteca cedular;  

III - as convenções de condomínio;  

IV - o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em 

funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles;  

V - as convenções antenupciais;  

VI - os contratos de penhor rural;  

VII - os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, 

sem prejuízo do ato praticado no Livro 2.   

Parágrafo único. Compreende-se como  ato de registro no livro 3, as hipóteses 

previstas incisos V e VII, caput, as escrituras que convencionem o regime de bens da 

união estável e a cédula de crédito bancário, respectivamente, desde que apresentado 

requerimento com firma reconhecida do interessado.  

Art. 1.104.  O registro do tombamento definitivo de bem imóvel decretado pela União, 

Estado ou Município, requerido por meio de ofício do órgão competente, será efetuado 

no Livro 3, de Registro Auxiliar, além de averbado à margem da respectiva transcrição 

e na matrícula, na qual constará a remissão ao registro.   
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Parágrafo único. Averbar-se-á a margem da transcrição ou na matrícula o tombamento 

provisório de bem imóvel.   

Art. 1.105.  Os  atos  do  livro  de  Registro  Auxiliar serão registrados de forma 

resumida, salvo se o interessado, previamente avisado, requerer o contrário, caso em 

que o requerimento original do instrumento particular será arquivado  no Registro de 

Imóveis, certificando-se circunstanciadamente a ocorrência. 

Art. 1.106.  Quanto  aos  condomínios, a escrituração do registro das incorporações 

imobiliárias está disciplinada pela Lei nº 4.591/64, e as suas convenções e minutas 

podem ser feitas por instrumento público ou particular, e serão registradas no Livro 3 – 

Registro Auxiliar, e se a parte interessada não o requerer em inteiro teor, poderá ser 

feito de forma resumida, desde que se arquive na Serventia o instrumento da convenção. 

Art.  1.107.  O registro  do  pacto  antenupcial,  sem   prejuízo  das averbações  

previstas   nos artigos 167, II, ‘1’, e 244 da Lei de Registros Públicos, será feito, após a 

celebração do casamento, na circunscrição do domicílio conjugal declarado na escritura 

ou a requerimento da parte interessada. 
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SEÇÃO VI 

DO LIVRO Nº 4 – INDICADOR REAL 

 

Art. 1.108.  O Livro 4 - Indicador Real constitui o repositório de todos os imóveis 

registrados nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números 

de ordem dos outros livros e anotações necessárias.  

Parágrafo único. Deverá ser escriturado de forma a identificar os imóveis por suas 

denominações e características, organizado pelo nome das ruas, quando se tratar de 

imóveis urbanos e, pelos nomes identificadores da sua situação, quando rurais, de modo 

que facilite a busca.   

Art. 1.109.  Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro 4 conterá, ainda, o número 

de  ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie.   

Parágrafo único. Os oficiais deverão ter, para  auxiliar a consulta, um livro-índice ou 

fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos e, pelos nomes e situações, 

quando rurais, sendo facultado sua manutenção apenas em formato eletrônico.  

Art. 1.110.  A serventia que utilizar o sistema de fichas, quando houver mudança do 

nome do logradouro ou de numeração do imóvel, deverá abrir nova ficha na qual serão 

anotadas as novas ocorrências, também será feita referência recíproca em ambas, 

anterior e atual, para possibilitar a correta e ágil identificação do imóvel.   

§ 1º Idêntico procedimento deverá ser adotado quando o imóvel passar a ter seu 

cadastramento imobiliário municipal vinculado a outro logradouro preexistente.   

§ 2º Os programas informatizados dos Ofícios de Registro Imobiliário devem assegurar 

que o programa de processamento de dados utilizados realize a mesma rotina de 

identificação recíproca dos imóveis, os quais venham a ser alterados por mudança de 

nome do logradouro ou de numeração.  
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SEÇÃO VII 

DO LIVRO Nº 5 – INDICADOR PESSOAL 

 

Art. 1.111.  O Livro 5 - Indicador Pessoal, organizado alfabeticamente, é o repositório 

dos nomes de todas as pessoas, físicas ou jurídicas que, individual ou coletivamente, 

ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros do Registro 

Imobiliário, fazendo-se referência ao respectivo número de ordem.   

Art. 1.112.  A escrituração deve ser realizada por meio de fichas ou registros 

informatizados em programa ou aplicativo próprio, organizados na estrita ordem 

alfabética.   

Parágrafo único. Os cartórios de Registro Imobiliário deverão adotar, para auxiliar e 

facilitar as buscas, um livro-índice ou fichas em ordem alfabética, ou rotina de pesquisa 

ou  busca por intermédio do sistema informatizado.   

Art. 1.113.   Para facilitar as buscas, deverá constar nos registros e remissões do Livro 5 

- Indicador Pessoal, ao lado do nome do interessado, o número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF), ou de Registro Geral da cédula de identidade, quando se tratar 

de pessoa física, ou o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), quando pessoa jurídica.   

§ 1º Sempre que houver alteração no nome da pessoa, deve ser aberta nova ficha com o 

novo nome adotado, fazendo-se remissão ao nome antigo, cuja indicação será mantida.   

§ 2º Se alguma das partes for casada, ou conviver em regime de união estável, assim 

declarado ou juridicamente reconhecido, será lançado no Livro 5 - Indicador Pessoal o 

nome do respectivo cônjuge ou convivente.  

Art. 1.114. É obrigatório o lançamento no Livro 5 - Indicador Pessoal ou a organização 

de fichário, com criação de procedimento ou rotina no programa informatizado, de 

controle de tramitação simultânea de títulos contraditórios ou excludentes de direitos 

sobre um mesmo imóvel. 

Parágrafo único. As fichas e os registros serão finalizados à medida que os títulos 

correspondentes forem registrados ou devolvidos com exigência.   

Art. 1.115. Quando o registrador receber comunicações de indisponibilidade de bens, 

deverá efetuar o lançamento no Livro 5 (Indicador Pessoal), ainda que a pessoa não 

possua imóvel ou direitos reais sobre imóveis registrados na serventia.  
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SEÇÃO VIII 

DO LIVRO DE REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVÉIS POR 

ESTRANGEIROS (LEI Nº 5.709/71)   

  

Art. 1.116. Os cartórios de Registro de Imóveis em cuja circunscrição existam imóveis 

rurais manterão cadastro especial, em livro auxiliar, das aquisições de terras rurais por 

pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, na forma do art. 10, da Lei nº 5.709/71, no qual 

deverá constar:   

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos 

de constituição, se pessoas jurídicas;  

II - denominação do imóvel e remissão ao número da matrícula no livro 2; 

III - o número de módulos para aquisição de imóvel rural por estrangeiro; 

IV. remissão do número da autorização do órgão competente, quando for o caso.   

Parágrafo único. O lançamento desse registro não dispensa a devida escrituração no 

Livro 2 - Registro Geral e na respectiva ficha de matrícula.   

Art. 1.117.  O Livro de registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros deverá 

ser escriturado pelo sistema de fichas em sistema informatizado, adotados os mesmos 

elementos de autenticidade das matrículas constantes do Livro 2 - Registro Geral.   

Parágrafo único. O cartório que ainda não esteja operando com sistema informatizado 

de escrituração poderá, excepcionalmente, adotar livro mecânico ou manual de registro 

de aquisição de imóveis rurais por pessoas estrangeiras.  

Art. 1.118. Os Cartórios de Registro de Imóveis inscreverão os contratos de 

arrendamento de imóvel rural celebrados com os requisitos a seguir  no Livro de 

Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros, na forma prevista no art. 15 

do Decreto nº 74.965/1974: pessoas pessoa física estrangeira residente no Brasil; pessoa 

jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil; pessoa jurídica brasileira da qual 

participe, a qualquer título, pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede 

no exterior e possua a maioria do capital social. 

Art. 1.119. Os Cartórios de Registro de Imóveis inscreverão os contratos de 

arrendamento de imóvel rural celebrados por pessoas indicadas no artigo anterior  no 

Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros, na forma prevista 

no art. 15 do Decreto nº 74.965/1974. 
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Art.1.120. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições 

limítrofes serão feitos em todas elas, devendo constar dos registros esta circunstância. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança 

nacional, será necessário o assentimento prévio da Secretaria Geral do Conselho de 

Segurança Nacional. 
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SEÇÃO IX 

DOS LIVROS SUPLEMENTARES 

 

Art. 1.121. Além dos livros obrigatórios e necessários ao exercício das funções 

registrais, toda serventia deverá lançar e manter os seguintes livros suplementares, 

organizados em pastas, em meio eletrônico ou físico: 

I - Arquivamento de Indisponibilidades Judiciais e Extrajudiciais; 

II - Do Livro de Registro de Correições e Inspeções. 

Art. 1.122. Os cartórios de Registro Imobiliário deverão manter em arquivo eletrônico 

ou meio físico, escriturado por fichas, denominado das Indisponibilidades Judiciais e 

Extrajudiciais, destinado aos ofícios e/ou mandados das Corregedorias da Justiça, dos 

Juízes Federais, do Trabalho e Estaduais e dos interventores e liquidantes de instituições 

financeiras em intervenção ou liquidação extrajudicial, comunicando a 

indisponibilidade dos bens de sócios, diretores e administradores das referidas 

sociedades. 

Parágrafo único. As hipóteses e procedimentos de indisponibilidade de bens em 

processo de intervenção e liquidação extrajudicial são aquelas previstas e reguladas na 

Lei nº 6.024/1974. 

Art. 1.123. O Registrador, a partir da comunicação publicada no Diário de Justiça 

Eletrônico ou do recebimento da ordem judicial, relativa à indisponibilidade de bens 

decretada pela autoridade competente, efetuará as buscas no prazo máximo de 5(cinco) 

dias úteis. 

§ 1º Em sendo positiva, realizará a averbação e, no mesmo prazo, encaminhará a 

certidão pelo meio físico ao Juízo do processo. 

§ 2º A averbação de indisponibilidade de bens e do levantamento, bem como a remessa 

de certidão, por requisição judicial, está isenta de pagamento de taxas e emolumentos, 

quando a parte for beneficiária da justiça gratuita. 

Art. 1.124. Os registros, constantes de sistema informatizado ou lançados em fichas 

mecânicas ou excepcionalmente em livro manual, conterão o número de ordem, a data 

de sua efetivação, a indicação do ofício que lhe deu origem, os nomes e a qualificação 

das pessoas cujos bens foram declarados indisponíveis. 
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§ 1º A indisponibilidade de bens será averbada à margem da respectiva matrícula dos 

imóveis. 

§ 2º Todas as comunicações serão arquivadas em arquivo eletrônico ou em pasta ou 

classificador próprio, depois de certificado, no verso da via física ou impressa, o 

respectivo registro ou averbação. 

§ 3º Os nomes das pessoas os quais figurem no registro de indisponibilidade também 

deverão constar do Livro 5 - Indicador Pessoal.  

Art. 1.125.  Os cartórios de Registro Imobiliário deverão manter um livro, em arquivo 

eletrônico ou  meio físico, escriturado por fichas, denominado Livro de Registro das 

Correições e Inspeções destinado ao registro e arquivamento dos relatórios e 

documentos resultantes de Inspeções e Correições realizadas no Cartório. 

Art. 1.126. Os cartórios de Registro Imobiliário deverão manter em arquivo eletrônico 

ou meio físico, com os registros relativos às Incorporações e Loteamentos, com 

remissão aos respectivos arquivamentos dos relatórios e documentos, plantas, etc., 

pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.  1.127. A matrícula compreende o registro individualizado do imóvel, do modo 

como deve constar no Livro 2 - Registro Geral, compreendendo as suas características  

identificadoras, de natureza pessoal e material, como o nome do proprietário ou titular  

do domínio e dos direitos reais de garantia ou fruição, as especificações de áreas,  

cômodos, se houver, e regime jurídico, estando representada pela respectiva ficha 

reproduzida ou duplicada em arquivo eletrônico ou físico. 

Art. 1.128. São requisitos da matrícula, do modo como deve constar do lançamento ou 

escrituração informatizada no Livro 2 - Registro Geral e da ficha respectiva no arquivo 

físico:  

I - o número de ordem, que seguirá ao infinito; 

II - a data de abertura da matrícula; 

III - a identificação precisa e detalhada do imóvel; 

IV - o nome e a qualificação do proprietário, inclusive do domínio direto, quando  

houver; 

V - o número e a data do registro anterior. 

Art. 1.129. A matrícula e o registro não terão que conter a qualificação das partes, nas 

seguintes hipóteses: 

I  -  quando  se  tratar  de títulos lavrados ou homologados ainda na vigência do  Decreto  

4.857/39,  caso  em  que  os  atos  serão  submetidos  ao  disposto  naquele diploma; 

II - quando se tratar de títulos lavrados na vigência da atual Lei de Registros                          

Públicos, porém efetivando compromisso firmado antes dela, nos casos em que a parte 

se tenha feito representar por procurador constituído à época do compromisso. 

Art. 1.130. Quando a parte já está qualificada, dispensa-se a repetição de seus dados na 

mesma matrícula, bastando que se faça remissão ao ato anterior. 

Art. 1.131.  Para a identificação precisa e detalhada do imóvel na matrícula, esta deverá 

conter: 
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I - nos imóveis urbanos: 

a) as características básicas definidoras do imóvel, se de natureza residencial, comercial 

ou industrial e a sua individualização como unidade imobiliária autônoma, seja casa, 

apartamento, sala, loja, box, galpão, terreno ou tipo de construção, se averbada a licença 

de habite-se; 

b) o número de identificação do imóvel no logradouro, quando se tratar de prédio, ou o 

número da unidade imobiliária autônoma, com o nome do respectivo edifício, conjunto 

ou empreendimento; 

c) o endereço completo do imóvel, com o nome do logradouro, bairro, e município; 

d) a descrição dos cômodos, sua divisão interna, área construída, área exclusiva, área 

comum e fração ideal de terreno, neste caso em se tratando de condomínio edilício; 

e) sendo terreno sem construção, a descrição na matrícula deverá indicar se fica do lado 

par ou ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou 

da esquina mais próxima, ou número do lote e da quadra, se houver; 

f) a situação jurídica do terreno, se alodial ou próprio, enfitêutico ou terreno de Marinha 

ou acrescido e respectivo regime de ocupação ou aforamento; 

g) em se tratando de casa, lote ou imóvel individual, as suas confrontações, com os 

terrenos contíguos e áreas ou logradouros públicos, sua localização, metragem da frente, 

dos lados e fundos, ângulos do perímetro, se irregular, e área total do terreno e área 

construída; 

h) o número do cadastro imobiliário na Prefeitura Municipal. 

II - nos imóveis rurais: 

a) a caracterização e localização do imóvel rural e sua denominação como empresa 

rural, fazenda, sítio, granja ou chácara, se houver; o endereço do imóvel, com o nome 

do logradouro ou rodovia de acesso, código de endereçamento postal (CEP), localidade, 

distrito e município;  

b) o código de cadastro de imóvel rural (CCIR) do INCRA; a definição como 

propriedade produtiva, se aplicável, contendo a descrição das plantações, culturas e 

destinação agrícola, pastoril ou agropecuária e da área explorada, conforme os dados do 

cadastro de imóvel rural (CCIR) do INCRA; as confrontações, áreas, limites e rumos do 

imóvel, obtidas por meio de sistema de coordenadas geodésicas ou 
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georreferenciamento, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável; 

c) a referência e identificação dos recursos e acidentes naturais existentes no imóvel 

rural, como recursos hídricos representados por rios, lagos, lagoas, açudes ou nascentes, 

assim como áreas de preservação ambiental; 

d) a descrição das benfeitorias e construções e bens de raiz; tais como, casas, galpões, 

depósitos, reservatórios, poços, viveiros, currais e outras acessões, com referência, se 

existente, da área construída; 

e) a área de reserva florestal ou reserva ambiental especificada nos cadastros dos órgãos 

federais e estaduais competentes. 

§ 1º A identificação dos confrontantes deverá ter como referência a caracterização do 

imóvel e sua denominação, não podendo ser empregados termos variáveis, equívocos ou 

imprecisos, suscetíveis de alteração; tais como, plantações, acessões ou outros 

indicadores não registráveis na matrícula do confrontante. 

§ 2º Na matrícula, preferencialmente, não existindo registro correlato do imóvel 

lindeiro, devem ser mencionados, como confrontantes, os próprios prédios e suas 

respectivas matrículas e não, o nome dos seus proprietários. 

§ 3º O nome ou identificação dos proprietários ou possuidores confrontantes poderá ser 

referido na matrícula dos imóveis rurais se assim estiver registrado na matrícula do 

imóvel lindeiro ou confinante. 

§ 4º Na especificação e descrição das confrontações dos imóveis urbanos ou rurais é 

vedado o uso de expressões genéricas, tais como “com quem de direito”, ou “com 

sucessores” de determinadas pessoas. 

§ 5º Nos loteamentos regulares, a indicação dos confrontantes deverá ter como 

referência os lotes contíguos da mesma quadra, com a indicação do número da matrícula 

respectiva no Livro 2 – Registro Geral. 

Art. 1.132. Para os fins do disposto no art. 225, § 2º, da Lei nº 6.015/1973, entende-se 

por “caracterização do imóvel” a indicação, as medidas e a área, não devendo ser 

considerados irregulares os títulos apresentados para correção de omissões ou para 

atualização do nome dos confrontantes. 
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Parágrafo único. Ocorrerá a atualização dos nomes dos confrontantes quando, nos 

títulos, houver referência expressa aos anteriores e aos que os substituírem ou 

sucederem. 

Art. 1.133. Se, por qualquer motivo, não constar, do título e do registro anterior, os 

elementos indispensáveis à caracterização do imóvel, poderá o proprietário ou 

interessado, para fins de descrição e especificação na matrícula, solicitar a sua 

complementação, mediante a apresentação de documentos oficiais. 

§ 1º Consideram-se, para efeitos deste artigo, como documentos oficiais: 

a) para os imóveis urbanos, a certidão narrativa expedida pela Prefeitura Municipal e/ou 

a licença de habite-se para os imóveis construídos; 

b) para os imóveis rurais, os dados da certidão de cadastro de imóvel rural (CCIR) 

emitida pelo INCRA. 

§ 2º Havendo necessidade de alteração, retificação ou inserção da área do imóvel e dos 

dados de perímetro e confrontações, esta poderá ser promovida por meio de processo 

administrativo  ou judicial, de acordo com os procedimentos da Lei nº 10.931/2004. 

§ 3º Verificada a existência de erros na descrição das divisas ou da área do imóvel 

registrado, a sua retificação só poderá ser realizada mediante os procedimentos previstos 

nos artigos 212 e 213 da Lei nº 6.015/73, com a redação da Lei nº 10.931/2004. 

Art. 1.134.  Somente em cumprimento de ordem ou mandado de juiz com competência 

em Registros Públicos, o oficial procederá a registro ou averbação de título relativo a 

imóvel com características ou elementos divergentes daqueles constantes dos 

assentamentos da respectiva matrícula. 

Art. 1.135. A descrição do imóvel não poderá incluir construção a qual não conste do 

registro anterior ou que nele não tenha sido regularmente averbada. 

Art. 1.136. Não deve constar da matrícula a indicação de rua ou qualquer outro 

logradouro público,  sem que tal circunstância conste do registro anterior, ainda que 

ocorra alteração no nome do logradouro, salvo se constar de título público. 

Art. 1.137. Quando, na matrícula de unidade autônoma condominial, constar a inscrição 

fiscal de todo o terreno e no título público figurar o número de inscrição fiscal da 

unidade, a  averbação da nova inscrição independerá de apresentação de certidão ou 

guia expedida pelo órgão fiscalizador, podendo ser feita com base nos elementos e 

dados constantes do título. 
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Art. 1.138. As escrituras referentes a imóveis e a direitos a eles relativos devem conter, 

além dos requisitos previstos pela Lei nº 6.015, de 31.12.73, a circunscrição a que 

pertença o imóvel (Anexo 3, Lei Estadual n.º 4.964, de 26.12.85), para fins do 

respectivo registro.  
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SEÇÃO II 

DA ABERTURA DA MATRÍCULA 

 

Art. 1.139. Quanto aos imóveis rurais, não poderá o registrador, sob pena de 

responsabilidade, abrir matrículas se a área desmembrada e a remanescente não forem 

iguais ou superiores à fração mínima de parcelamento, impressa no certificado de 

cadastro correspondente. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica: 

I – aos casos em que a alienação da área destina-se comprovadamente a sua anexação ao 

prédio rústico, confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com 

área igual ou  superior à fração mínima do parcelamento;  

II - à emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em programas de 

regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na 

Amazônia Legal;  

III - aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar 

nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;   

IV - ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do Município; 

V - nos casos de desmembramentos decorrentes de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, previstos no artigo 2.° do Decreto 62.504/68.  

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV  no parágrafo anterior, não se 

exigida autorização do INCRA para desmembramentos de imóveis rurais inferiores à 

fração mínima de parcelamento. 

§ 3º A matrícula será aberta à vista da certidão fornecida pelo Serviço de Registro de 

Imóveis da outra Circunscrição referida nesta norma e do documento que autoriza o 

desmembramento, expedido pela Prefeitura Municipal, se urbano, ou pelo órgão federal 

responsável pela política agrária (INCRA), se rural. 

Art. 1.140. Caberá  ao  Notário  consignar  no  instrumento  o  inteiro  teor da 

autorização emitida pelo INCRA, devendo esta ser igualmente averbada à margem do 

registro de aquisição no Registro de Imóveis.  

Art 1.141. Continuarão a ser feitas nos antigos livros 2, 3, 4 e 8, à margem das 

respectivas transcrições ou inscrições, as averbações relativas a registros neles 

efetuados. 
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Parágrafo único. Não havendo mais espaço para averbação à margem do registro 

anterior, será aberta, de ofício, a matrícula do imóvel, fazendo-se a necessária remissão, 

com todas as indicações pertinentes àquele registro. 

Art 1.142. Nos casos de abertura de matrícula,  em  que  o  registro anterior haja sido 

efetuado em outra Circunscrição, dela deverão constar todos os elementos do título 

apresentado, assim como de certidão em original e atualizada daquele registro, a qual 

deverá ser arquivada na Serventia. 

§ 1º  No  caso  previsto  nesta   norma, o Oficial deverá informar a Serventia, mediante 

certidão, que procedeu ao registro anterior o número da nova matrícula, para que se 

proceda à devida anotação, bem como repassar-lhe o valor do emolumento equivalente 

ao ato de averbação da transferência. 

§ 2º A Serventia que expedir a informação de que trata o parágrafo anterior, assim como 

o receptor, deverá arquivar a cópia dela e a original, respectivamente, para fins de 

fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça. 

§ 3º A comunicação a que alude o parágrafo anterior será feita com aviso de 

recebimento, podendo realizar-se por malote digital ou por intermédio do envio de 

mensagem em endereço de e-mail fornecido pelo titular a Serventia do registro anterior, 

com o arquivamento do respectivo comprovante de remessa ou da tela de confirmação 

em meio físico para fiscalização.  

Art. 1.143. Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a 

caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior, com 

exceção dos casos previstos em lei. 

Art. 1.144.  É vedada a abertura de nova matrícula para imóvel tendo como base apenas 

certidão de matrícula, de transcrição, ou de inscrição expedida pela mesma unidade do 

serviço extrajudicial de registro de imóveis em que a nova matrícula será aberta, sem 

que se promova a prévia conferência da existência e do inteiro teor da precedente 

matrícula, transcrição ou inscrição contida no livro próprio. 

Parágrafo único. Em se tratando de registro anterior de imóvel efetuado em outra 

circunscrição, aplicar–se–á para a abertura de matrícula o disposto nos artigos 229 e 230 

da Lei nº 6.015/1973, com arquivamento da respectiva certidão atualizada daquele 

registro. 

Art. 1.145. O extravio, ou danificação que impeça a leitura e o uso, no todo ou em 
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parte, de qualquer livro do serviço extrajudicial de notas e de registro deverá ser 

imediatamente comunicado ao Juiz Corregedor, assim considerado aquele definido na 

órbita estadual e do Distrito Federal como competente para a fiscalização judiciária dos 

atos notariais e de registro, e à Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 1.146. É vedada a abertura pelo Oficial de Registro de Imóveis, no Livro nº 2 – 

Registro Geral, de matrículas para imóveis distintos com uso do mesmo número de 

ordem, ainda que seguido da aposição de letra do alfabeto (ex. matrícula 1, matrícula 1–

A, matrícula 1–B etc). É vedada a prática no Livro nº 3 – Registro Auxiliar, do Serviço 

de Registro de Imóveis, de ato que não lhe for atribuído por lei. 

Parágrafo único. O Oficial de Registro de Imóveis que mantiver em sua serventia 

matrículas para imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da aposição 

de letra do alfabeto, deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral da Justiça, com 

identificação expressa de cada uma dessas matrículas e do imóvel a que se refere, para a 

adoção das providências cabíveis. 

Art. 1.147. Vedada a expedição de nova certidão de inteiro teor ou de parte de registro 

de imóvel (transcrição, inscrição, matrícula e averbação) tendo como única fonte de 

consulta anterior certidão expedida por unidade do serviço extrajudicial. 

Art. 1.148. Sendo impossível a verificação da correspondência entre o teor da certidão 

já expedida e a respectiva matrícula, transcrição ou inscrição mediante consulta do livro 

em que contido o ato de que essa certidão foi extraída, por encontrar–se o livro 

(encadernado ou escriturado por meio de fichas), no todo ou em parte, extraviado ou 

deteriorado de forma a impedir sua leitura, deverá o Oficial da unidade do Registro de 

Imóveis em que expedida a certidão, para a realização de novos registros e averbações e 

para a expedição de novas certidões, promover a prévia restauração da matrícula, 

transcrição ou inscrição mediante autorização do Juiz Corregedor competente. 

Art. 1.149. É vedada a abertura pelo Oficial de Registro de Imóveis, no Livro nº 2 – 

Registro Geral, de matrículas para imóveis distintos com uso do mesmo número de 

ordem, ainda que seguido da aposição de letra do alfabeto (ex. matrícula 1, matrícula 1–

A, matrícula 1–B etc.). § 1º É vedada a prática no Livro nº 3 – Registro Auxiliar, do 

Serviço de Registro de Imóveis, de ato que não lhe for atribuído por Lei.    

§ 2º O Oficial de Registro de Imóveis que mantiver em sua serventia matrículas para 

imóveis com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da aposição de letra do 
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alfabeto, deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral da Justiça, com identificação 

expressa de cada uma dessas matrículas e do imóvel a que se refere, para a adoção das 

providências cabíveis. 

Art. 1.150. É facultada a abertura de matrícula, de ofício, desde que não acarrete 

despesas para os interessados, nas seguintes hipóteses: 

I - para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro de 

loteamento, desmembramento, condomínio edilício ou incorporação imobiliária; 

II - no interesse do serviço. 

§ 1º Na hipótese da alínea “a” serão devidos emolumentos quando o empreendedor ou 

outro interessado expressamente requerer a abertura de tais matrículas. 

§ 2º A matrícula, no interesse do serviço, será aberta com os elementos constantes da 

transcrição do imóvel que lhe servir de objeto, lançado no protocolo sob o título 

“Matrícula de Ofício” e arquivado pela ordem cronológica, averbando-se no protocolo e 

na transcrição utilizada, o número de ordem da matrícula aberta, observando mais o 

seguinte: 

a) nessa matrícula serão previamente averbados, não só os ônus reais e gravames outros 

que acaso preexistirem, como, também, qualquer alteração posterior que haja sofrido o 

imóvel de que trata a transcrição utilizada; 

b) as possíveis omissões da transcrição do imóvel a ser matriculado de ofício, face ao 

que prescreve o art. l76 § l.º, II, da Lei de Registros Públicos, não impedem a abertura 

da matrícula, suprindo-se tais omissões, oportunamente, com os elementos constantes 

do instrumento público ou particular que tiver como objeto o imóvel assim matriculado, 

mediante ato averbatório que precederá o registro ou a averbação. 

Art. 1.151. A matrícula deve compreender o imóvel em sua integralidade, sendo 

irregular a abertura de matrícula para parte ideal, excetuados os casos de extinção de 

condomínio pró-diviso previstos nesta norma.  

Art. 1.152. Será, igualmente, irregular a abertura de matrícula de parte do imóvel, sobre 

a qual tenha sido instituída servidão, que, corretamente, deverá ser registrada na 

matrícula do imóvel todo. 

Art. 1.153. O ônus que gravar parte do imóvel deve ser registrado na matrícula do 

imóvel todo, sendo incorreta a abertura de matrícula da parte onerada. 
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Art. 1.154. É vedado constar da matrícula a indicação de rua ou qualquer outro 

logradouro público, sem que tal circunstância conste do registro anterior, exceto nos 

casos previstos nesta norma.  

Art. 1.155. Uma vez aberta matrícula, não mais poderão ser feitas averbações à margem 

da transcrição anterior, exceto quando se tratar de cancelamentos da própria transcrição. 

Art. 1.156. Quando for apresentado título anterior à vigência do Código Civil Antigo 

(Lei nº 3.071/1916), referente a imóvel ainda não registrado, a matrícula será aberta 

com os elementos constantes desse título e aqueles constantes de documentos oficiais. 

Art. 1.157. A inocorrência dos requisitos previstos no art. 176 da Lei nº 6.015/73 não 

impedirá a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na 

vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, devendo tais atos obedecer ao 

disposto na legislação anterior. 

Art. 1.158. Todas as matrículas dos imóveis localizados em fronteira com a Bolívia 

deverão ser confeccionadas em papel amarelo.  

Parágrafo único. As  medidas  aqui  versadas  serão  aplicadas  nas  matrículas cujos 

imóveis tenham sua descrição georreferenciada, com eficácia ex nunc, a partir do dia 

09/01/2014.  

Art. 1.159. O Oficial deverá extrair cópias dos atos, sempre atualizadas, autenticadas e 

arquivadas em classificador próprio, a ser criado para tal desiderato.   

Art. 1.160.  Que seja atualizado o sistema eletrônico dos Cartórios para otimizar o 

acesso às matrículas nele cadastradas e que pertençam à fronteira internacional de Mato 

Grosso.  

Art. 1.161. Sem prejuízo do registro obrigatório em títulos e documentos, os contratos 

de arrendamento rural poderão ser averbados na matrícula para efeito de publicidade, 

desde que preencham os requisitos definidos na Lei dos Registros Públicos. 

Art. 1.162. Averbar-se-ão, ainda, na matrícula: 

I – os atos de tombamento definitivo de imóveis, promovidos pelo Poder Público; 

II – os decretos que declarem imóveis como sendo de utilidade ou necessidade pública, 

para fins de desapropriação;  

III – os contratos de comodato; 

IV – as escrituras públicas e as sentenças de constituição ou dissolução de união estável.  
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Art. 1.163. A requerimento do proprietário, fica facultado aos registradores imobiliários 

procederem a “limpeza de matrícula” quando houver diversas averbações e registros já 

cancelados, lançando em uma nova matrícula tão somente os atos vigentes.  

Art. 1.164. No caso de imóvel ainda objeto de transcrição ou matriculado na 

circunscrição imobiliária anterior, desde que a descrição seja suficientemente adequada 

para a sua identificação e afastado o risco de sobreposição, a matrícula poderá ser aberta 

com base nos elementos já existentes, ainda que faltantes alguns dos dados referidos no 

art. 176 da Lei nº 6.015/73, que deverão ser inseridos em momento posterior. 

§ 1º Em relação à descrição do imóvel, os dados serão inseridos antes da alteração de 

sua configuração como nos casos de desdobro, divisão, unificação, parcelamento, 

incorporação ou instituição de condomínio. 

§ 2º Quanto aos elementos de identificação pessoal, os dados serão inseridos antes do 

registro do título de transmissão ou do cancelamento de ônus ou restrições. 

§ 3º A matrícula de imóvel remanescente também poderá ser aberta quando, dadas as 

regularidades geométricas das áreas envolvidas, as medidas perimetrais resultarem de 

simples cálculo aritmético. 

Art. 1.165.  Quando a retificação de área for cumulada com a solicitação de abertura de 

matrícula, o procedimento de que trata o art. 213, da Lei nº 6.015/73, poderá ser 

realizado na circunscrição da situação do imóvel. 

Parágrafo único. O oficial encarregado do procedimento poderá remeter os autos às 

serventias anteriores para que essas informem sobre o imóveis confrontantes ainda não 

matriculados, cabendo à parte interessada providenciar as certidões respectivas. 
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SEÇÃO III 

FUSÃO DE MATRÍCULAS 

 

Art. 1.166. Quando ocorrer fusão de matrículas, o Oficial deverá verificar, além das 

características e confrontações resultantes da fusão, com precisão, áreas e medidas dos 

imóveis, evitando assim que sejam feitas retificações sem o procedimento legal próprio 

ou efeitos só alcançáveis mediante processo de usucapião. 

§ 1º Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, 

constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de 

novo número, encerrando-se as primitivas (Art. 234, LRP).  

§ 2º Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única: (Art. 235, LRP) 

I - dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta Lei, à margem das 

quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar;  

II - dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas 

transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão 

encerradas na forma do artigo anterior; 

III - 2 (dois) ou mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada 

em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. 

§ 3º Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, 

partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, 

juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de 

1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o inciso II do art. 

233 da Lei nº 6.015/73.  

§ 4º  A hipótese de que trata o inciso III somente poderá ser utilizada nos casos de 

imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de 

implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser 

informado no requerimento de unificação.  

§ 5º  Na hipótese de que trata o inciso III, a unificação das matrículas poderá abranger 

um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da imissão 

provisória na posse.  

Art. 1.167. Em casos de desmembramentos, para  perfeita  caracterização  do  imóvel, 

deverão ser descritos no título todas as circunstâncias do nº 3 do inciso II do § 1º do 
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artigo 176, e Artigo 225 da Lei nº 6.015/73, com a nova redação dada pela Lei nº 

10.267/2001, tanto do imóvel desmembrado como do remanescente com a abertura das 

respectiva matrícula, encerrando-se a matrícula primitiva. 

Parágrafo único. Quando mais de um imóvel for utilizado para incorporação de 

edifício em condomínio, é indispensável a unificação deles, com a abertura da 

matrícula, observando-se o disposto nesta norma, salvo se até a data de entrada em vigor 

da Lei nº 6.015/73 tiver sido registrado o memorial de incorporação com a descrição 

prévia do prédio ou, ainda, averbada a sua constituição sem a efetivação do 

desmembramento dos terrenos. 

Art. 1.168. No caso de retificação de matrícula e georreferenciamento, fusão e 

unificação, desmembramento, remembramento, parcelamento, loteamento, e apuração 

de área remanescente, os Notários e os Registradores Imobiliários, havendo 

necessidade, poderão exigir mapa da situação anterior, com indicação da situação 

pretendida, bem como os respectivos memoriais descritivos e ART, devidamente 

quitada, para possibilitar o devido controle da disponibilidade qualitativa e quantitativa 

do imóvel.  

Art. 1.169. No caso de fusão de matrículas de imóveis pertencentes ao mesmo 

proprietário, por remembramento, o Oficial de Registro Imobiliário deverá: 

I - exigir a planta ou comprovante da aprovação, pelo órgão competente do Município, 

do projeto de remembramento; 

II - verificar a área, as medidas, as características e confrontações do imóvel resultante 

da fusão, não podendo realizar a retificação de área sem o procedimento legal próprio. 

Art. 1.170. Na fusão ou unificação de imóveis rurais é exigido a apresentação de 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, expedido pelo INCRA, acompanhado 

de planta elaborada por sistema de georreferenciamento, nos termos da Lei nº 

10.267/2001 e do Decreto nº. 4.449/2002. 
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SEÇÃO IV 

PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO NA MATRÍCULA 

 

Art. 1.171.  Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar 

direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas 

hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as 

seguintes informações:  

 I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; 

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de 

ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos 

previstos do art. 828 do Código de Processo Civil; 

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos 

registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei;  

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos 

resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à 

insolvência, nos termos do inciso IV do art. 792 do Código de Processo Civil. 

§ 1º  Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no 

Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir 

ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel. 

§ 2º Nas seguintes hipóteses não se aplica o disposto no § 1º: 

I – aos atos ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante 

conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção 

deste fraudar credores, conforme disposto no art. 129 da Lei no 11.101/05; 

II – aos atos revogáveis praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o 

conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo 

prejuízo sofrido pela massa falida, ex vi do art. 130 da Lei no 11.101/05; 

III -  na aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de 

imóvel. 

Art. 1.172. A alienação ou oneração de unidades autônomas integrantes de 

incorporação imobiliária, parcelamento do solo ou condomínio edilício, devidamente 

registradas, não poderá ser objeto de evicção ou de decretação de ineficácia, mas 

eventuais credores do alienante ficam sub-rogados no preço ou no eventual crédito 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 402 de 1524



imobiliário, sem prejuízo das perdas e danos imputáveis ao incorporador ou 

empreendedor, decorrentes de seu dolo ou culpa, bem como da aplicação das 

disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 1.173. Será averbada na matrícula do imóvel, mediante decisão judicial, qualquer  

ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à 

insolvência, nos termos do inciso IV do art. 792, do Código de Processo Civil. 

§ 1º  Da averbação constará a identificação das partes, o valor da causa e o juízo que 

tramita a ação. 

§ 2º Os emolumentos devidos para averbação prevista no caput serão cobrados de 

acordo com os valores dispostos no item 19, “a”, da Tabela C, de Emolumentos. 

§ 3º  A averbação de que trata o caput será gratuita àqueles que se declararem pobres 

sob as penas da lei. 

§ 4º  O Oficial do Registro Imobiliário deverá comunicar ao juízo a averbação efetivada 

na forma do caput, no prazo de até dez dias contado da sua concretização. 

§ 5º  A averbação recairá preferencialmente sobre imóveis indicados pelo proprietário e 

se restringirá a quantos sejam suficientes para garantir a satisfação do direito objeto da 

ação. 

Art. 1.174. O prazo para qualificação do título e respectiva averbação ou devolução 

com indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação não poderá 

ultrapassar a 5 (cinco) dias, contados da data em que a determinação prevista no caput 

ingressar na serventia. 

Art. 1.175. O disposto  nesta seção não não se aplica a imóveis que façam parte do 

patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 

fundações e autarquias.  

Art. 1.176. Os registros e averbações relativos a atos jurídicos anteriores a lei  

13.097/2015,  devem ser ajustados aos seus termos em até 2 (dois) anos, contados da 

sua da vigência.   
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SEÇÃO V 

DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA 

 

Art. 1.177.  Se a Corregedoria ou a autoridade judiciária competente entender que a 

superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá 

determinar, de ofício, a qualquer momento, ainda que sem a ouvida das partes, o 

bloqueio da matrícula do imóvel, nos termos do § 3º, do artigo 214  da lei nº 6.016/73.   

Parágrafo único. Bloqueada a matrícula, o Oficial não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo por determinação da Corregedoria ou por autorização judicial, 

permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o 

prazo prorrogado até a solução do bloqueio. 
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SEÇÃO VI 

DO CANCELAMENTO E ENCERRAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 1.178.  A matrícula só será cancelada por decisão judicial emanada de juiz 

competente. 

Art. 1.179. A matrícula será encerrada: 

I - quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a  

outros proprietários; 

II - pela fusão;  

III - constatação de erro no caso de evidente na sua abertura, tal como duplicidade de 

matrícula, desde que não acarrete prejuízo a terceiros;  

IV - quando houver abertura de matrícula em nova circunscrição imobiliária, exceto nos 

casos previstos no art. 169, inciso I, da Lei nº 6.015/73.  

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 405 de 1524



SEÇÃO VII 

DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA 

 

Art. 1.180.  Se  o  apresentante de título a registro não se conformar com as exigências 

formais que lhe são feitas, o documento deverá, mediante requerimento da parte 

interessada, observado o disposto no artigo 198, da Lei nº 6.015/73, ser remetido ao Juiz 

Corregedor Permanente (COJE, artigo 52, XXXIV), que decidirá a dúvida. 

Art. 1.181. O  Oficial,  quando  suscitar dúvida, deverá fazê-lo de forma fundamentada, 

expondo os motivos da impugnação e apresentando solução, sempre que possível, sendo 

defeso simples referência a textos legais e falhas encontradas no documento. 

Art. 1.182. O procedimento de suscitação de dúvida deverá ser instaurado por meio de 

petição ou requerimento assinado pelo interessado ou procurador com instrumento de 

mandato, com firma reconhecida, dirigido ao Oficial, contendo as razões ou 

justificativas de oposição às exigências, conforme itens abaixo:  

I - Recebido o requerimento do interessado, o Oficial anotará no Livro 1 - Protocolo, à 

margem da prenotação, a ocorrência da dúvida, reservando espaço para a anotação do 

resultado; 

II - Após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, o Oficial rubricará 

todas as suas folhas do processo e dos documentos anexados; 

III - Recebido e certificado no título o requerimento da dúvida, o Oficial dará ciência 

dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-

o para impugnar a dúvida, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;  

IV. Com o cumprimento do disposto no item antecedente, o Oficial deve remeter os 

autos do procedimento administrativo ao juízo competente, mediante carga, com as 

razões da dúvida, acompanhadas do título respectivo; 

V. Mesmo se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item III, será 

ela, ainda assim, julgada por sentença.  

Art. 1.183. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será 

ouvido Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.  

Art.  1.184. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo de 15 

(quinze) dias, com base nos elementos constantes dos autos.  
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Parágrafo único. O Juiz Corregedor Permanente deverá encaminhar os autos do 

procedimento ao Oficial, após o trânsito em julgado da decisão, para proceder as 

providências de praxe.  

Art. 1.185. Da sentença poderão interpor recurso administrativo dirigido a 

Corregedoria-Geral da Justiça, com efeito devolutivo e suspensivo, o interessado, o 

Ministério Público e o terceiro prejudicado.  

Parágrafo único. O registrador de imóvel não é parte legitíma para proposição de 

recursos, sendo desnecessária sua intimação nos autos de dúvida. 

Art. 1.186. Após o trânsito em julgado, o Juiz Corregedor Permanente devolverá ao 

Oficial de Registro de Imóveis as vias originais de todos os documentos recebidos, e 

arquivará as cópias. 

Art. 1.187. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do 

processo contencioso competente.  

Art. 1.188. No processo de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo 

interessado, quando a dúvida for julgada procedente.   

Art. 1.189. Se o Oficial não encaminhar ao Juízo competente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o pedido de dúvida devidamente protocolado e instruído, a parte interessada 

poderá suscitar dúvida inversa, por intermédio de petição dirigida ao Juiz Corregedor 

Permanente.  

§ 1º  Ocorrendo suscitação direta pelo próprio interessado como dúvida inversa, o título 

também deverá ser prenotado, assim que o Oficial receber do Juízo notificação para 

prestar suas informações.  

§ 2º Após a manifestação do Oficial, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a dúvida 

inversa, o procedimento administrativo deverá seguir o mesmo trâmite aplicável à 

duvida acionada pelo cartório de registro imobiliário.  

Art. 1.190.  Quando a suscitação da dúvida registral estiver fundada em qualificação 

negativa  operada em relação à escritura pública apresentada ao registro, o Oficial 

Registrador, na mesma oportunidade em que der ciência da dúvida ao apresentante, 

entregando-lhe cópia da suscitação, na forma estabelecida pelo inciso III do art. 198 da 

Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, dará ciência  dos termos da dúvida ao 

Tabelião de Notas que lavrou o ato notarial, fornecendo-lhe cópia das razões da 

suscitação apresentada. 
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§ 1º O Tabelião de Notas disporá do prazo de 15 (quinze) dias para, se julgar oportuno, 

habilitar-se, perante o juízo competente, como assistente simples do apresentante do 

título, oferecendo, nesse mesmo prazo, as razões que sustentam a validade e o acerto do 

ato notarial por ele lavrado, previamente à prolação da sentença.  

§ 2º Certificará o cumprimento do disposto nos itens anteriores, antes de remeter as 

razões da dúvida acompanhadas do título, ao juízo competente, na forma prevista pelo 

inciso IV do art. 198 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

SEÇÃO VIII 

DA RETIFICAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO 

 

SUBSEÇÃO I 

DAS HIPÓTESES DE RETIFICAÇÃO 

 

Art. 1.191. O procedimento de retificação no registro imobiliário atende as disposições 

dos arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, e as normativas estabelecidas nesta seção, sem 

prejuízo de eventuais alterações legislativas sobre o tema. 

Art. 1.192. A retificação no registro imobiliário  aplica-se ao registro propriamente dito, 

à averbação e à matrícula, não obstante os artigos 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, 

fazerem menção apenas ao registro.  

Art. 1.193. No Registro de Imóveis, podem ser retificados:  

I - os direitos, quando o descompasso entre o registro e realidade refere-se ao direito 

inscrito;   

II - os fatos, quando houver necessidade de  correção de imprecisões nas características 

do imóvel, medidas, descrição (“intramuros”);  

III - identificação do titular do direito real (estado civil e nºs de documentos de 

identificação). 
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SUBSEÇÃO II 

A RETIFICAÇÃO DOS DIREITOS E/OU FATOS  

 

Art. 1.194.  Nas hipóteses de retificação dos direitos e/ou fatos elencados nas alíneas do 

inciso I, do art. 213 da Lei nº 6.015/73, deverão ser observados os critérios a seguir 

mencionados: 

I - nos casos de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do 

título:  

a) atentar ao princípio da fidelidade; 

b) em caso de erro material, é prudente que a averbação retificatória de ofício seja 

comunicada ao interessado; 

c) em situações de maior complexidade que exijam interpretação do conteúdo do(s) 

título(s) judicial(is), a averbação retificatória deve dar-se a requerimento do interessado, 

podendo o oficial encaminhá-la ao juiz corregedor permanente;  

d) se houver necessidade de diligências ou novas provas, o oficial deverá indeferir, 

orientando o interessado para buscar a retificação pela via judicial.  

II - nos casos de indicação ou atualização de confrontação:  

a) exige-se análise apurada, pois a mudança dos confrontantes poderá alterar a 

localização do imóvel;  

b) nas descrições que  indicam apenas o nome do proprietário confrontante, pode-se 

exigir a indicação do nº da matrícula do imóvel confinante, certidão de inteiro teor e 

cadeia dominial dos mesmos; 

c) só praticar a requerimento do interessado. 

III - nos casos de alteração de denominação de logradouro público, comprovada por 

documento oficial:  

a) exige-se documento oficial (certidão atualizada da lei que alterou a denominação);  

b) não envolve a abertura de novas ruas, pois este procedimento exige minucioso 

levantamento, com apuração das matrículas e/ou transcrições desfalcadas pelo 

logradouro; 

c) pode ser realizada de ofício pelo registrador. 
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IV - nos casos de  retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou 

inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas 

perimetrais:  

a) o necessário que a matrícula apresente todas as medidas do imóvel, com indicação 

das perimetrais e de sua área, não podendo haver alterações das medidas perimetrais. Se 

não preencher tais requisitos, será o caso da retificação bilateral prevista no inciso II do 

art. 213 da Lei n.º 6.015/73;  

b) depende de requerimento e documentos que comprovem o exato formato geográfico 

do imóvel (planta aprovada e/ou certificada pelo órgão público competente (Prefeitura 

ou INCRA, se a área enquadrar-se nos prazos do Decreto nº 4.449/2002);  

c) a verificação pelo oficial, se a inserção de rumos ou ângulos de deflexão não alteram 

a figura do imóvel, pois, mesmo com a manutenção das medidas perimetrais pode 

ocorrer sensível variação da área do imóvel e até de sua base física. Como exemplo 

dessa alínea alteração do sistema DATUM para SIRGAS, adotado no Brasil para 

precisar as coordenadas via satélite, nas descrições de imóveis rurais. 

V - nos casos de alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a 

partir das medidas perimetrais constantes do registro:  

a) não pode modificar a base descritiva do imóvel; 

b) viável apenas se as medidas possam ser deduzidas do contexto registral; 

c) inserção por maior facilidade em terrenos retangulares ou quadrados, em terrenos 

triangulares ou em forma de trapézios exigem maior cautela;  

d) alteração  somente quando flagrante o desacerto existente e a modificação da área 

concorrer para a harmonização das informações tabulares;  

e) por cautela, o requerimento acompanhado de elementos suficientes comprobatórios 

que permitam concluir que o formato do imóvel retificando sempre foi o mesmo, tais 

como: fotos, plantas, plantas oficiais de parcelamento, etc;  

f) planta, memorial descritivo e ART, elaborados por profissional competente. 

VI - nos casos de reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que 

já tenha sido objeto de retificação: 

a) é possível a migração de medidas de um imóvel já retificado para o imóvel 

confrontante (retificando);  
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b) exige que os imóveis sejam confrontantes laterais ou com divisa estabelecida aos 

fundos, desde que estas sejam coincidentes, com absoluta coerência e simetria de 

medidas;  

c) a comprovação de simetria dos documentos usados para a retificação do imóvel 

confrontante; planta de loteamento regular arquivada em Cartório (desde que o imóvel 

paradigma não tenha alterado o desenho poligonal do imóvel); 

d) por prudência, requerimento do interessado, devido a sua natureza, pois é capaz de 

interferir em dado estrutural do ato de registro ou mesmo alterá-lo. 

VII - nos casos de inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das 

partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando 

houver necessidade de produção de outras provas:   

a) por cautela, exigir documentos oficiais ou documentos públicos dotados de fé pública 

ou de autenticidade comprobatórios, para a qualificação presente e da qualificação feita 

à época da aquisição (pode ser que na qualificação constem apenas nºs de documentos, 

sendo necessário verificar filiação, data e local de nascimento, etc.);  

b) os documentos úteis são certidões, declarações ou protocolos, bem como provas 

emprestadas ou extraídas de processos judiciais;  

c) quando decorrer de mera correção comprovada por certidões de casamento, 

nascimento, passaporte, cédula de identidade, formal de partilha, etc., pode ser feita de 

ofício, mesmo que existam pretensos reflexos na esfera de direitos de terceiros;  

d) na correção de estado civil, observar que a mesma poderá provocar alterações 

patrimoniais, bem como, a exigência de pacto antenupcial registrado;  

e) na correção ou complementação de qualificação de titular que ostente nome comum, 

atentar para os riscos ligados à homonímia, que podem provocam transferência 

patrimonial indevida; 

f) só pode ser feita diretamente no RI, se houver provas preexistentes, caso contrário, 

deverá ser promovida a retificação judicial. 
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SUBSEÇÃO III 

A RETIFICAÇÃO BILATERAL OU CONSENSUAL 

 

Art. 1.195. A retificação bilateral ou consensual dos fatos elencados no inciso II, do art. 

213 da  Lei n.º 6.015/73, aplica-se nas  hipóteses a seguir mencionadas:  

I - em caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, 

alteração de área: 

a) procedimento sempre instruído com planta e memorial descritivo assinado por 

profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica 

no competente Conselho Regional de Engenharia  Arquitetura – CREA ou Registro de 

Responsabilidade Técnica, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

b) os confrontantes e/ou outros interessados participam, devendo expressar sua anuência 

na própria planta ou em documento apartado inequívoco;  

II - em caso de apuração de remanescentes de áreas parcialmente alienadas, serão 

observados os mesmos critérios do caput e inciso I, alínea “a” e “b”, exceto quanto aos 

confrontantes, situação em que serão considerados como confrontantes tão somente 

aqueles que confinam com a área remanescente; 

III - pelo mesmo procedimento e critérios do  caput e inciso I, alínea “a” e “b”, as áreas 

públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados, desde que constem do 

Registro Imobiliário ou sejam logradouros devidamente averbados; 

IV - independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de 

escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de 

área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se 

rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação 

urbanística. 

Art. 1.196. O procedimento para a retificação bilateral ou consensual prevista no inciso 

II, do art. 213 da Lei n.º 6.015/73, poderá ocorrer pelas seguintes modalidades:  

I - Retificação de Área:  

a)  o procedimento destinado a adequação à realidade do texto do registro imobiliário, 

corrigindo a descrição ou suprindo omissões, relativas a confrontações e a dimensões 

lineares, angulares e de superfície, sempre observando o respeito às áreas públicas e aos 

limites registrários dos imóveis confrontantes. 
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II -  Unificação de Imóveis:  

a)  o procedimento destinado à caracterização da área resultante da fusão de dois ou 

mais imóveis, corrigindo a descrição ou suprindo omissões, relativas a confrontações e a 

dimensões lineares, angulares e de superfície de cada um dos registros a unificar, 

quando não for possível apurar com precisão, individualmente, a área das matrículas 

envolvidas, sempre observando o respeito às áreas públicas e aos limites registrários dos 

imóveis confrontantes. 

III - Apuração de Remanescente:  

a) o procedimento destinado à descrição do remanescente de imóvel que, após 

desfalques decorrentes de alienações ou desapropriações, tem sua caracterização 

inviabilizada se utilizadas exclusivamente as informações do Registro Imobiliário, 

sempre observando o respeito às áreas públicas e aos limites registrários dos imóveis 

confrontantes. 

IV - Averbação de Abertura de Rua:  

a) o procedimento destinado a indicar no registro a alteração de confrontação, que passa 

a ser com logradouro público e consignar a eventual redução de disponibilidade, 

ressalvando que esse procedimento não se aplica ao parcelamento do solo previsto na 

Lei nº 6.766/79, que exige procedimento próprio;  

b) a retificação de registro imobiliário somente será possível, quando atendidos os 

requisitos a seguir descritos, específicos a cada modalidade: 

V - Retificação de Área:  

a)  confirmação da identidade entre o imóvel descrito no registro retificando e o imóvel 

objeto das peças técnicas;  

b) Identificação dos confrontantes fáticos e sempre que possível  a confirmação da 

correlação destes com os confrontantes do registro retificando; 

c) presunção de que a descrição resultante da retificação não se sobrepõe a outros 

registros e não avança sobre áreas públicas. 

VI - Unificação de Imóveis:  

a) a confirmação da contiguidade dos imóveis a serem unificados;  

b)  confirmação da homogeneidade dominial e a proporcionalidade de cada um dos 

titulares;  
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cb) a confirmação da homogeneidade dos eventuais ônus que gravem os registros 

unificandos; 

f) a aplicação dos mesmos requisitos da Retificação de Área para o perímetro do todo 

unificado. 

VII - Apuração de Remanescente: 

a) a confirmação que o imóvel em análise está localizado dentro dos limites registrários 

da área maior;  

b) a confirmação que o imóvel em estudo não é atingido, total ou parcialmente, por 

qualquer dos desfalques já registrados, com origem na área maior; 

c) aplicação dos mesmos requisitos de retificação de área. 

VIII - Abertura de Estrada/Rua:  

a) a confirmação se o logradouro a ser averbado é oficial;  

b) a confirmação da identidade entre o imóvel descrito no registro retificando e o imóvel 

objeto das peças técnicas;  

c) a comprovação  que o imóvel descrito confronta ou é seccionado pelo logradouro a 

ser averbado. 
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SUBSEÇÃO IV 

DA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Art. 1.197. Com o objetivo de atender os requisitos apresentados nos artigos 

precedentes é essencial que seja utilizada a metodologia exposta a seguir: 

I - Análise Qualitativa:   

a) refere-se à correspondência entre o registro e a situação fática, ou seja, entre o  

imóvel descrito no registro e o imóvel descrito nas peças técnicas, pela comparação com 

as informações constantes do registro retificando (nomes dos confrontantes, números do 

prédio e/ou do lote, acidentes geográficos perimetrais, faixas de domínio perimetrais, 

cadeia dominial do imóvel, transcrição e/ou matrícula do título originário, etc.); 

§ 1º A confirmação dos nomes dos confrontantes tabulares do imóvel retificando pode 

ser obtida por intermédio do estudo da cadeia filiatória dos registros dos imóveis 

confrontantes. 

§ 2º Caso o registro retificando seja omisso ou impreciso quanto às confrontações a 

aferição da correspondência poderá ser feita a partir dos dados registrários dos imóveis 

confrontantes. 

§ 3º Nos casos dos registros retificandos indicarem as confrontações por intermédio de 

lotes, quinhões, acidentes geográficos, etc, a confirmação da correspondência poderá ser 

feita com a utilização de plantas oficiais de loteamento, arruamento, divisão, 

expropriação, de restituições aerofotogramétricas e de aerofotos. 

II - A Análise Quantitativa:  

a) refere-se a verificação dimensional entre o  imóvel  retificando, as peças técnicas 

apresentadas, e os imóveis confrontantes; 

b) Na verificação dimensional para assegurar que o imóvel retificando não avance sobre 

imóveis de outros registros, pode haver a necessidade de comparar as dimensões 

registrárias com as fáticas, tanto do imóvel retificando, quanto dos imóveis vizinhos e 

logradouros públicos. 

Art. 1.198. Quando as informações tabulares não forem suficientes para uma conclusão 

segura ou a descrição tabular fizer referência a elementos específicos, poderão também 

ser obtidas informações a partir de:  
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I - restituições aerofotogramétricas para obtenção dos traçados de córregos e outros 

acidentes naturais, inexistentes ou eventualmente alterados à época da vistoria;  

II - plantas de loteamentos oficiais para identificação da distribuição dos lotes na quadra 

(retificando e lindeiros) e obtenção de dimensões oficiais dos logradouros públicos;  

III - plantas de faixas de domínio de linhas de telégrafos, transmissão de energia, de 

ferrovias, de rodovias, de adutoras, para exame das dimensões oficiais e posicionamento 

das faixas, em relação à área em estudo;  

IV - plantas de desmembramento e divisão, não inscritas e/ou não regularizadas, 

arquivadas nas Serventias e/ou órgãos públicos, desde que haja correspondência com as 

informações constantes de outros registros existentes na Serventia, para auxiliar no 

estudo dominial e, eventualmente, no estudo dimensional;  

V - plantas de desapropriação para identificação dos limites das áreas públicas e dos 

confrontantes. 

Art. 1.199. O procedimento de retificação no Registro de Imóveis, deve conter, no 

mínimo:  

I - requerimento;  

II - memorial descritivo/planta/laudo ou parecer técnico/ART/RRT quitada;  

III - declaração de confinantes e/ou interessados;  

IV -  certidões fiscais; 

V -  se houver necessidade, outras certidões e/ou provas. 

Art. 1.200. O requerimento deve contemplar os requisitos a seguir elencados: 

a) deverá ser firmado pelo interessado (entende-se como interessado, o cônjuge, ou 

quem prove interesse legítimo); 

b)  em caso de condomínio, todos os proprietários deverão firmar o requerimento; se 

não tiver assinatura de algum deles, a ausência poderá ser suprida por notificação; 

c) razões/motivos do pedido, bem como, conter declaração, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, de que foram respeitados os direitos dos 

confrontantes, e declaração do valor do imóvel (Parecer CGJ/MT no Pedido de 

Providências nº 01/2005). 

§ 1º todas as assinaturas deverão ser reconhecidas por tabelião de notas, por semelhança 

ou por autenticidade/verdadeira. 
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§ 2º quando for firmado por representante, deverá ser apresentada cópia autenticada da 

prova da representação. 

§ 3º Quando o requerente não for alfabetizado o requerimento deverá ser apresentado 

por instrumento público ou o requerente poderá ser representado por mandatário 

constituído por procuração pública. 

Art. 1.201. O Memorial descritivo/planta/laudo ou parecer técnico/ART./RRT, deve 

contemplar os requisitos a seguir elencados: 

I - subscritos/assinados por profissional credenciado (CREA/CAU e/ou INCRA – se a 

certificação tiver ocorrida antes da implantação do SIGEF) acompanhados pela 

respectiva ART. ou RRT, quitada; 

II - estar aprovados pela municipalidade, em se tratando de imóvel urbano, e em se 

tratando de imóvel rural, se se enquadrar nos prazos do Decreto nº 4.449/02, deverá 

atender os requisitos constantes da seção sobre georreferenciamento; 

III - deverão identificar todos os confrontantes (nomes das fazendas, lotes, nºs das 

matrículas, estradas, rios, etc, nome do titular e, se possível nº do contribuinte/cadastro). 

Art. 1.202. A(s) Declaração(ões) de Anuência do(s) confinante(s) deve(m) contemplar 

os requisitos a seguir elencados: 

I - pode ser dada na própria planta ou em declaração apartada, mas que contenha 

informações que não deixem dúvidas de que a anuência dada refere-se à planta 

apresentada, com inserção na declaração das coordenadas e/ou medidas perimetrais da 

confrontação; 

II - também o Poder Público, deve anuir, nas hipóteses em que ostente interesse. 

§ 1º Deverão ser firmadas pelos proprietários e eventuais ocupantes, com indicação dos 

nºs das matrículas dos imóveis confrontantes. 

§ 2º Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, 

mas, também, seus eventuais ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os artigos 

1.314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o 

condomínio edilício, de que tratam os artigos 1.331 e seguintes do Código Civil, será 

representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela Comissão de Representantes. 

§ 3º Sempre que houver confrontação com imóveis ocupados por possuidores (não 

figuram como proprietários do imóvel) que não possuam justo título (escritura e/ou 

outro título passível de registro imobiliário, mas ainda não realizado), entende-se que o 
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Poder Público deverá anuir com os trabalhos (em caso de imóvel urbano, o Município, e 

em caso de imóvel rural – se o imóvel estiver titulado em área originariamente do 

Estado –, o INTERMAT. 

Art. 1.203. Em caso de inexistência de declaração de confinantes e/ou interessados, o 

requerente poderá solicitar ao oficial do Registro Imobiliário que proceda à sua 

notificação  para se manifestar no prazo de quinze dias, exceto nos casos relacionados 

no Provimento 56/2014 (INTERMAT), em que o prazo para a manifestação é de 60 

dias, promovendo-a pessoalmente, pelo correio ou por solicitação ao oficial do Registro 

de Títulos e Documentos, no endereço do confrontante constante do Registro de 

Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo 

requerente. 

Art. 1.204. Tratando-se de retificação de área rural, deverão ser apresentadas as 

seguintes certidões fiscais:  

I - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural vigente, quitado, nos termos do art. 22 da 

Lei nº 4.947/1966;  

II - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos ao 

Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural ou prova da entrega da declaração de ITR 

e comprovante da quitação do imposto correspondente aos cinco últimos exercícios, nos 

termos do art. 22, § 3º, da Lei nº nº 4.947/1966 c/c art. 20, da Lei nº 9.393/96; 

III - Certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos 

aos tributos federais e à dívida ativa da União, em nome dos proprietários do imóvel,  

nos termos do art. 62, do Decreto-lei nº 147/67 c/c  Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 

03/2007  

Art. 1.205. A qualificação no procedimento de retificação pode depender de resgate da 

formação original do imóvel, caso em que o oficial do RI poderá exigir outras certidões 

a fim de formar sua convicção, desde que haja fundamentação, tais como: certidão 

filiatória do imóvel (cadeia dominial completa); certidão de inteiro teor e ônus da 

matrícula retificanda e dos títulos primitivos que compõem a cadeia dominial; certidão 

de legitimidade de origem/estudo cadastral; cadeia dominial dos imóveis confrontantes, 

etc. 

Art. 1.206. O interessado poderá apresentar, bem como o registrador poderá requerer ao 

interessado de forma fundamentada, a apresentação de quaisquer outras provas que 
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entender necessárias para a qualificação, desde que admitidas em direito, colhidas ou 

obtidas por fontes lícitas: documental, oral e técnica de todas as naturezas  (laudos 

técnicos, fotografias, mapas antigos, etc.). 
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SUBSEÇÃO V 

DO PROCEDIMENTO DA RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA NO REGISTRO DE 

IMÓVEIS 

 

Art. 1.207. Ao ser apresentado no Registro de Imóveis, o procedimento de retificação 

imobiliária será prenotado no livro número 1, destinado ao Protocolo da Serventia, salvo 

quando o interessado apresentar requerimento escrito, com firma reconhecida, 

solicitando apenas o exame do título, situação em que deverá estar consignado que tem 

ciência de que não ocorrerá a prenotação do título e de que não obterá a prioridade 

prevista no art. 186, da LRP.   

Art. 1.208. O protocolo não impede a qualificação e o registro e/ou averbação dos 

demais títulos não excludentes ou contraditórios nos casos em que da precedência destes 

últimos decorra prioridade de direitos para o apresentante.  

Art. 1.209. Protocolado o pedido, sua existência deverá constar em todas as certidões da 

matrícula, até que seja encerrado o protocolo, em virtude de ter sido efetuada a 

averbação, ou até que o protocolo seja cancelado, em virtude de ter sido negada a 

pretensão pelo Oficial Registrador, e o interessado não tiver atendidas as exigências, ou, 

até que seja julgada suscitação de dúvida, cuja decisão não esteja passível de recurso.  

Art. 1.210. Se durante a tramitação do pedido for apresentado ou estiver em tramitação 

título de transmissão do imóvel que está em procedimento de retificação, deverá o 

adquirente ser notificado da existência do procedimento em curso para que se manifeste 

em 15 dias, isto caso ainda não tenha se manifestado no respectivo pedido.  

Parágrafo único. Será presumida a anuência desse adquirente, caso não venha a se 

manifestar de forma contrária dentro do prazo inserto na notificação. 

Art. 1.211. São admitidos como autores do pedido, além dos proprietários, outros 

interessados, devendo a Serventia, nesse caso, exigir anuência dos legítimos 

proprietários, podendo fazer uso da notificação para que se manifestem sobre tal pedido 

no prazo de 15 dias, desde que requerido pelo interessado, a quem caberá o depósito 

prévio dos emolumentos, inclusive para a efetivação da notificação (art. 14, da LRP).  

§ 1º Será presumida a anuência dos proprietários, caso não venham a se manifestar de 

forma contrária dentro do prazo inserto na notificação. 
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§ 2º Quando o interessado possuir justo título, que para ser registrado depende da 

retificação requerida, é dispensável a notificação dos proprietários do imóvel que 

figuram na matrícula. 

§ 3º O prazo para a qualificação do pedido, será de 15 (quinze) dias, a contar da data de 

prenotação no protocolo.  

Art. 1.212. O prazo para a prática do ato requerido (averbação/abertura de matrícula) 

será de 30 (trinta) dias, a contar do protocolo, isto quando o título tiver sido qualificado 

positivamente, ou seja, quando o expediente for apresentado de forma regular e em 

condições de receber o deferimento para tais atos. 

Parágrafo único. Admite-se a dilação desse prazo somente quando for necessário o 

recurso da notificação por intermédio do Registro de Imóveis, Correios, Títulos e 

Documentos, ou publicação de Edital e/ou nos casos em que o protocolo tenha seus 

efeitos suspensos por procedimento de suscitação de dúvida e/ou o procedimento for 

remetido ao Juízo de Direito Diretor do Fórum ou Juiz Corregedor Permanente para 

decisão, nas formas estabelecidas nos Art.s. 198 e 213, da LRP. 

Art. 1.213. Se a planta omitir a assinatura de algum confrontante e/ou interessado ou 

não for apresentada a anuência inequívoca em documento apartado, sua notificação não 

poderá ser feita “ex officio” pelo oficial, mas somente à vista de requerimento do 

interessado, na forma prevista no art. 213 da LRP. 

§ 1º Notificado  o confinante por qualquer meio que não seja o do edital, terá ele o 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnar a retificação pretendida, a partir da data em que 

tomou ciência do expediente.  

§ 2º Não sendo encontrado, o oficial promoverá a notificação mediante edital, cujas 

despesas serão arcadas pelo interessado. 

§ 3º O edital conterá  os nomes dos destinatários e, resumidamente, a finalidade da 

retificação. 

§ 4º O edital será publicado por duas vezes, em jornal de grande circulação (local), com 

intervalo inferior a 15 (quinze) dias.  

§ 5º Se a notificação ocorrer por Edital, o prazo também será de 15 dias(quinze), o qual 

deverá ser contado a partir da data da segunda publicação.  

Art. 1.214. As pessoas jurídicas de direito público serão notificadas, caso não tenham 

manifestado prévia anuência, sempre que o imóvel objeto do registro a ser retificado 
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confrontar com outro público (uso comum do povo ou uso especial), ainda que bem 

dominical (passível de alienação), ou sempre que não for possível identificar os 

proprietários e/ou registro do(s) imóvel(is) confrontante(s). 

§ 1º A União, o Estado, o Município, suas autarquias e fundações poderão ser 

notificadas por intermédio de sua Advocacia-Geral ou Procuradoria que tiver atribuição 

para receber citação em ação judicial.   

§ 2º Serão anexados ao procedimento de retificação os comprovantes de notificação 

pelos Correios ou pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos e/ou cópias das 

publicações dos editais. Caso promovida pelo Oficial de Registro de Imóveis, deverá ser 

por este anexada ao procedimento a prova da entrega da notificação ao destinatário, com 

a nota de ciência por este emitida. 

§ 3º Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no 

prazo da notificação. 

§ 4º Se houver impugnação fundamentada (assentada sobre propriedade e não sobre a 

posse), o oficial intimará o requerente e o profissional técnico que houver assinado a 

planta e o memorial a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a 

impugnação.  

§ 5º Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável 

para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao Juiz Corregedor Permanente para 

decidir. 

Art. 1.215. Sendo necessário para a retificação, o Oficial de Registro de Imóveis 

realizará diligências e vistorias externas e utilizará documentos e livros mantidos no 

acervo da serventia, independente da cobrança de emolumentos, lançando no 

procedimento da retificação, certidão relativa aos assentamentos consultados. 

Parágrafo único. As diligências e as vistorias externas, assim como a conferência do 

memorial e planta, poderão ser realizadas pessoalmente pelo Oficial de Registro de 

Imóveis, ou sob sua responsabilidade, por preposto ou por técnico que contratar para 

seu assessoramento, devendo o resultado ser certificado no procedimento de retificação, 

com assinatura e identificação de quem efetuou a diligência ou a vistoria. 

Art. 1.216. Consistindo a prova complementar na simples confrontação do 

requerimento apresentado com elementos contidos em documentos e livros mantidos no 

acervo da própria serventia, competirá ao oficial registrador promovê-la ex officio, sem 
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incidência de emolumentos, no entanto, se tais provas devam constituir peça dos autos 

do procedimento, caberá ao interessado requerê-las e satisfazer os emolumentos devidos 

pelos atos de buscas e certidões. 

Art. 1.217. A retificação será negada pelo Oficial de Registro de Imóveis sempre que 

não for possível: 

I - verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial 

descritivo; 

II -  identificar todos os confinantes tabulares do registro a ser retificado;  

III - implicar transposição, para este registro retificando, de imóvel ou parcela de imóvel 

particular ou de domínio público, ainda que, neste último caso, não seja impugnada 

pelos confrontantes e/ou outros interessados. 

Art. 1.218. Constituem impedimentos para a averbação de retificação: 

I - a inclusão de área não titulada ou não arrecadada à área registrada; 

II - o levantamento de fração ideal de imóvel; 

III - as várias matrículas numa única poligonal sem que seja possível sua unificação; 

IV - a inclusão de área pública no levantamento; 

V - a inclusão de área não constante da matrícula retificanda, no levantamento; 

VI - quaisquer outras situações que indiquem potencialidade de danos a terceiros.  

Art. 1.219. Findo o prazo sem impugnação e ausente impedimento para sua realização, 

o oficial averbará a retificação em, no máximo, trinta dias do lançamento do título no 

protocolo, podendo exceder tal prazo apenas nas hipóteses mencionadas nesta seção. 

Art. 1.220.  Averbada a retificação, será a prática do ato lançada, resumidamente, na 

coluna do Livro nº 1 – Protocolo, destinada a anotação dos atos formalizados, e 

certificada no procedimento administrativo da retificação. 

Art. 1.221.  Averbada a retificação pelo oficial e lançado no protocolo, será o 

procedimento respectivo, formado pelo requerimento inicial, planta, memorial 

descritivo, comprovante de notificação, manifestações dos interessados, certidões e 

demais atos que lhe forem lançados, arquivado em fichário, classificador ou caixa 

numerada, que o oficial considerar necessárias para o arquivamento. 

Art. 1.222.  Além de arquivar tais documentos, a Serventia poderá utilizar outros meios 

de armazenamento da imagem dos mesmos (digitalização/microfilmagem); 
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Art. 1.223. Oferecida impugnação motivada por confrontante ou pelo titular do domínio 

do imóvel objeto do registro de que foi requerida a retificação, o oficial intimará o 

requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que se 

manifestem no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. Será considerada impugnação motivada aquela que contiver a 

exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância manifestada. 

Art. 1.224. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem a formalização de transação para 

solucionar a divergência, ou sendo formalizada transação, mas se o oficial constatar a 

existência de impedimento para a retificação, os autos do procedimento serão remetidos 

ao Juiz Corregedor Permanente do Fórum da Comarca, para a finalidade prevista no 

artigo a 213, inciso II, parágrafo 6º, da Lei nº 6.015/73. 

§ 1º O prazo para a remessa do procedimento ao Juiz Corregedor Permanente poderá ser 

prorrogado a requerimento do interessado, para permitir que seja celebrada transação 

destinada a afastar a impugnação.  

§ 2º A remessa do procedimento administrativo de retificação ao Juiz Corregedor 

Permanente será efetuada por meio de ato fundamentado, em que serão prestadas todas 

as informações de que o Oficial de Registro de Imóveis dispuser, relativas ao imóvel 

objeto do registro a ser retificado e aos imóveis confinantes, bem como outras que 

puderem influenciar na solução do requerimento, juntando aos autos todas as certidões, 

documentos e cópias de plantas, “croquis”, e outros documentos que forem pertinentes 

apresentados e/ou utilizados. 

Art. 1.225. O Oficial de Registro de Imóveis, ainda, manterá na Serventia, cópia de 

todos os documentos que compõem os autos do procedimento e lançará na coluna de 

atos formalizados contida no Livro nº 1 -  Protocolo,  a remessa efetuada. 

Art. 1.226. Determinada a retificação pelo Juiz Corregedor Permanente, o mandado 

respectivo será anotado no mesmo protocolo efetivado por ocasião da apresentação do 

pedido de retificação no Livro nº 1 – Protocolo. 

Art. 1.227. Importando a transação em transferência de área, deverão ser atendidos os 

requisitos do artigo213, inciso II, parágrafo 9º, da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.228. Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por 

meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver 

transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde 
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que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, 

a legislação urbanística. 

Parágrafo único. Essa modalidade, pode ser utilizada para: 

a) limitar uma só divisa ou várias;  

b) pactuar ajuste de divisa comum; 

c) englobar diversos ou todos os confrontantes do imóvel, que, em consenso, firmam o 

ajuste, a correção ou a retificação da descrição tabular do imóvel central. 

Art. 1.229. A escritura de retificação se submete, como qualquer outro título, à 

qualificação registral, de forma que se o oficial entender que a retificação interfere em 

outros imóveis, poderá exigir a rerratificação da escritura, com a participação e anuência 

dos confrontantes potencialmente atingidos. 

Art. 1.230. Caso o confrontante atingido não venha a participar voluntariamente, é 

possível aproveitar a retificação por escritura como peça vestibular para pedido de 

retificação consensual. Neste caso, a notificação deve limitar-se aos confrontantes 

potencialmente atingidos pela medida. 

Art. 1.231. O procedimento de retificação, que de qualquer modo possa alterar a 

descrição do imóvel, após a averbação de retificação, resultará numa nova matrícula 

com encerramento da matrícula anterior no Serviço de Registro de Imóveis competente. 
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SEÇÃO IX 

DA QUALIFICAÇÃO REGISTRAL 

 

SUBSEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 1.232. Todos os atos enumerados no art. 167, Lei 6.015/73, são obrigatórios e 

efetuar-se-ão no Cartório da situação do imóvel, salvo (art. 169,  Lei nº 6.015/73):   

I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se 

referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição; 

II - os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, 

que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos 

registros tal ocorrência;  

III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167 e a averbação prevista no n° 16 do 

inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado 

mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e 

subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos 

proprietários e o locador.   

Art. 1.233. Quando  o  imóvel estiver registrado nos atuais Ofícios de Registro de 

Imóveis, o novo título, devido à criação de outros Ofícios e fixação de nova 

competência territorial, será apresentado a registro no Ofício da circunscrição onde o 

imóvel esteja situado, juntamente com a certidão atualizada comprobatória do registro 

anterior e dos ônus existentes. 

§ 1º Será feita pelo Serviço onde estiver registrada, que fornecerá certidão 

correspondente, a averbação do cancelamento de registro de ônus reais, desde que a 

matrícula ainda não tenha sido transferida para a nova circunscrição imobiliária, na 

forma do inc. I do art. 169 da Lei nº 6.015/73. 

§ 2º Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes 

serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros 

tal ocorrência, na forma do inciso II do artigo 169 da Lei nº 6.015/73.   
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Art. 1.234. Deverão ser previamente corrigidas pelo interessado as falhas sanáveis 

encontradas em qualquer documento levado a registro, na forma esclarecida pelo 

Oficial. 

Art. 1.235. O comprovante de recolhimento de tributo incidente sobre o ato a ser 

registrado e as certidões negativas exigidas por lei devem ser mencionadas de maneira 

sucinta no registro.  

§ 1º  Fica dispensada a apresentação de comprovação da regularidade fiscal, consoante 

dispõe o art. 17 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2/10/2014, publicada 

no DOU de 03/10/2014,  nas seguintes hipóteses: 

a) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, 

que envolva empresa que explore exclusivamente atividade de compra e venda de  

imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária 

ou construção de imóveis destinados à venda, desde que o imóvel objeto da transação 

esteja contabilmente lançado no ativo circulante e não conste, nem tenha constado, do 

ativo permanente da empresa; 

b) nos atos relativos à transferência de bens envolvendo a arrematação, a desapropriação 

de bens imóveis e móveis de qualquer valor, bem como nas ações de usucapião de bens 

móveis ou imóveis nos procedimentos de inventário e partilha decorrentes de sucessão 

causa mortis; 

c) nos demais casos previstos em Lei  

Art. 1.236. Constando do título de transmissão o valor da negociação superior ao valor 

utilizado como base de cálculo para a cobrança do ITBI, deverá ser exigida a 

complementação do pagamento do imposto devido à municipalidade, salvo se a 

legislação municipal apontar somente o valor venal como base de cálculo do imposto de 

transmissão, reconhecida a não-incidência por documento oficial. 

Art. 1.237. A fusão, cisão e incorporação de bens imóveis por empresas mercantis e 

atividades afins reger-se-ão pela Lei nº 8.934/94.  

Art. 1.238. Serão obrigatoriamente arquivados os documentos particulares que 

acompanham o título levado a registro, bem como aqueles oriundos de outra comarca, 

ainda que públicos. 

Art. 1.239. Os  Registradores  do  Estado  não  poderão  efetuar  registro  sem que seja 

apresentada a expressa anuência do agente financeiro credor de instrumentos 
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particulares de contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, 

quando celebrados entre particulares. 

Art. 1.240. Será averbada, à vista de requerimento instruído com documento 

comprobatório do óbito e do imposto devido, se for o caso, a extinção do usufruto por 

morte do usufrutuário. 

Art. 1.241. Quando  o  instrumento,  público  ou  judicial,  indicar o número da 

matrícula do imóvel, poderá o Oficial considerar cumpridas as exigências do artigo 225 

da Lei nº 6.015/73, nos atos que contiverem a transmissão do domínio ou de direitos, 

bem como a constituição de ônus reais e de garantia. 

Art. 1.242. Sempre que registrado no cartório de registro de imóveis Títulos Definitivos 

de Domínio emitidos pela União, Estado ou Município, deverá ser comunicado o ente 

público acerca do registro do título;  

Art. 1.243. Nenhum  título  expedido  pelo  Intermat poderá ser levado a registro se 

estiver desacompanhado do documento de informação do registro imobiliário – DIRI.  

Art. 1.244. É possível o registro, no ofício imobiliário, de compromisso de compra e 

venda, sem cláusula de arrependimento, celebrado por instrumento particular.  

Art. 1.245. A sentença de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de 

casamento, quando decidir sobre partilha de bens imóveis ou direitos reais sujeitos a 

registro, deverá ser registrada, a teor do disposto no item 25, do inciso I, do art. 167, da 

Lei nº 6.015/73 e a sentença referente às ações supracitadas que não decidir sobre a 

partilha dos bens dos cônjuges ou que apenas afirmar que, em sua totalidade, 

permanecerão em comunhão, deverá ser averbadas.  

Art. 1.246.  Na hipótese de um único formal partilha expedido, judicial ou 

administrativo, em nome de vários herdeiros, o registrador ou seus prepostos deverá 

efetuar um único registro, desde que haja pedido dos herdeiros em proceder ao registro 

conjuntamente, em regime de condomínio, especificando-se as devidas cotas, cobrando-

se emolumentos nos termos da nota “b” do item 27 da Tabela C. 

§ 1º Na hipótese de formais de partilha diversos (judicial), correspondentes a frações 

ideais de um mesmo espólio, o oficial deve proceder tantos registros quanto sejam os 

respectivos formais de partilha, cobrando-se emolumentos proporcionais à fração ideal 

correspondente ao quinhão de cada herdeiro. 
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§ 2º O Oficial deverá proceder a tantos registros quantos sejam os direitos 

individualizáveis, não obstante constarem esses de um só título/ escritura, calculando-se 

os respectivos emolumentos sobre o valor do direito efetivamente registrado.  

Art. 1.247.  O testamento e cessão de direitos hereditários não são títulos que ensejam 

registro de transmissão na matrícula do imóvel. 

Art. 1.248. É vedado o registro da cessão, enquanto não registrado o respectivo  

compromisso de compra e venda.  

 

 

 

 

 

SUBSEÇÃO II 

DAS CERTIDÕES 

 

Art. 1.249. O registrador ou seus prepostos são obrigados a lavrar certidão de tudo que 

lhes for  requerido sobre os imóveis registrados no respectivo Cartório e a fornecer às 

partes, verbalmente ou por escrito, as informações e esclarecimentos solicitados. 

Parágrafo único. É obrigatório o uso do selo de autenticidade nas certidões expedidas. 

Art. 1.250. Os cartórios deverão utilizar, em relação aos pedidos de certidões, sistema 

de protocolo e controle semelhante ao previsto para a recepção de títulos. 

Parágrafo único. É obrigatório o fornecimento, pelo cartório, de protocolo do 

requerimento de certidão, do qual deverá constar a identificação da Serventia, com 

endereço da sede, número de telefone e endereço eletrônico, a data do pedido e a data 

prevista para a entrega da certidão, bem como, o valor dos emolumentos e taxas pagos. 

Art. 1.251. É defeso às partes, bem como aos advogados ou pessoas interessadas 

procederem buscas em livros ou retirá-los das serventias. 

Art. 1.252. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro ou da ficha de inteiro 

teor da matrícula do imóvel, sem necessidade de informar o motivo ou o interesse do 

pedido. 
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§ 1º Os pedidos de certidão por via postal, telegráfica, bancária ou correio eletrônico 

serão, obrigatoriamente, atendidos, satisfeitas as despesas postais (SEDEX-AR), 

diligências para postagem, bem como as taxas e os emolumentos devidos.  

§ 2º Para a a entrega da certidão no  domicílio do usuário será cobrado:  

I - os correios e outras formas de envio, no valor estabelecido na tabela das empresas 

que farão o transporte; 

II - a despesas despendida pela Serventia para entrega do documento na empresa, o 

valor corresponde a tabela E, item 42, alínea A da tabela de emolumentos do Foro 

Extrajudicial. 

§ 3º Os valores pagos pelos serviços relacionados no parágrafo anterior não serão 

considerados renda da Serventia, não incidindo sobre eles quaisquer tributos de 

responsabilidade do Notário ou Registrador. 

Art. 1.253.  As certidões emitidas pelas serventias serão lavradas em inteiro teor, em 

resumo ou em relatório, conforme quesitos, devidamente autenticadas pelo oficial, seu 

substituto ou preposto autorizado, expedidas no prazo de 5 (cinco) dias a contar do 

protocolo do pedido e deverá ser fornecida em papel e, mediante escrita que permita a 

sua reprodução por fotocópia, ou outro processo equivalente.  

§ 1º A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio datilográfico, manuscrito, 

reprográfico ou informatizado. 

§ 2º Com exceção da certidão que reproduz a ficha de inteiro teor da matrícula, as  

demais certidões poderão ter os prazos de entrega prorrogados, por até 2 (dois)  dias, 

quando relativas a: 

a) imóveis ainda sujeitos ao regime de registro anterior à Lei nº 6.015/1973; 

b) pedidos de certidão com buscas nos Livros 3 - Auxiliar, 4 - Indicador Real e 5 - 

Indicador Pessoal; 

c) pedidos de certidões cuja expedição dependa de buscas que importem em  

levantamentos. 

§ 3º No caso de retardamento injustificado ou mesmo de recusa na expedição da 

certidão, o interessado poderá reclamar diretamente ao Juiz Corregededor Permente.  

§ 4º Para a verificação do retardamento, ao receber algum pedido, o Oficial fornecerá à 

parte uma nota de entrega. 
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Art. 1.254. A certidão mencionará, além da descrição detalhada do imóvel, a data em 

que foi lavrado o assento, o livro do registro ou o documento arquivado na serventia. 

§ 1º Emitir-se-ão as certidões mediante escrita capaz de permitir a sua reprodução por 

fotocópia ou outro processo equivalente. 

§ 2º As certidões serão devidamente conferidas com os atos respectivos antes de serem 

entregues aos interessados. 

§ 3º É vedado o fornecimento de certidão com rasura, emenda ou entrelinha não 

ressalvada expressamente. 

Art. 1.255. O prazo de validade das certidões expedidas pelo Registro de Imóveis é de 

30 (trinta) dias e será, obrigatoriamente, nelas consignado. 

Art. 1.256. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é 

pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do 

pedido, sob pena de responsabilidade civil e criminal, ressalvadas as restrições legais. 

§ 1º A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, 

contendo a inscrição: “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do 

termo feitos em data de ...”. 

§ 2º Idêntica providência será adotada ainda que a alteração não modifique a situação 

jurídica do fato registrado. 

§ 3º Quando da expedição de certidões negativas de ônus e alienações, os registradores 

de imóveis deverão abster-se de ressalvar prenotações, caso não constem dos livros 

específicos. Em caso contrário, deverão as prenotações ser detalhadamente descritas no 

instrumento de certificação. 

Art.  1.257. A extração de cópias reprográficas conferidas somente se fará dos originais. 

§ 1º Facultar-se-á a reprodução de cópias se estas estiverem arquivadas no Ofício e 

devidamente autenticadas. 

§ 2º Nesse caso a reprodução declarará expressamente ser cópia de cópia arquivada na 

serventia e reproduzirá também a conferência. 

§ 3º Para conferência e certidão poderão ser utilizados carimbos específicos. 

Art. 1.258. Existindo qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, o 

Oficial a mencionará, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob 

pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 
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Art. 1.259. Em toda certidão expedida, o Registrador ou seus prepostos farão constar, 

obrigatoriamente, se for o caso, a informação de que o imóvel passou à circunscrição de 

outra serventia, em decorrência de desmembramento territorial. 

Art. 1.260. Quando solicitada com base no Livro 4 - Indicador Real, o cartório somente 

expedirá certidão após cuidadosas buscas, efetuadas com os elementos de indicação 

constantes da descrição do imóvel. 

Art. 1.261. Os titulares dos Registros Gerais de Imóveis só poderão expedir certidões 

negativas comprobatórias da inexistência de domínio particular quando de posse de 

circunstanciado relatório da autoridade que proceder à pesquisa nos registros públicos 

ou de certidão do próprio INCRA, Secretaria de Planejamento Urbano ou Intermat, 

declarando a inexistência de domínio particular em áreas rurais declaradas 

indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional, ficando assim a 

responsabilidade por possíveis erros em tais certidões a serem expedidas pelo Cartório 

de Registro de Imóveis transferida à autoridade ou ao órgão fornecedor dos elementos 

de convicção utilizados pelo Cartório.   

Art. 1.262. Deve evitar-se fazer constar imóvel expressões que, evidentemente, não 

coincidam com o objetivado no pedido, bem assim o uso de expressões as quais 

aparentem ausência ou insegurança das buscas.  

Art. 1.263. Sendo impossível a verificação da correspondência entre o teor da certidão 

já expedida e a respectiva matrícula, transcrição ou inscrição mediante consulta do livro 

em que esteja contido o ato de que essa certidão foi extraída, por encontrar-se o livro 

(encadernado ou escriturado por meio de fichas), no todo ou em parte, extraviado ou 

deteriorado de forma a impedir sua leitura, deverá o Oficial da unidade do Registro de 

Imóveis em que foi expedida a certidão, para a realização de novos registros e 

averbações e para a expedição de novas certidões, promover a prévia restauração da 

matrícula, transcrição ou inscrição mediante autorização do Juiz Corregdedor 

Permanente.  

Art. 1.264. Será  exigida  para a averbação da emancipação, certidão de sua prévia 

anotação no assento de nascimento do emancipado. 

Art. 1.265. Das certidões dos registros atingidos pela ordem de indisponibilidade 

constará, obrigatoriamente, a existência de títulos com prenotação, aguardando solução 

definitiva.  
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Art. 1.266. Salvo se houver possibilidade de confirmação mediante consulta virtual no 

site do órgão competente, ou tratar-se de certidões/títulos encaminhados diretamente 

pelo ente público, os registradores imobiliários deverão consultar o INTERMAT ou o 

INCRA, conforme o caso, sempre que lhes forem apresentadas pelo particular certidões 

ou títulos desses órgãos, e estas consultas devem ser respondidas no prazo de 30 (trinta) 

dias.  
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SUBSEÇÃO III 

DOS TÍTULOS JUDICIAIS 

 

Art. 1.267. Para o registro de carta de arrematação, adjudicação, e alienação, serão 

observadas as seguintes normas gerais: 

I -  As cartas observarão, no pertinente, os requisitos dos arts. 877, § 1º e 901, § 2º do 

CPC. Se a venda for a prazo, na carta de alienação deverá constar o débito 

remanescente, que será, necessariamente, garantido por hipoteca sobre o próprio bem, 

nos moldes do disposto no art. 895, incisos e parágrafos, do CPC.  

II - Nas cartas constarão os números de RG e CPF dos interessados e todos os elementos 

necessários à sua identificação, não se admitindo referências dúbias ou vagas (“também 

conhecido por”, “que também assina”). Quando tiverem por objeto bem imóvel, serão 

rigorosamente observadas as exigências do art. 225 da Lei de Registros Públicos, não se 

admitindo referências e descrições que não coincidam com as constantes dos registros 

imobiliários anteriores.  

Art. 1.268. A carta de arrematação, na forma do art. 901, § 2º do CPC, conterá:  

I - a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e registros;  

II - a cópia do auto de arrematação;   

III - a prova de quitação do imposto de transmissão;  

IV - o título executivo. 

V - indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. 

Parágrafo único. Para o registro da carta de arrematação é dispensável a exigência da 

Certidão Negativa de Débitos Federais (Receita Federal e INSS), Estaduais e 

Municipais, já que, no caso de arrematação em hasta pública, o débito tributário sub-

roga-se no preço da arrematação, conforme prevê o parágrafo único do art. 130 do 

Código Tributário Nacional.  

Art. 1.269. A carta de adjudicação decorrente de execução conterá a descrição do 

imóvel, com remissão a sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a 

prova de quitação do imposto de transmissão, na forma do parágrafo único do art. 877, § 

1º do CPC. 

§ 1º Para o registro da carta de adjudicação decorrente de execução dispensa-se a 

apresentação das certidões fiscais (CNDs Federal, Estadual e Municipal), ficando, no 
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entanto, o adquirente responsável pelo débito relativo aos tributos diretamente 

incidentes sobre o imóvel;  

§ 2º Também são dispensáveis tais certidões, nos atos relativos à transferência de bens, 

a desapropriação de bens imóveis de qualquer valor, bem como nas ações de usucapião 

de bens imóveis nos procedimentos de inventário e partilha decorrentes de sucessão 

causa mortis. 

Art. 1.270. Havendo direitos reais e outras constrições incidentes sobre o imóvel, 

observar-se-á o seguinte:  

I - Caberá ao Juízo da execução que procedeu a “alienação” a ordenação da baixa das 

restrições, desde que o título esteja acompanhado de certidão atestando que os credores 

titulares de prelação de direito material e processual, devidamente qualificados, foram 

intimados para abertura do concurso de preferências, na forma dos artigos 908 e 909 do 

CPC;  

II - não havendo prova da intimação dos credores titulares de direito processual, caberá 

ao Juízo que determinou a penhora a competência para determinar a baixa da 

constrição; 

III - não havendo prova da intimação dos credores titulares de direitos reais, subsistirá 

para todos os efeitos o gravame, na forma do art. 1501 do Código  Civil, ficando 

condicionado o cancelamento do ônus à apresentação de autorização do credor, ou 

decisão judicial transitada em julgado proferida em processo específico.  

Art. 1.271. Mesmo que não baixados os ônus e restrições, o título poderá ser levado a 

registro mediante declaração expressa firmada pelo adquirente de que os ônus existentes 

na matrícula subsistirão após o registro até que seja dado baixa na forma do artigo 

anterior.  

Art. 1.272. É passível de averbação na matrícula imobiliária, mediante apresentação de 

mandado judicial, o protesto contra alienação de bens, na forma prevista no artigo 726 e 

seguintes do Código de Processo Civil.  

Art. 1.273. Na forma do art. 225 da LRP, os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, 

nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, 

as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos 

confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado 
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ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da 

esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.  

Parágrafo único. As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem 

constar dos instrumentos particulares apresentados em Cartório para registro, § 1º da 

LRP do citado artigo.   

Art. 1.274. Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os 

limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por 

profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART., 

contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser 

fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de 

imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais (art. 176, § 

3º, LTP). 

Art. 1.275. Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do 

mandado judicial (art. 226, LRP). 

Art. 1.276. Deve a serventia registrar os mandados de registros de desapropriação, 

mesmo que a área remanescente fique sem especificidade.  

Art. 1.277. Somente será admitido o registro de formal de partilha com doação, se 

acompanhado da respectiva escritura de doação. 

Art. 1.278. O instrumento judicial, extraído de originais arquivados pelo órgão 

expedidor, total ou parcialmente reprografado, desde que autenticado, poderá ser 

registrado. 

Art. 1.279. Figurando como  locador,   massa   falida,   concordatário,   herança jacente 

ou vacante, ou havendo cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel locado, não 

se fará o registro de instrumento do contrato de locação sem alvará judicial.  

Art. 1.280. Fica dispensada a apresentação de comprovação da regularidade fiscal nos 

atos relativos à transferência de bens envolvendo a arrematação, a desapropriação de 

bens imóveis e móveis de qualquer valor, bem como nas ações de usucapião de bens 

móveis ou imóveis nos procedimentos de  inventário e partilha decorrentes de sucessão 

causa mortis.  
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SUBSEÇÃO IV 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS e ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 1.281. O instrumento público, extraído de originais arquivados pelo órgão 

expedidor, total ou parcialmente reprografado, desde que autenticado, poderá ser 

registrado. 
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SUBSEÇÃO V 

DOS DIREITOS REAIS 

 

Art. 1.282. Para o registro ou a averbação da constituição e da extinção do usufruto, 

deverá ser apresentada a guia de recolhimento do imposto de transmissão, cabendo ao 

ente público tributante reconhecer eventual não-incidência ou isenção da exação. No 

caso de reserva de usufruto, não havendo transferência patrimonial, dispensa-se a 

apresentação da guia de recolhimento do tributo pela reserva, devendo ser submetido ao 

fisco a transferência da nua propriedade.  

Art. 1.283. É da essência do ato a escritura pública para a reversão a qualquer dos 

sócios de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nos casos de extinção ou redução do capital social, cabendo ao ente público municipal, 

se for o caso, reconhecer a incidência de eventual imunidade ou isenção na operação.  
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SUBSEÇÃO VI 

DOS INSTRUMENTOS PARTICULARES 

 

Art. 1.284. Quando se tratar de instrumento particular, a confirmação de procedência e 

validade da procuração, quando houver, e a exigência da apresentação de documentos 

de qualificação das partes e a verificação de sua autenticidade, deverão ser realizadas 

pelo registrador de imóveis, sendo devidamente arquivado. 

Art. 1.285. O documento particular firmado por pessoa jurídica só será admitido a 

registro à vista da prova da representação legal do signatário, reconhecida a firma deste 

por Tabelião, salvo se se tratar de agente do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).  

Parágrafo único. Será extraída cópia reprográfica do documento particular apresentado 

em uma só via, que será devolvida à parte. 

Art. 1.286. Assinados e rubricados pelas partes contratantes e pelas testemunhas, depois 

de extraídos e com as firmas devidamente reconhecidas, os instrumentos particulares 

reprografados valerão como os originais para o registro. 

Parágrafo único. Os Registradores do Estado não poderão efetuar registro sem que seja  

apresentada a expressa anuência do agente financeiro credor de instrumentos  

particulares de contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, 

quando celebrados entre particulares. 

 

 

 

 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 440 de 1524



SUBSEÇÃO VII 

DA ESCRITURA PÚBLICA 

 

Art. 1.287. Nas escrituras, lavradas em decorrência de autorização judicial, serão 

mencionadas por certidão, em breve relatório com todas as minúcias que permitam 

identificá-los, os respectivos alvarás (art. 224, Lei nº 6.015/73). 

Art. 1.288. Os formais de partilha ou instrumentos de adjudicação darão origem a 

registros independentes, conforme os direitos outorgados aos seus respectivos 

beneficiários. Quando um mesmo bem couber a vários herdeiros ou cessionários, os 

registros serão feitos individualmente em nome de cada outorgado, devendo-se utilizar 

como base de cálculo para a cobrança dos emolumentos o valor correspodente a fração 

ideal que couber a cada herdeiro, consoante o artigo 232 desta Consolidação. 
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CAPÍTULO III 

DO REGISTRO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.289. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e 

a transcrição a que se referem às leis civis. 

Art. 1.290. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja 

matriculado. 

Art. 1.291. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da 

apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. 

Art. 1.292. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos os registros dos atos 

previstos em lei, dentre os quais: 

I -  instituição de bem de família; 

II - hipotecas legais, judiciais e convencionais: 

a) hipoteca comum; 

b) hipoteca cedular; 

c) cédula de crédito rural; 

d) cédula de crédito industrial; 

e) cédula de crédito comercial; 

f) cédula de crédito à exportação; 

g) cédula do produto rural; 

h) cédula de crédito bancário; 

I - hipoteca judicial; 

j)hipoteca de vias férreas. 

III - contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de 

vigência em caso de alienação da coisa locada; 

IV - penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em  

funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles (penhor industrial); 

V - penhoras, arrestos e sequestros de imóveis; 

VI - servidões em geral; 
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VII - usufruto e uso sobre imóveis e habitação, quando não resultarem do direito de  

família; 

VIII - rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última 

vontade; 

IX - contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de  

cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis  não-

loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo  a prazo, 

de uma só vez ou em prestações; 

X - anticrese; 

XI - convenções antenupciais; 

XII - cédulas de crédito rural; 

XIII - cédulas de crédito industrial; 

XIV - cédulas de crédito à exportação; 

XV - cédulas de crédito comercial; 

XVI - cédulas do produto rural; 

XVII - contratos de penhor rural; 

XVIII - incorporações, instituições e convenções de condomínio; 

XIX - contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades 

autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16.12.1964, quando a 

incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência da Lei nº 

6.015/73; 

XX - dos loteamentos urbanos e rurais; 

XXI - contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade 

com o Decreto-Lei nº 58, de 10.12.1937 e respectiva cessão e promessa de cessão, 

quando o loteamento se formalizar na vigência da Lei nº 6.015/73; 

XXII -  citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis; 

XXIII - julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem  

inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e 

atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores; 

XXIV - das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens 

de raiz em pagamento das dívidas da herança; 
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XXV - dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das 

sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha; 

XXVI - da arrematação e da adjudicação em hasta pública; 

XXVII - dote; 

XXVIII - das sentenças declaratórias de usucapião; 

XXIX - compra-e-venda pura e condicional; 

XXX - permuta; 

XXXI - dação em pagamento; 

XXXII - transferência de imóvel à sociedade, para integralizar quota de capital; 

XXXIII - doação entre vivos; 

XXXIV - desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, 

fixarem o valor da indenização; 

XXXV - alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel; 

XXXVI - imissão provisória na posse e respectiva cessão e promessa de cessão, quando 

concedido à União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, 

para a execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado às classes 

de menor renda; 

XXXVII - termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso 

especial para fins de moradia; 

XXXVIII - constituição do direito de superfície de imóvel urbano; 

XXXIX -  contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público; 

XXXX -  penhor mercantil; 

XXXXI -  da legitimação de posse; 

XXXXII -  da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da 

Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009; 

XXXXIII - outros atos, fatos ou títulos previstos em lei. 
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SEÇÃO II 

INSTITUIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA 

 

Art. 1.293. A  instituição do bem de família pode ser constituída pelo cônjuge ou 

entidade familiar, por meio de escritura pública desde que o valor não ultrapasse a 1/3 

(um terço) do patrimônio líquido do instituidor, existente ao tempo da instituição, nos 

termos do art. 1.711 do Código Civil.  

Parágrafo único. Além da hipótese do  caput, a  instituição pode ser promovida por um 

terceiro, por meio de testamentamento púbico ou particular  ou doação, ficando 

dependente a eficácia da aceitação expressa de ambos os cônjuges ou de entidade 

familiar beneficiados. 

Art. 1.294. O requisito para instituição do bem de família  é que o  instituidor seja 

proprietário e resida no imóvel há pelo menos dois anos.  

§ 1º O bem  pode ser prédio residencial urbano ou rural, com suas pertença e acessórios, 

destinando-se em ambos os casos a domicilio familiar, e poderá abranger valores 

mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação  do imóvel e no sustento da 

família. 

§ 2º O valor mobiliário não poderá ultrapassar o valor do imóvel à época de sua 

instituição, devendo, obrigatoriamente, ser individualizado no instrumento de  

instituição de bem de família. 

Art. 1.295. Recebida a escritura, o oficial dará recibo ao apresentante protocolizando o 

título no livro 01 (protocolo geral), conforme o art. 182 da Lei nº 6015/1973.  

§ 1º Autuará o instrumento público e demais documentos aprestados, certificando no 

processo formalizado,  no cartório,  o recebimento da documentação, numerando-a.  

§ 2º O oficial terá 30 (trinta) dias para examinar o título. Não estando em conforme, 

apresentará por escrito, de forma clara e objetiva e de uma só vez, todos os motivos da 

recusa, para que o apresentante cumpra as exigências para regularização do titulo, se for 

de sua vontade.  

§ 3º O apresentante não se conformar ou não puder cumprir com as exigências, poderá 

requerer ao oficial suscite dúvida ao juízo competente nos termos  do art. 198 e 

seguintes da Lei nº 6.015/1973.  
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§ 4º Inexistindo razão para dúvida ou sendo sanadas ou julgadas improcedentes, o 

oficial elaborará edital a ser publicado na imprensa local ou na falta desta, na capital do 

Estado, contendo os requisitos do 262 da LRP: 

I - o resumo da escritura, nome, naturalidade e profissão do instituidor, data do 

instrumento e nome do Tabelião responsável pela lavratura, situação e características do 

prédio; 

II - o aviso de que, julgando-se alguém prejudicado, deverá dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da publicação, reclamar contra a instituição, por escrito e 

perante o Oficial. 

Art 1.296. Findo o prazo do inciso II, artigo anterior, sem reclamação:  

I  - registrar-se-á a escritura, integralmente, no Livro 3 -Registro Auxiliar;  

II - proceder-se-á a inscrição no Livro 2, na matrícula do imóvel objeto da instituição, 

com remissões recíprocas ;  

III -arquivar-se-á um exemplar do jornal com a publicação exigida;   

IV -restituir-se-á o instrumento ao apresentante, com a nota de registro.  

Art. 1.297. Para  registro integral no Livro 3, será  cobrado os emolumentos  constantes 

na Tabela C, item 27, letra b até o limite máximo da tabela. Já quanto os emolumentos 

para inscrição na matrícula no Livro 2 serão cobrados conforme  estabelecidos na 

Tabela C, item 27, letra d, subitem III, por contrato ou cédula.  

Art. 1.298.  Caso seja apresentada reclamação, dela será fornecida, ao instituidor, cópia 

autêntica, restituindo-se-lhe a escritura, com a declaração de suspensão do registro e 

cancelamento da  prenotação. 

§ 1º O instituidor poderá requerer ao Juiz que ordene o registro, independente da  

reclamação. 

§ 2º Se o magistrado determinar o registro, ressalvará ao reclamante o direito de 

recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer execução sobre o prédio 

instituído, na hipótese de  tratar-se de dívida anterior à instituição. 

§ 3º Do despacho do Juiz não caberá recurso, no caso de o magistrado determinar o 

registro da instituição. 

Art. 1.299.  O Oficial deverá constar da escritura a apresentação da certidão do imóvel 

objeto da instituição devidamente atualizada, bem como declaração do(s) instituidor (es) 

sobre a inexistência de dívidas  de qualquer natureza. 
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Parágrafo único. Responderá instituidor sob as penas da lei, acerca da declaração 

firmada  na escritura pública. 

Art. 1.300. O bem de família  é  instituído  pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se 

pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.  

 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

DAS HIPOTECAS 

 

Art. 1.301. O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo 30 (trinta) anos, findo 

o qual somente será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo 

registro. 

Parágrafo único. A prorrogação/alongamento do prazo de pagamento da dívida 

garantia pela hipoteca, requerida por ambas as partes, será objeto de simples averbação, 

obedecendo ao limite de até 30 (trinta) anos da data do contrato original. 

Art. 1.302. Há necessidade de pedido de renovação da especialização da hipoteca legal, 

quando o registro completar 20 (vinte) anos.  

Art. 1.303. O Registrador recusará pedido de registro de escritura pública de hipoteca 

lavrada com o descumprimento do disposto no art. 1.424 do Código Civil Brasileiro, se 

não expressar o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. 

Art. 1.304. O registro da hipoteca representa, em favor do credor, direito real de 

garantia, somente podendo ser constituída pelo proprietário com poderes de disposição e 

oneração sobre o imóvel. 

Art. 1.305. A hipoteca abrange todas as acessões, benfeitorias, melhoramentos ou 

construções do imóvel, inclusive das unidades imobiliárias autônomas edificadas sobre 

o lote de terreno, antes ou depois da constituição da garantia real.  

Art. 1.306. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, 

sobre o mesmo imóvel. 

Art. 1.307. Podem ser objeto de hipoteca, para fins de registro no Cartório de Imóveis: 
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I - os imóveis e os acessórios dos imóveis, conjuntamente com eles; 

II - o domínio direto; 

III - o domínio útil; 

IV - as estradas de ferro; 

V -  os recursos naturais a que se refere o art. 1.230 do Código Civil, 

independentemente do solo onde se acham; 

VI - os navios; 

VII - as aeronaves; 

VIII - o direito de uso especial, para fins de moradia; 

IX. o direito real de uso; 

X. a propriedade superficiária. 

Art. 1.308. A hipoteca será registrada no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um 

deles, se o título se referir a mais de um. 

Parágrafo único. Compete ao credor ou interessado, exibindo o título, requerer o  

registro da hipoteca. 

Art. 1.309. Os registros e averbações sobre o imóvel hipotecado seguirão a ordem em 

que forem requeridos, verificados pela numeração sucessiva no Livro 1 - Protocolo. 

Parágrafo único. O número de ordem no Livro 1 - Protocolo determina a prioridade e 

esta, a preferência entre as hipotecas. 

Art. 1.310. O proprietário ou titular do domínio sobre o imóvel hipotecado pode 

constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de 

outro credor. 

§ 1º As hipotecas serão graduadas de acordo com a ordem estabelecida no título de 

constituição, por um ou diferentes credores, como hipoteca de primeiro grau, segundo 

grau, terceiro grau e, assim por diante. 

§ 2º Somente poderão ser constituídas novas hipotecas sobre as anteriores no caso de o 

valor do imóvel ser igual ou superior à soma das dívidas garantidas pela hipoteca, sendo 

vedado o registro de hipotecas sucessivas quando o somatório das dívidas, perante um 

mesmo ou diverso credor, ultrapassar ou for superior ao valor do imóvel. 

§ 3º Para efeito de determinação do valor do imóvel hipotecado, conforme previsto no 

parágrafo antecedente, deverá ser observado um dos seguintes critérios de avaliação: 

a) o valor venal fixado pelo cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal; 
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b) o valor constante do inventário no balanço patrimonial da pessoa jurídica ou 

sociedade empresária, assinado por profissional contabilista e autenticado pela Junta 

Comercial; 

c) o valor constante da declaração do imposto de renda da pessoa física; 

d) o valor declarado pelo devedor, se constante de laudo de avaliação elaborado por 

profissional habilitado ou empresa especializada, com a expressa anuência do credor. 

Art. 1.311. Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à 

existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 (trinta) 

dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo previsto neste artigo, que correrá da data da 

prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo título da hipoteca será 

inscrito e obterá preferência sobre o primeiro título. 

Art. 1.312. Não serão registradas, no mesmo dia, duas hipotecas ou uma hipoteca e 

outro direito real, sobre o mesmo imóvel, em favor de pessoas diversas, salvo se as 

escrituras, do mesmo dia, indicarem, em caráter excepcional, a hora em que foram 

lavradas. 

Art. 1.313.  Na escritura ou contrato de constituição da hipoteca, deverão constar, sob 

pena de não ter eficácia e não ser admitida para registro: 

I - o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo; 

II - o prazo fixado para pagamento da dívida; 

III - a taxa dos juros e atualização monetária, se pactuada; 

IV - o bem dado em garantia com as suas especificações; 

V - o valor do imóvel hipotecado, o qual, devidamente atualizado, servirá de base para a 

arrematação, adjudicação e remição, dispensada nova avaliação. 

Parágrafo único. No caso do proprietário do imóvel, dado em hipoteca ser pessoa 

jurídica, deverá este apresentar, na celebração da escritura, a certidão negativa de débito 

da previdência social (CND) e a certidão negativa ou positiva  com efeitos negativa 

relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, não sendo exigíveis 

para a empresa devedora quando não seja a hipotecante do imóvel. 

Art. 1.314. O Oficial do Registro fará a prenotação do pedido de registro de hipoteca, 

ainda que exista dúvida sobre a legalidade. 
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§ 1º Se a dúvida, dentro em 90 (noventa) dias, for julgada improcedente, o registro será 

efetuado com o mesmo número que teria na data da prenotação.  

§ 2º Em caso contrário, sendo julgada procedente a dúvida e cancelada a hipoteca, esta 

receberá o registro com o número correspondente à data em que se tornar a requerer. 

Art. 1.315. A hipoteca convencional é livremente constituída pelo proprietário, por 

meio de acordo entre credor e devedor da obrigação principal, podendo ser submetida 

ao registro imobiliário. 

Art. 1.316. A hipoteca legal será registrada mediante a apresentação do mandado 

judicial.  

Art. 1.317. A hipoteca decorrente de decisão judicial é prevista no art. 495 do Código 

de Processo  Civil. 

Parágrafo único. A hipoteca judicial será registrada mediante a apresentação do 

mandado judicial. 

Art. 1.318.  São requisitos do mandado para o registro da hipoteca legal ou judicial: 

I - nome do juiz que a determinar; 

II - natureza e número do processo; 

III - nome e qualificação das partes envolvidas, de forma completa (CPF, identidade, 

regime de casamento, profissão, residência e domicílio etc.); 

IV - indicação do imóvel, com suas características essenciais, inclusive o número da 

matrícula e/ou transcrição/inscrição; 

V - especificação do valor do débito que se pretende garantir; 

VI - conferência das peças que acompanharem o mandado, assinadas pelo Juiz ou 

Escrivão.  

Art. 1.319. A hipoteca extingue-se: 

I - pela extinção da obrigação principal; 

II - pelo perecimento da coisa; 

III - pela resolução da propriedade; 

IV - pela renúncia do credor; 

V - pela remição; 

VI - pela arrematação ou adjudicação. 

Art. 1.320. Extingue-se, ainda, a hipoteca com a averbação, no Cartório de Imóveis, do 

cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. 
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Art. 1.321. Para o cancelamento da hipoteca proveniente de financiamento do Sistema 

Financeiro Habitacional, Sistema Hipotecário, Cédulas de Créditos Hipotecários (Rural, 

Comercial, Industrial, e de Exportação), basta a simples apresentação do ofício do 

Credor Hipotecário, determinando expressamente o número do “registro, cédula ou 

averbação” a ser cancelado. 

§ 1º O ofício do Credor deverá estar assinado por pessoa devidamente habilitada para 

autorizar o cancelamento do ônus hipotecário, com firma reconhecida, juntando-se 

cópia autenticada da procuração onde estejam especificados, com clareza, os poderes do 

representante do Credor Hipotecário. 

§ 2º Ficam dispensados do reconhecimento de firmas, quando se tratar de atos 

praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação, conforme 

ressalvado pelo disposto no art. 221, inciso II, da Lei nº. 6.015/73. 

Art. 1.322. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou 

adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores 

hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. 

Art. 1.323. O cancelamento da hipoteca somente pode ser promovido: 

I - à vista de autorização expressa ou declaração de quitação outorgada pelo credor ou 

seu sucessor, em instrumento público ou particular, com firma reconhecida; 

II - em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha 

sido intimado;  

III - na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. 

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) anos sem a renovação da hipoteca, esta poderá 

ser cancelada, por requerimento do devedor ou terceiro interessado. 

SEÇÃO IV 

DAS CÉDULAS DE CRÉDITO 

 

Art. 1.324. Para o registro das cédulas de crédito industrial, à exportação, comercial, 

cédula de produto rural e cédula de produto rural financeiro, bem como de seus aditivos, 

é dispensável o reconhecimento de firmas. Também será dispensável o reconhecimento 

de firma das Cédulas de Crédito Bancárias para o registro das garantias reais ali 

versadas.  
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Art. 1.325. No entanto, tal providência deve ser exigida, para fins de averbação, em 

relação aos respectivos instrumentos de quitação, comprovando-se, por documento 

autêntico, os poderes do signatário para dar quitação. 

Art. 1.326. Nas cédulas de crédito hipotecárias, além de seu registro no Livro nº 3, será 

efetuado o da hipoteca no Livro nº 2 e na matrícula será feita remissão ao número do 

registro da cédula no livro 3-Auxiliar e no Livro 3-Auxiliar será realizada remissão ao 

número do registro da hipoteca no livro-2. 

Art. 1.327. Aplicam-se as disposições abaixo sobre as cédulas de crédito rural, às 

cédulas de crédito a exportação, comercial, cédula de produto rural e cédula de produto 

rural financeiro, no que couberem. 
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SUBSEÇÃO I 

CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – CCR 

 

Art. 1.328. Admite-se o registro de cédulas de crédito rural estabelecidas pelo Decreto-

Lei nº 167/67, cujo prazo de vencimento da operação seja superior à data estipulada 

para o pagamento, quando estiver amparado em seu texto, a cláusula de Renovação 

Simplificada. 

Art. 1.329. Em nota promissória rural ou duplicata rural, são nulas quaisquer garantias 

reais, pessoais ou fiduciárias, salvo o aval prestado pelas pessoas físicas participantes da 

empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas, conforme dispõem o parágrafo 2º , do 

artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67. 

Art. 1.330. As cédulas de crédito rural admitem quaisquer garantias prestadas pelo 

emitente ou por terceiros, reais ou pessoais, nos termos dos artigos 11, 17, 68 e 69 do 

Decreto-Lei nº 167/67. 

Art. 1.331. Todas as Cédulas de Crédito Comercial, à Exportação, Industrial e Rural, 

exceto a Cédula de Crédito Bancário, deverão ser registradas em Livro de Registro 

Auxiliar do competente Cartório de Registro de Imóveis, sendo imprenscindível o 

registro da garantia real que, quanto se tratar de bem imóvel, deverá ser feito em sua 

matrícula, e se tratando de outro bem, deverá ser feito junto ao Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do credor e do devedor, com a observação de que, se de 

comarcas diversas, tal providência deverá acontecer frente a este Oficial de todas elas, à 

vista do disposto no art. 130, da Lei dos Registros Públicos. 

Parágrafo único. Se qualquer uma das aludidas Cédulas, com garantias localizadas em 

comarcas diversas, o registro no livro 3 será obrigatório perante todos os Oficiais de 

Registro de Imóveis, independentemente da natureza da garantia que está sendo 

ofertada. 

Art. 1.332. Os títulos de créditos abaixo elencados, exceto a Cédula de Crédito 

Bancário, para terem eficácia contra terceiros deverão ser registráveis no Livro 3 

Auxiliar do Registro de Imóveis da situação dos bens dados em garantia, ou seja: 

I - a Cédula Rural Pignoratícia é registrada no Livro 3 Auxiliar do Registro de Imóveis 

da comarca sede do município de localização dos bens apenhados, livro no qual também 

se registra o penhor  constituído em garantia; 
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II - a Cédula Rural Hipotecária no Livro 3 auxiliar do Registro de Imóveis da comarca 

sede do município onde se encontra o bem oferecido em hipoteca e na matrícula do 

imóvel; 

III - a Cédula Pignoratícia e Hipotecária é registrada no Livro 3 Auxiliar do Registro de 

Imóveis da comarca sede do município onde se encontram os bens oferecidos em 

penhor cedular, livro no qual registra-se essa garantia pignoratícia, e no Registro de 

Imóveis da comarca sede do município onde se encontra o imóvel oferecido em garantia 

hipotecária; 

IV - a Nota de Crédito Rural registra-se no  Livro 3 Auxiliar do Registro de Imóveis da 

circunscrição em que esteja situado o imóvel a cuja exploração se destina o 

financiamento cedular.  

Art. 1.333. No registro de imóveis, as cédulas devem ser apresentadas em 3 (três) vias 

originais, sendo uma com carimbo na transversal indicando “via negociável” e duas vias 

com carimbo de identificação de “via não negociável (art. 32, § 1º, do Dec. – Lei nº 167 

de 14/02/1.967). 

§ 1º É permitido o registro em caso de apresentação de apenas  2 (duas) vias originais, 

desde que a via não negociável permaneça no arquivo da serventia. 

§ 2º  Na hipótese das vias das cédulas não serem apresentadas com os carimbos acima 

citados, faculta-se ao registrador apor carimbos com tais indicações. 

Art. 1.334. Não constando dos endossos o valor pelo qual se transferem as cédulas, 

prevalecerá o da soma declarada no título, acrescido dos acessórios, deduzidos tão 

somente os valores das quitações parciais averbadas nos registros. 

Art. 1.335. Para o registro das cédulas ou garantias abaixo dispostas, deverão ser 

apresentadas tão somente as seguintes certidões fiscais pessoais:  

I - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa a contribuições 

previdenciárias e às de terceiros (CNPJ em nome do garantidor pessoa jurídica ou 

pessoa física (art. 47 e seguintes da Lei nº 8.212, de 24/07/1991); 

§ 1º Caso o emitente, pessoa física, não seja contribuinte da Previdência Social, deverá 

apresentar declaração de “não contribuinte”, com firma reconhecida em Cartório 

(conforme de termina o Art. 221, II, da Lei nº 6.015/73), para efeito do artigo 47, da Lei 

nº 8.212, de 24/07/1991;  
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§ 2º Não serão exigidas para o registro de cédulas rurais, certidões conjuntas negativas 

ou positivas com efeitos de negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida 

ativa da união. 

Art. 1.336. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor 

hipotecário, bem como, não há necessidade de exigir que o credor hipotecário de 1º 

grau, dê sua anuência para que novo ônus pese sobre o bem já dado em garantia.  

Art. 1.337. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural 

depende de prévia anuência do credor, por escrito. 

Art. 1.338. Os catórios de registros de imóveis podem, consoante princípio da 

legalidade, enquanto vigente a  redação do art. 1439 do Código Civil, registrar penhor 

agrícola e pecuário em cédulas de credito rural e/ou quaisquer outras cédulas, desde que 

seus prazos não ultrapassem aos das obrigaçoes garantidas.  
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SUBSEÇÃO II 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CRP 

 

Art. 1.339. Decorre da modalidade de garantia real constituída, expressando a 

titularidade do seu proprietário quanto ao direito real exercido sobre os bens (móveis e 

semoventes), gravados por penhor. 

Art. 1.340. Os bens gravados por penhor cedular devem ser descritos de maneira a não 

deixar dúvidas quanto a sua identificação  

Art. 1.341. Se a garantia consistir em animais, desses deve ser informado a quantidade, 

a raça, a idade, o sinal (marca) de identificação de seu proprietário, o local do corpo do 

animal no qual se encontra tal marca de identificação e o imóvel onde se encontram, por 

exemplo se apascentados, indicando a denominação especial do imóvel, município de 

localização e número da matrícula do bem junto ao registro de imóveis, além da 

titularidade, ou seja, se o imóvel é propriedade do emitente da cédula ou de terceiros.  

Art. 1.342. Se os animais oferecidos em penhor cedular se encontrarem apascentados 

em imóvel de terceiros, é necessário colher a assinatura do(s) proprietário(s) do imóvel 

na cédula, na qualidade de anuentes concordantes, ou, anexar à cédula Carta de 

Anuência por ele(s) assinada, ou, cópia autenticada do Contrato de Arrendamento 

firmado entre o(s) proprietário(s) e o emitente a cédula, devidamente registrado no 

Registro de Títulos e Documentos competente. 

Art. 1.343. Se a garantia prestada na cédula rural pignoratícia for constituída de 

maquinários e equipamentos, é necessário identificá-los com precisão (marca, ano de 

fabricação, modelo, número de série, número do chassi, local de aquisição, etc.); se 

consistir em produtos resultantes de safra/outros, é necessário indicar a safra/ano, o 

produto, a quantidade na forma de medida atribuída ao produto (ex.: arroba de boi – 

saca de 60kg de soja – fardo de 15 kg de algodão, etc.), bem como o local onde se 

encontram instalados e armazenados, valendo para tanto, a informação de procedimento 

anunciada no artigo anterior, quando se tratar de bens localizados/instalados em 

propriedade de terceiros. 

Art. 1.344. Se os bens oferecidos em penhor pertencerem a terceiros, estes assinarão o 

título de crédito (cédula), para que se constitua a garantia, consoante determinado pelos 

artigos 68 do Dec. Lei nº 167/67 e 1.420 do CC. 
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SUBSEÇÃO III 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - CRH 

 

Art. 1.345. A cédula rural hipotecária é  um título que traz duas situações jurídicas 

distintas: a obtenção de um financiamento (obrigação) e a constituição de hipoteca em 

garantia desse crédito.  

Art. 1.346. A descrição do imóvel oferecido em garantia hipotecária dever ser feita na 

cédula, de acordo com o estabelecido no artigo 225, da Lei dos Registros Públicos – Lei 

nº 6.015, de 31 de dezembro de 1.973 ou pode ser substituída por anexação de certidão 

comprobatória de propriedade do bem à cédula, fazendo expressa menção no título de 

crédito de que a certidão de inteiro teor da matrícula número  tal, ou a certidão 

comprobatória do domínio de propriedade do bem oferecido em garantia se encontra 

anexa à cédula – (Art. 20, §§ 3º e 4º do Dec. Lei nº 167/67). 

Art. 1.347. Deverá ser observado o prazo da certidão imobiliária de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de emissão. 

Art. 1.348. Em se tratando de propriedade de terceiro, o bem imóvel oferecido em 

hipoteca, esse deve assinar a cédula na condição de “interveniente garantidor”, não 

valendo nesse caso declaração de concordância ou carta de anuência anexas à cédula. 

Art. 1.349. Se o emitente ou o garantidor forem representados na cédula, deve ser 

apresentada cópia autenticada da procuração outorgada contendo bastantes poderes. 
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SUBSEÇÃO IV 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH 

 

Art. 1.350. A cédula rural pignoratícia e hipotecária é um título de crédito garantido por 

duas modalidades de garantias distintas – penhor e hipoteca.  

§ 1º Em relação ao penhor e em relação a garantia hipotecária é necessário observar a 

natureza do bem a hipotecar.  

I - Se imóvel Urbano,  é necessário apresentar certidão negativa de débitos municipais; 

II -  Se imóvel Rural, deverá ser apresentado o  CCIR – certidão de cadastro de imóvel 

rural vigente e certidão negativa ou positiva com efeito de negativa referente a 

propriedade territorial rural – ITR , exceto para os créditos deferidos ao amparo no 

Programa Nacional de Agricutura Familiar - PRONAF . 

Art. 1.351. A Hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do 

imóveis, conforme dispõe o artigo 21 do dec. lei nº 167/67 e o artigo 1.474 do Código 

Civil, porém, se não estiverem averbadas na matrícula, não pode ser especificada na 

cédula.   

Art. 1.352. Podem ser objetos de hipoteca cedular imóveis rurais e urbanos (art. 23, 

Dec. Lei nº 167/67). 
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SUBSEÇÃO V 

NOTA DE CRÉDITO RURAL – NCR 

 

Art. 1.353. A nota de crédito rural é um título de crédito que não incorpora qualquer 

direito real de garantia, comportando apenas a garantia pessoal, mas os seus requisitos 

básicos são os mesmos referidos nas demais cédulas, consoante tratado nos artigos 14 e 

20 do Dec. Lei nº 167/67, com exceção às cláusulas de garantia ali destacadas.  

Parágrafo único. O título emitido sob prazo mínimo de três meses e o máximo de três 

anos, consoante dispõe o art. 29 do referido Decreto.  
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SUBSEÇÃO VI 

DA  CÉDULA DE PRODUTO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL 

FINANCEIRA 

 

Art. 1.354. A Cédula  de  produto rural e a cédula de produto rural financeira,  criadas 

pela Lei nº 8.929/94, para terem eficácia contra terceiros devem ser registradas no 

Cartório de Registro de Imóvel do domicílio do emitente devedor, bem como suas 

garantias serão registradas na circunscrição do imóvel matriculado ou alienado 

fiduciariamente ou na circunscrição que se encontrem os bens empenhados. 

Art. 1.355. Em se tratando de alienação fiduciária de bens móveis, será competente para 

o registro da garantia o Cartório de Registro de Títulos de Documento do domicílio do 

devedor. 

Art. 1.356. Considera-se domicílio do devedor o lugar onde ele estabelece sua 

residência com animus definitivo, bem como  o lugar  onde exerce atividade de produtor 

rural, nos termos do art. 70 e seguintes do Código Civil. 

Parágrafo único. Na hipótese da cédula constar com domicílio a residência do devedor, 

mediante requerimento expresso do interessado que contenha declaração do domicílio 

profissional rural, a cédula poderá ser registrada no Registro de Títulos e Documentos 

do domicílio declarado.  

Art. 1.357. A Cédula de produto rural e a cédula de produto rural financeira podem ter 

garantias fidejussória ou real, neste último caso, constituída por bem patrimonial de 

qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, 

presente ou futuro, fungível, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro 

garantidor da obrigação principal.  

Parágrafo único. Somente será admitida alienção fiduciária de bens móveis fungíveis, 

inclusive de semoventes, quando o credor for instituição do mercado financeiro de 

capitais nos termos do artigo 66-B da Lei  n.º 4728/65. 

Art. 1.358. Aplicam-se as garantias constituídas pelas cédulas produto rural e à cédula 

de produto rural financeira  as disposições referente as cédulas de crédito rural previstas 

nesta norma. 
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SUBSEÇÃO VII 

DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB 

 

Art. 1.359. Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou 

jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, 

representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, 

de qualquer modalidade, em consonância com o art. 26 da Lei nº 10.931/2004. 

Art. 1.360. Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa 

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o,  do art. 28 da referida Lei  

Art. 1.361. A Cédula  de  Crédito  Bancário  criada pela Lei nº 10.931/2004 (artigos 26 

a 45) não depende de registro para ser considerada válida e eficaz, mas as garantias reais 

(bem imóvel ou penhor rural, industrial e mercantil) por elas constituídas, para valerem 

contra terceiros, ficam sujeitas aos registros ou averbações previstos na legislação 

aplicável. 

Art. 1.362. A Cédula de Crédito Bancário pode ter garantia fidejussória ou real, neste 

último caso, constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e 

alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou 

infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a 

terceiro garantidor da obrigação principal.  

Parágrafo único. É admitida alienação fiduciária de bens móveis fungíveis e 

infungíveis, inclusive de semoventes, nos termos do § 3º, do artigo 66-B, da Lei  

4728/65 e de bens imóveis, consoante dispõe o artigo 22, § 1º da  Lei nº 9.514/97. 

Art. 1.363. Em se tratando de alienação fiduciária de bens móveis, será competente para 

o registro da garantia o Cartório de Registro de Títulos de Documento do domicílio do 

devedor. 

Art. 1.364. Considera-se domicílio do devedor o lugar onde ele estabelece sua 

residência com animus definitivo, bem como o lugar onde exerce atividade de produtor 

rural, nos termos do art. 70 e seguintes do Código Civil. 

Art. 1.365. Na hipótese de a cédula constar como domicílio a residência do devedor, 

mediante requerimento expresso do interessado que contenha declaração do domicílio 
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profissional rural, a cédula poderá ser registrada no Registro de Títulos e Documentos 

do domicílio declarado.  

Art. 1.366. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito 

Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal 

circunstância. 

Art. 1.367. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de 

modo que permita sua fácil identificação. 

Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia 

poderá ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida por entidade 

competente, que integrará a cédula de crédito bancário para todos os fins. 

Art. 1.368. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da 

garantia, todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a 

qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, 

intelectual, industrial ou natural. 

Art. 1.369. As inscrições (atualmente registros) e as averbações posteriores serão 

efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da apresentação do título e o 

lançamento deste no livro de protocolo (Livro 1) do registro de Imóveis, nos termos do  

artigo 38 do Decreto-Lei nº 167/67.  

Parágrafo único. Em igual prazo serão registradas as garantias de crédito prestadas por 

meio da cédula de crédito bancário. 

Art. 1.370. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor 

hipotecário, bem como, não há necessidade de exigir que o credor hipotecário de 1º 

grau, dê sua anuência para que novo ônus pese sobre o bem já dado em garantia.  

Art. 1.371. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural 

depende de prévia anuência do credor, por escrito.  
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SUBSEÇÃO VIII 

DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, INDUSTRIAL E A EXPORTAÇÃO 

 

Art. 1.372. A cédula de crédito industrial pode ser garantida por: 

I - Penhor cedular; 

II - Alienação fiduciária; 

III - Hipoteca cedular. 

Art. 1.373. Quando da garantia da cédula de crédito industrial fizer parte a alienação 

fiduciária, observar-se-ão as disposições constantes da Seção XIV da Lei nº 4.728, de 

14 de julho de 1965. 

Art. 1.374. A descrição dos bens vinculados poderá ser feita em documento à parte, em 

duas vias, assinado pelo emitente e pelo credor, desde que na cédula, haja menção a essa 

circunstância. 

Art. 1.375. A especificação dos imóveis hipotecados, pela descrição pormenorizada, 

poderá ser substituída pela anexação à cédula de seus respectivos títulos de propriedade. 

Art. 1.376. Exceto no que se refere a garantias e a inscrição, aplicam-se à nota do 

crédito industrial as disposições sobre cédula de crédito industrial. 

Art. 1.377. De acordo com a natureza da garantia constituída, a cédula de crédito 

industrial inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do local de 

situação dos bens objeto do penhor cedular, da alienação fiduciária ou em que esteja 

localizado o imóvel hipotecado, ou seja, a própria cédula deverá ser registrada no Livro 

3-Auxiliar dos Registros de Imóveis de todas as circunscrições imobiliárias que existam 

garantias, mesmo que a garantia seja alienação fiduciária de bem móvel. 

Art. 1.378. Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação e à Nota de Crédito à 

Exportação, as disposições aplicáveis à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito 

Industrial. 

Art. 1.379. A Nota de Crédito Industrial registra-se no  Livro 3 Auxiliar do Registro de 

Imóveis da circunscrição em que esteja situado o imóvel a cuja exploração se destina o 

financiamento cédula. 
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SEÇÃO V 

DOS ARRESTOS E SEQUESTROS DE IMÓVEIS E DAS CITAÇÕES DE 

AÇÕES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS RELATIVAS A 

IMÓVEIS 

 

Art. 1.380. Competirá ao interessado encaminhar ao Cartório de Imóveis a ordem 

judicial ou a  certidão comprobatória do auto ou termo de penhora, arresto ou sequestro, 

para feitura do respectivo ato registral, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, salvo no executivo fiscal. 

Parágrafo único. A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante apresentação de 

certidão de inteiro teor do ato (auto ou termo de penhora), e independentemente de 

mandado judicial. 

Art. 1.381. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de 

pagos os emolumentos pelo interessado, em cumprimento de ordem judicial ou à vista 

de certidão do Escrivão, exceto se o interessado estiver ao abrigo da Assistência 

Judiciária Gratuita e na ordem ou certidão constar expressamente a determinação de 

dispensa do pagamento, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do Juiz, 

das partes e a natureza do processo. 

§ 1º O valor a ser cobrado nos registros/averbações das penhoras de imóveis nos 

processos de execução  deve ser baseada  no  do item 27, “c”, da Tabela C  da Lei nº 

7.550/2001, sobre cada matrícula, tanto para o caso de averbação de uma única penhora, 

quanto  para a eventualidade de inúmeras penhoras. 

§ 2º Por existir evidente incompatibilidade entre as funções, a nomeação de depositário 

dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados não poderá recair, sob nenhuma 

hipótese, na pessoa do Oficial do Registro Imobiliário. 

Art. 1.382.  Se o imóvel objeto da penhora, arresto ou sequestro não estiver em nome 

do executado constante da respectiva ordem, auto ou mandado, o registro não deve ser 

efetuado, cabendo ao Oficial devolver a ordem ao Juízo de origem, acompanhada de 

certidão com a informação, justificando a impossibilidade do registro, sempre 

observando os  princípios da continuidade registral e da especialidade subjetiva e 

aguardar novas prescrições judiciais. 
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§ 1º Diante da inviabilidade do registro e insistindo o Juízo de origem em fazer cumprir 

o mandado a penhora, arresto ou sequestro, o Oficial deverá cumpri-lo nos moldes 

determinado, fazendo constar do registro a advertência feita ao Juízo da ordem.  

§ 2º Na impossibilidade de se proceder ao registro da penhora, arresto ou sequestro, por 

falta de requisitos formais no título apresentado, poderá o Registrador noticiar a 

existência da ordem de penhora, arresto ou sequestro por intermédio de ato de 

averbação, com fundamento no art. 167, inciso II, item 5, parte final, da Lei nº 6.015/73, 

sendo que tal averbação não prejudicará posterior registro do documento judicial, 

devidamente corrigido.  

§ 1º Os emolumentos do ato de averbação equivalerão a uma averbação sem valor 

declarado. 

Art. 1.383. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis e, bem assim, as citações de 

ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis são objeto de registro no 

Livro 2 -Registro Geral. 

§ 1º Não será admitida, para efetivação desses atos, a averbação, ainda que 

expressamente conste do título judicial apresentado, salvo nos casos de publicidade, 

previstos no § 2º do artigo antecedente, deste Código de Normas. 

§ 2º O registro será lavrado, depois de pagas as custas pela parte interessada, em 

cumprimento de Mandado ou à vista de Certidão ou Ofício expedidos pelo respectivo 

Juízo, com a declaração do fim especial a que se destina, após a entrega em Cartório e 

de que constem: 

I -  os nomes do Juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo; 

II -  a qualificação completa das partes; tratando-se de pessoa física: a nacionalidade, 

estado civil, profissão, domicílio e número de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da cédula de identidade, ou à falta 

deste, sua filiação; tratando-se de pessoa jurídica: a sede social e o número de inscrição 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

III - o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais 

especificações, inclusive juros, se houver; 

IV - a identificação do imóvel, feita mediante a indicação de suas características e 

confrontações, área e denominação, se rural, ou logradouro e número, se urbano, e sua 

designação cadastral, se houver, assim como referência à matrícula ou ao registro, seu 
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número e Cartório quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou ímpar do 

logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais 

próxima. 

§ 3º Para atender aos requisitos de identificação do imóvel (supra nº II, alínea “b”), caso 

ainda não constem do respectivo processo, os Juízes e Gestores exigirão dos 

interessados certidão atualizada do Registro Imobiliário. 

§ 4º A expedição da Certidão para o registro (supra no inciso “d”, caput), bem como a 

feitura (confecção) deste, pode efetivar-se a requerimento verbal do interessado, 

independendo, assim, de requerimento escrito e despacho judicial. 

§ 5º Determinado o registro pelo Juiz, por intermédio do mandado, certidão ou ofício, 

estes deverão ser recepcionados em duas vias e entregue no Ofício Imobiliário 

competente, cumprindo à parte interessada acompanhar o processo do registro, inclusive 

para receber a guia necessária ao recolhimento prévio das custas devidas, observado 

mais o seguinte: 

I - prenotado o título e estando em conformidade com a lei, e pagas as custas devidas, o 

Oficial, observado o prazo legal, fará o registro, arquivando-o em Cartório e 

comunicando o seu cumprimento, ao juízo que o expediu; 

II - havendo diligências a atender e decorridos quinze (15) dias, contados da data da 

prenotação, sem que a parte interessada haja comparecido a Cartório, o Oficial as 

comunicará, por escrito, ao Juiz expedidor para que, intimada, possa a parte interessada, 

diretamente perante o Registro Imobiliário, atender às diligências, ou, não se 

conformando, requerer a suscitação da dúvida, que será encaminhada ao Juízo 

competente para dirimi-la; 

III - intimada a parte interessada, imediatamente o Gestor do feito comunicará, por 

escrito, ao Oficial do Registro de Imóveis a data em que a intimação se efetivou, para 

efeito da contagem do prazo de trinta (30) dias, findo o qual cessarão automaticamente 

os efeitos da prenotação, se o mandado não tiver sido registrado por omissão do 

interessado em atender às exigências legais. 

Art. 1.384. O registro de penhoras, arrestos ou sequestros decorrentes de execuções 

fiscais será feito à vista de contrafé do mandado ou cópia do termo ou auto de penhora, 

arresto ou sequestro, devidamente autenticadas, apresentados ao Ofício Imobiliário 
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competente pelo Oficial de Justiça incumbido da diligência, devendo constar, de 

qualquer das citadas peças processuais, os requisitos necessários ao registro. 

§ 1º Esse registro independe do pagamento de emolumentos ou outras despesas, 

podendo o Registrador anexar comprovante do valor dos emolumentos, para integrar o 

cálculo final das custas do processo, a serem pagos posteriormente ao Registro de 

Imóveis, quando o vencido não for a Fazenda Pública. 

§ 2º Quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita, não se aplica o 

disposto no parágrafo anterior, procedendo-se à remessa da conta apenas para os fins do 

artigo 12, da Lei nº 1.060/50. 

Art. 1.385. Sob pena de responsabilidade, incumbe ao Gestor redigir, em forma legal, 

todos os atos e termos que pertencem ao seu Ofício, e ao Oficial de Registro de Imóveis 

impedir o registro de título, judicial ou extrajudicial, não formalmente válido ou que não 

satisfaça os requisitos exigidos pela Lei.  

Art. 1.386. O benefício da assistência judiciária gratuita para o registro da penhora, 

arresto ou sequestro abrange também os respectivos cancelamentos, sendo inexigíveis 

emolumentos do arrematante por estes atos. 

Art. 1.387. A penhora, arresto ou sequestro incidentes sobre a totalidade da gleba 

loteada ou a integralidade do imóvel objeto de incorporação serão registrados na 

matrícula original do imóvel ou nas matrículas individuais dos lotes. 

§ 1º Caso o Registrador opte pelo registro na matrícula original da gleba ou do terreno 

incorporado, será ressalvada a exclusão à constrição judicial, dos lotes ou frações ideais 

já compromissados e, nos loteamentos, das áreas integrantes do domínio público. 

§ 2º O título destinado ao registro da penhora, nestes casos, poderá descrever somente a 

gleba loteada ou o terreno incorporado, dispensando-se a discriminação individualizada 

dos lotes ou frações ideais constantes do respectivo registro. 

§ 3º A exclusão dos lotes ou frações ideais já compromissados far-se-á pelo Registrador, 

de modo que a constrição judicial recaia apenas sobre as partes livres e disponíveis, 

salvo manifestação judicial expressa e mais abrangente. 

§ 4º Após o registro o Oficial, ao certificar sua feitura, identificará os lotes ou frações 

ideais sujeitos à penhora, arresto e sequestro e os excluídos. 

§ 5º A certidão far-se-á no próprio título a ser devolvido ao apresentante. 
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§ 6º A opção pelo registro somente na matrícula principal da gleba loteada é facultada 

apenas aos Oficiais que ainda não abriram matrículas individuais prévias. 

§ 7º Na ocorrência de abertura de matrículas individuais, o registro será realizado, 

obrigatoriamente, em cada uma delas. 

Art. 1.388. Salvo as exceções previstas em lei, não se registrará a penhora, arresto ou 

sequestro de imóvel gravado com cláusula de bem de família voluntário ou consensual, 

durante o viger da instituição. 

Parágrafo único. São absolutamente impenhoráveis o bem de família, os bens 

inalienáveis ou declarados impenhoráveis, por ato voluntário, que não estão sujeitos à 

execução.  

Art. 1.389. O imóvel objeto de penhora, arresto ou sequestro não fica indisponível e 

pode ser alienado em negócio de compra e venda, permuta, dação em pagamento ou 

doação, desde que esteja consignada na escritura pública a existência da constrição 

judicial e o  adquirente declare pleno conhecimento do risco da operação. 

Parágrafo único. Por força do art. 53, § 1º, da Lei nº 8.212/91, a penhora em execução 

de dívida previdenciária torna o imóvel indisponível, não podendo ser objeto de registro 

de alienação ou oneração. 

Art. 1.390. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação 

posterior. 
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SUBSEÇÃO I 

DAS PENHORAS, ARRESTOS E SEQUESTROS DE IMÓVEIS 

ORIUNDOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Art. 1.391. Ofício firmado pelos Juízes do Trabalho, instruído com a respectiva certidão 

de penhora, arresto ou sequestro de bem imóvel, servirá para o registro ou inscrição do 

ato constritivo, junto ao Registro Imobiliário da situação da coisa, independentemente 

do despacho de “cumpra-se” do Juiz de Direito competente.  

§ 1º O Ofício de que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado para cumprimento 

diretamente pela parte interessada ou remetido via postal, malote digital, CEI, pelas 

Secretarias das Varas do Trabalho ao Oficial do Cartório Registro Imobiliário 

pertinente.  

Art. 1.392. Para merecer o pronto registro, a certidão referida no artigo anterior deverá 

conter: 

I - perfeita individualização do imóvel, na forma do art. 176, § 1º, II, item “3”, LRP, a 

saber: a identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas características e 

confrontações, nomes dos confortantes, localização, área e denominação, se rural, ou 

logradouro e número, se urbano, e sua designação cadastral se houver; 

II - tratando-se de terreno sem edificações mencionar se fica do lado par ou ímpar do 

logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou esquina mais 

próxima (art. 255, LRP); 

III - se a constrição versar sobre parte ideal do imóvel, a certidão deverá indicar 

quantitativamente a fração alcançada pelo ato constritivo; 

IV - o nome e completa qualificação do credor e devedor, com a indicação da filiação, 

CPF e número da identidade, se pessoa física ou se jurídica, o número do CNPJ e razão 

social; 

V - pagamento antecipado dos emolumentos, salvo se a parte interessada gozar 

formalmente do benefício da justiça gratuita, circunstância a ser destacada na certidão. 

Art. 1.393. O pagamento dos emolumentos cartorários, quando devidos, por ocasião da 

inscrição ou registro da penhora, arresto ou sequestro de que trata esta subseção, dar-se-

á da forma seguinte: 
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I - antecipadamente à prática do ato, segundo a Tabela de Custas Cartorárias vigente na 

época do registro; 

II - será dispensado o pagamento das mencionadas custas, quando se constatar que a 

parte interessada goza formalmente do benefício da justiça gratuita; 

III - no caso em que a parte interessada esteja representada pelo respectivo sindicato 

(CLT, art. 789, § 7º), a cobrança recairá sobre ele, desde que haja obrigação solidária 

neste sentido; 

IV - na hipótese prevista no inciso segundo deste artigo, será expedido o documento de 

arrecadação judiciária, com o valor das custas para anexação aos autos da execução, a 

fim de serem pagas oportunamente pelo vencido. 

Art. 1.394. Ao verificar na certidão irregularidade que, segundo as normas do Registro 

Público, impossibilite o registro ou inscrição da penhora, arresto ou sequestro, deverá o 

Oficial do Registro Imobiliário sobrestar a execução da ordem, para: 

I - oficiar ao Diretor da Secretaria da Vara do Trabalho noticiando a impossibilidade de 

cumprimento do ato, especificando o motivo e solicitando a complementação das 

informações ou documentos, para fiel execução do ato, devendo a correspondência ser 

postada com aviso de recebimento (AR); 

II - caso a correspondência não seja respondida em 30 (trinta) dias, contados da 

devolução do “AR”, o Oficial do Registro devolverá o expediente ao Juiz do processo, 

também mediante ofício; 

III - efetivado o registro, o Oficial do Registro oficiará ao Diretor da Secretaria da Vara 

do Trabalho noticiando a providência. 

Parágrafo único. Não se convencendo finalmente o Oficial do Registro da regularidade 

do título, para fins de registro, deverá suscitar a dúvida perante o Juiz Corregedor 

permanente, comunicando o fato ao Juiz do Trabalho. 

Art. 1.395. Recusando-se, injustificadamente, o Oficial do Registro Imobiliário a dar 

cumprimento ao Ofício de inscrição ou registro de penhora, arresto ou sequestro, 

proveniente da Justiça do Trabalho, a parte interessada ou Juiz expedidor do documento 

provocará o Juiz Corregedor Permanente para a efetivação do registro pretendido, a fim 

de que este adote as providências necessárias para o cumprimento da ordem e tome as 

medidas disciplinares pertinentes, se for o caso. 
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SEÇÃO VI 

DAS SERVIDÕES 

 

Art. 1.396. Para o registro da servidão, será indispensável consignar o documento, a 

descrição dos prédios dominante e serviente. 

Art. 1.397. O registro da servidão predial será feito na matrícula do imóvel serviente, 

averbando-se o crédito na do imóvel dominante. 

Art. 1.398. Nas servidões de oleoduto, gasoduto, eletroduto, aqueduto e assemelhadas, 

que tiverem como credor o Poder Público, órgão público ou empresa concessionária de 

serviço público ou afim, e nas quais não haja como dominante um imóvel específico, 

far-se-á apenas o registro na matrícula do imóvel serviente. 

Art. 1.399. A servidão predial é acessória do imóvel, não existindo sem o prédio a que 

adere. Não pode ser “penhorada”, “hipotecada” ou cedida isoladamente. Acompanha a 

sorte do prédio como elemento da individualidade jurídica do mesmo. 

Art. 1.400.  Procedidos a matrícula e o registro do imóvel no Livro 2, os requisitos para 

o registro são os contidos no art. 176 da Lei nº 6.015/73, acrescentando-se, caso 

necessário, as demais cláusulas e condições constantes do contrato. 

Art. 1.401. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 (dez) 

anos, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, autoriza o interessado a promover o 

registro em seu nome no Cartório de Imóveis, valendo como título a sentença que julgar 

consumado a usucapião. 

Art. 1.402. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, 

com respeito a terceiros, quando cancelada. 

Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar 

no título hipotecário, será também preciso, para o seu cancelamento, o consentimento 

do credor. 

Art. 1.403. Será considerada extinta a servidão, cabendo ao dono do prédio serviente 

promover o seu cancelamento na matrícula respectiva, quando ocorrer a reunião dos 

dois imóveis no domínio da mesma pessoa. 

Parágrafo único. Depende de autorização judicial a extinção da servidão decorrente da 

supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso, ou 

pelo não uso, durante 10 (dez) anos contínuos.  
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Art. 1.404. A constituição da servidão será objeto de ato de registro e o seu 

cancelamento será  promovido como ato de averbação. 

Art. 1.405. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao 

cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne: 

I - quando o titular houver renunciado a sua servidão; 

II - quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que 

determinou a constituição da servidão; 

III - quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. 
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SEÇÃO VII 

DAS CONVENÇÕES OU PACTOS ANTENUPCIAIS 

 

Art. 1.406. As escrituras antenupciais serão registradas no Livro 3 - Registro Auxiliar - 

do Serviço relativo ao domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no 

lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal ou dos aquestos adquiridos e 

sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas 

cláusulas, para ciência de terceiros. 

§ 1º É obrigatória a apresentação da certidão de casamento no ato do registro do pacto 

antenupcial (Livro 3 - Auxiliar). 

§ 2º O pacto antenupcial só será registrado com a declaração expressa de um dos 

nubentes, do primeiro domicílio conjugal, no Registro de Imóveis ao qual pertença o 

imóvel declarado. 

§ 3º A responsabilidade por essa declaração é exclusiva dos nubentes, não cabendo ao 

Oficial do Registro pedir qualquer documento comprobatório. 

Art. 1.407. Em vista do princípio da publicidade, será averbada nas matrículas dos 

imóveis presentes e futuros do casal, sem prejuízo do registro previsto no artigo 

anterior, do primeiro domicilio do casal, a comunicação do registro da escritura de 

pacto. 

§ 1º Quando o regime de bens for o da separação legal ou obrigatória, será averbada na 

matrícula do imóvel essa circunstância mediante apresentação do original ou cópia 

autenticada da respectiva certidão de casamento. 

§ 2º Com a averbação do casamento, se for o caso, será feita indicação do nome adotado 

pelo cônjuge, com remissão ao nome antigo, que será mantido no registro. 

Art. 1.408. No pacto antenunpcial, que adotar o regime de separação final de aquestos, 

poder-se-á convencionar a livre disposição  dos bens imóveis, desde que particulares. 
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SEÇÃO VIII 

DAS ESCRITURAS DE SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO E INVENTÁRIO 

EXTRAJUDICIAL 

 

Art. 1.409. As escrituras públicas de inventário e partilha ou adjudicação decorrentes de 

sucessão  causa mortis, ou de separação ou divórcio consensual ou de restabelecimento 

da Sociedade Conjugal extrajudicial, além dos requisitos formais referidos na Lei nº 

7.433/85, na Resolução nº 35/07, alterada pela Resolução nº 120/10, do Conselho 

Nacional de Justiça e nesta Normas, devem descrever os imóveis com precisão, 

atendendo ao princípio da especialidade objetiva. 

Art. 1.410. As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio 

consensuais, admissíveis nos termos da lei, não dependem de homologação judicial e 

são títulos hábeis para o registro imobiliário, visando à transferência de bens e direitos, 

observado o princípio da continuidade registral.  

Art. 1.411. Havendo eventual excesso de quinhão hereditário ou meação, será exigível 

o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação - ITCD, nos 

processos de inventário, ou do Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV, se onerosa 

da transmissão ou na partilha decorrente de separação ou divórcio consensual. 

Art. 1.412. Constatado erro ou equívoco na descrição dos imóveis, deverá ser 

apresentado o termo  de aditamento ou instrumento de reratificação quando o título for 

celebrado por escritura pública. 

Art. 1.413. Para fins de registro, a sobrepartilha obedecerá aos mesmos requisitos 

formais do título representativo da partilha. 

Art. 1.414. Não é possível o registro de cessão da meação, que deverá observar a forma 

instrumental para o negócio jurídico correspondente, especialmente como a doação. 
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SEÇÃO IX 

DA CARTA DE SENTENÇA EM SEPARAÇÃO JUDICIAL  

 

Art. 1.415. Os títulos judiciais expedidos nos autos de separação, conversão de 

separação em  divórcio, divórcio direto, de nulidade ou anulação de casamento e 

mudança de regime de bens, que decidam sobre a partilha de bens imóveis, serão objeto 

de registro e deverão conter: 

I - folha de rosto e encerramento nos originais e as demais peças em cópias que 

instruam o título serão conferidas pelo Escrivão ou Diretor de Secretaria ou autenticadas 

por Tabelião de Notas; 

II -  nome e qualificação completa dos separandos ou divorciandos; 

III - relação completa e individualizada dos bens, com a indicação dos eventuais ônus 

que os gravam e a descrição de conformidade com o disposto no art. 225, da Lei nº 

6.015/1973; 

IV - valor de avaliação dos bens atribuído pelas partes; 

V - quitação dos impostos se couber; 

VI - modo de partilha dos bens; 

VII - sentença e certificação do trânsito em julgado. 

Art. 1.416. Quando o acordo de partilha homologado em Juízo estabelecer a doação de 

imóvel para algum dos separandos ou divorciandos ou para os filhos, o cumprimento do 

acordo depende de escritura própria de doação, com ou sem instituição de usufruto, e 

recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD incidente. 

Art. 1.417. Estando a carta de sentença homologada pelo Juiz competente, com a 

partilha realizada de acordo com a vontade das partes, não cabe ao Oficial questionar ou 

impugnar o valor dos bens atribuídos pelas partes, nem o critério adotado na partilha 

dos bens, com alegação de eventual excesso, para efeito de incidência de imposto de 

transmissão. 

Art. 1.418. A sentença de separação judicial, divórcio ou que anular o casamento só 

será objeto de registro, quando decidir sobre a partilha de bens imóveis ou direitos reais 

registrários. 

Art. 1.419. A sentença de separação judicial, de nulidade ou anulação de casamento 

será objeto de averbação, quando não decidir sobre a partilha de bens dos cônjuges, ou 
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apenas afirmar permanecerem estes, em sua totalidade, em comunhão, atentando-se, 

neste caso, para a mudança de seu caráter jurídico, com a dissolução da sociedade 

conjugal e surgimento do condomínio pro indiviso. 

Art. 1.420. Os termos de abertura e encerramento das cartas, formais e/ou mandados 

deverão ter a mesma data. 

Art. 1.421. Depois da extração da carta de sentença pelo tabelião ou substituto, este 

deverá certificar nos autos do processo tal ocorrência. 

Art. 1.422. A carta de sentença será lavrada por intermédio de uma escritura pública  

(escritura pública de formação de carta de sentença), conforme modelo em anexo. 

§ 1º O emolumento de tal escritura será o constante no item 7, “c”, Tabela de 

Emolumento – “sem valor declarado”. 

§ 2º A cobrança do emolumento pela lavratura da escritura não prejudica a cobrança dos 

emolumentos pelas autenticações das cópias das peças correspondentes. 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 479 de 1524



SEÇÃO X 

DO FORMAL DE PARTILHA 

 

 Art. 1.423. O formal de partilha judicial expedido pelo Juízo competente em 

decorrência de sucessão causa mortis, nos processos de inventário ou arrolamento, 

deverá conter: 

I - a folha de rosto e encerramento nos originais e as demais peças por intermédio de 

cópias autenticadas ou conferidas, contendo: 

a) qualificação completa do falecido e do cônjuge sobrevivente; 

b)  nome e qualificação completa dos herdeiros ou legatários e respectivos cônjuges, 

indicando o regime de bens adotado; 

c) certidão de testamento, se houver; 

d) termo de inventariante e a qualidade dos herdeiros e o grau de seu parentesco com o 

inventariado; 

e) relação completa e individualizada dos bens imóveis, com a indicação dos eventuais 

ônus que os gravam e a descrição precisa do bem, de conformidade com o art. 225, da 

Lei nº 6.015/73; 

f) avaliação dos bens do espólio; 

g)  modo de pagamento do quinhão hereditário; 

h) quitação dos impostos e cópia autenticada da guia do Imposto de Transmissão causa 

mortis e Doação - ITCD, com o respectivo demonstrativo do processo; 

i) certidão negativa de débito emitida pela Receita Federal em nome do espólio; 

j) certidão de autorização da transferência dos imóveis situados em terrenos de Marinha 

emitidas, pela Secretaria de Patrimônio da União; 

k) certidão negativa de débito do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, emitida 

pela Prefeitura Municipal; 

l) sentença e certidão do trânsito em julgado do processo de inventário. 

Art. 1.424. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão do pagamento ou 

adjudicação do quinhão hereditário, quando este não exceder 5 (cinco) vezes o valor do 

salário mínimo. 

§ 1º A certidão de que trata este artigo deverá conter a identificação do Juízo por onde 

tramitou o inventário ou arrolamento, o número do processo, a identificação completa 
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do herdeiro, a caracterização completa do imóvel objeto da herança e sua avaliação, a 

quitação dos impostos e a transcrição integral da sentença, com a certificação do seu 

trânsito em julgado. 

§ 2º Por ocasião do registro da certidão referida no caput deste artigo, o interessado 

deverá apresentar a certidão de quitação ou regularidade do Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU, emitida pela Prefeitura Municipal, do imóvel partilhado ou adjudicado 

e, estando este sob regime de aforamento ou ocupação, a certidão de quitação de débitos 

emitida pela Secretaria do Patrimônio da União, bem como a prova de pagamento do 

imposto de transmissão incidente. 

Art. 1.425. Havendo diferença de pagamento do quinhão hereditário, aquele a quem 

coube o excesso deverá apresentar a via original da guia paga do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD, juntamente com o demonstrativo do 

processo, se for gratuito negócio jurídico, ou do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” - 

ITIV, caso tenha sido oneroso o acréscimo patrimonial. 

Art. 1.426. Nos formais de partilha em que se processem inventários de mais de um 

autor da herança, exigir-se-ão os tributos relativos a cada inventariante e serão devidos 

emolumentos relativos a cada transmissão, mesmo que instrumentalizados em um único 

documento/título. 

Parágrafo único. O registro do formal de partilha só ocorrerá após a devida 

conferência, pelo Oficial, do recolhimento dos impostos devidos. 
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SEÇÃO XI 

DOS PRÉ-CONTRATOS RELATIVOS A IMÓVEIS LOTEADOS 

 

Art. 1.427. É facultado o registro de pré-contratos relativos a imóveis loteados, se 

consignarem a  manifestação de vontade das partes, indicação do lote, preço, 

modalidade de pagamento e promessa de contratar. 

§ 1º Os pré-contratos previstos no art. 27 da Lei nº 6.766/79, serão levados a registro 

acompanhados da prova de prévia notificação, prevista no invocado preceito legal. 

§ 2º A possibilidade de registro de pré-contratos aplica-se apenas aos contratos 

celebrados após o advento da Lei nº 6.766/79.  

Art. 1.428. Não se recusará registro a contratos, a pretexto de metragem mínima, se o 

imóvel destinar-se à edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, 

previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes, consoante dispõe o art. 4º, 

II, da Lei nº 6.766/79. 
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SEÇÃO XII 

DAS ARREMATAÇÕES E ADJUDICAÇÕES EM HASTA PÚBLICA 

 

Art. 1.429. O Juiz, antes de proceder à venda judicial de imóvel, verificará quanto à 

existência de outras penhoras, ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem 

arrematados, o que será verificado pelas certidões expedidas pelo Registro de Imóveis 

competente. 

§ 1º As certidões a que se refere este artigo, quando não abrangidas pela gratuidade, 

serão providenciadas pelo exequente, mediante o necessário pagamento dos 

emolumentos. 

§ 2º Nos processos da justiça gratuita, os valores correspondentes aos emolumentos 

deverão ser informados nas certidões para que sejam satisfeitas por ocasião da 

arrematação ou adjudicação ou incluída na conta final do processo. 

§ 3º Nas cartas de arrematação ou adjudicação serão mencionados os ônus ou gravames 

que incidam sobre o bem levado a hasta pública, em conformidade com a certidão 

positiva emitida pelo Registro de Imóveis, bem como os emolumentos devidos. 

§ 4º Na carta de arrematação, transcrever-se-á, na íntegra, a certidão positiva ou 

negativa emanada do Registro de Imóveis. 

§ 5º O Juiz somente autorizará o levantamento do produto, no caso de existir outra 

penhora registrada, após a certeza de que o credor concorrente tenha tido a oportunidade 

para se habilitar na disputa do preço, atentando às prelações de Direito Material e de 

Direito Processual. 

§ 6º Havendo mais de um credor concorrendo na disputa do preço, o Juiz, de ofício ou 

provocado, deverá instaurar o concurso de preferência, nos termos da lei processual (art. 

908 do CPC). 

§ 7º Ultimada a alienação judicial, o Juiz da execução fará expedir a respectiva carta. 

Art. 1.430. Tratando-se de bem imóvel, os títulos (cartas) devem conter, 

necessariamente, todos os elementos exigidos pelo Código de Processo Civil, além dos 

requisitos de registrabilidade contidos na Lei nº. 6.015/73 e na Lei de Organização 

Judiciária: 

I - autuação; 

II - título executivo; 
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III - auto de arrematação/adjudicação; 

IV - avaliação; 

V - prova de quitação dos impostos, correspondentes ao ITBI  ou ITCD; 

VI - descrição do imóvel, com todas as suas características e de conformidade com a 

descrição contida na transcrição, inscrição ou matrícula; 

VII - identificação completa do arrematante ou adjudicante, pelo nome, estado civil, 

regime de casamento, se antes da lei do divórcio, nacionalidade, profissão, CPF e cédula 

de identidade. 

§ 1º A carta de adjudicação, além de conter os requisitos do art. 225, da Lei nº 6.015/73, 

a data do trânsito em julgado e deverá determinar, expressamente, o cancelamento da 

penhora que originou aquela execução. 

  

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 484 de 1524



SEÇÃO XIII 

DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

 

Art. 1.431. O documento hábil para a transferência de bens imóveis, para fins de 

formação ou aumento do capital social de sociedade empresária, é a certidão de inteiro 

teor emitida pela Junta Comercial, atendidas as demais exigências legais, especialmente 

de natureza tributária. 

Parágrafo único. Admite-se certidão simplificada desde que acompanhada da escritura  

pública de incorporação ou de cópia autenticada do instrumento societário, devidamente 

registrada na Junta Comercial, que deliberou sobre a transferência dos bens. 

Art. 1.432. Na transferência de imóvel do sócio para a sociedade, não incide o Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, que deverá ser comprovado por certidão 

emitida pela Prefeitura Municipal, para apresentação perante o Cartório de Imóveis. 

§ 1º No caso de a sociedade ter no seu objeto atividade imobiliária, de compra e venda 

de imóveis, locação, incorporação ou assemelhadas, é exigível o recolhimento do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - 

§ 2º Em se tratando de terreno de Marinha, nas transmissões onerosas, será exigível a 

certidão de transferência do aforamento ou de ocupação (CAT) emitida pela Secretaria 

do Patrimônio da União, bem como o recolhimento do laudêmio. 

Art. 1.433. O instrumento de incorporação deverá atender aos requisitos do art. 225 da 

Lei nº 6.015/73, no que se refere à completa e detalhada descrição do imóvel, de acordo 

com os dados constantes da respectiva matrícula. 

Art. 1.434. Sendo o sócio casado pelo regime da comunhão de bens ou da comunhão 

parcial, e fazendo parte o bem incorporado do patrimônio comum, o cônjuge deverá 

anuir com a transferência do imóvel à sociedade, passando a integrar o patrimônio 

comum às quotas societárias. 

§ 1º Poderão os cônjuges integralizar o capital da sociedade com o patrimônio comum, 

tornando-se ambos sócios na proporção da respectiva meação, desde que não sejam 

casados pelo regime da comunhão total de bens e a sociedade, neste caso, tenha sido 

constituída após a vigência do Código Civil de 2002. 
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§ 2º Se o sócio for casado pelo regime da separação total ou legal de bens, não é 

necessária a anuência do cônjuge, mesmo se casados anteriormente ao Código Civil de 

2002. 

Art. 1.435. Os atos de transferência de imóveis para empresas comerciais, decorrentes 

de integralização de cota de capital serão objeto de registro. 

§ 1º Os atos de transferência de imóveis decorrentes de fusão ou cisão de empresa serão 

objeto de registro. 

§ 2º Os atos de transferência de imóveis decorrentes de incorporação total de empresa 

serão objeto de averbação. 

Art. 1.436. Para averbação da alteração do nome e da transformação das pessoas 

jurídicas, o documento hábil é o original da certidão emitida pela Junta Comercial ou da 

certidão do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 
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SEÇÃO XIV 

DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

 

Art. 1.437. O contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de 

alienação do imóvel, será registrado no 2 - Livro Registro Geral e consignará, também, 

o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena 

convencional. 

§ 1º O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia 

conjugal se igual ou superior a 10 (dez) anos. 

§ 2º O registro será feito mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, 

assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, com firmas reconhecidas, 

bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. 

Art. 1.438. Os contratos de locação sem cláusula de vigência poderão ser averbados 

para possibilitar ao locatário o exercício do direito de preferência, mediante a 

apresentação de qualquer das vias do contrato, desde que subscrito por 2 (duas) 

testemunhas, com  firmas reconhecidas. 

Art. 1.439. O registro dos contratos de locação de prédios com cláusula de vigência, no 

caso de alienação da coisa locada, previsto no art. 167, inciso I, item 3, da Lei nº 

6.015/73 e a averbação do contrato de locação, para fins de exercício de direito de 

preferência, prevista no mesmo art. 167, inciso II, item 16, serão efetuados no cartório 

onde o imóvel esteja matriculado, mediante apresentação de via original do contrato, 

assinado pelas partes e com a participação de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 1.440. Exigir-se-á alvará judicial para o registro de instrumento relativo a locação, 

com cláusula de vigência, em caso de alienação do imóvel locado, quando figurar como 

locador a massa falida, o concordatário, a herança vacante ou jacente, o curatelado ou 

menor sob tutela, e o espólio, este salvo no caso de renovação de contrato que já 

contivesse essa cláusula. 

§ 1º Quando o locador se fizer representar por procurador, verificar-se-á se o 

instrumento de mandato o autoriza a contratar com a cláusula de vigência, no caso de 

alienação da coisa locada. 
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§ 2º Independentemente do registro do contrato de locação, o locatário poderá requerer 

sua averbação para o fim exclusivo de pleitear o direito de preferência à compra do 

imóvel. 
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SEÇÃO XV 

DA COMPRA E VENDA 

 

Art. 1.441. A compra e venda, para pagamento à vista ou a prazo, com ou sem garantia 

hipotecária, somente será registrada se houver sido celebrada por escritura pública, 

ressalvadas as hipóteses legais expressas de dispensa do instrumento público, conforme 

autorizadas em lei e referidas neste Código de Normas. 

§ 1º As condições negociais dos contratos de compra e venda, que instituam cláusula 

resolutiva, como acontece nos pagamentos a prazo, devem ser, obrigatoriamente, 

consignadas no próprio registro, sem necessidade de averbação em ato separado. 

§ 2º A cada escritura de compra e venda deve corresponder um ato de registro, como 

requisito de observância do princípio da continuidade registral. 

§ 3º O registro da escritura ou contrato de compra e venda deve ser promovido como ato 

único, ainda que a escritura venha a fazer menção à anterior promessa de compra e 

venda celebrada entre as mesmas partes, sendo dispensável consignar na matrícula a 

existência do pacto anterior ou preparatório da compra e venda definitiva, em solução 

da correspondente promessa. 

§ 4º Podem ser apresentadas, simultaneamente, para registro, desde que observada a 

ordem cronológica dos atos para efeito de prenotação, duas ou mais escrituras de  

compra e venda relativas ao mesmo imóvel, situação em que o registro da escritura 

subsequente dependerá do registro da escritura antecedente, sem necessidade de 

remissão à certidão da matrícula atualizada. 

§ 5º Contratados dois ou mais atos numa mesma escritura, (ex. venda e compra e 

doação, doação, usufruto e cláusulas) deverá proceder ao registro ou averbação 

pertinente a cada um deles, cobrados os emolumentos e taxas correspondentes a cada 

um dos atos praticados. 

Art. 1.442. Devem ser objeto de ato de registro próprio lançado na matrícula, as 

cláusulas especiais constantes da compra e venda, quando relativas a: 

I - alienação fiduciária em garantia; 

II - venda com reserva de domínio; 

III - retrovenda; 

IV - preempção ou preferência; 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 489 de 1524



V - pacto comissório. 

Art. 1.443. Para o registro da compra e venda, é necessário que na escritura pública 

constem os seguintes elementos e referências: 

I - qualificação completa das partes, de acordo com os requisitos do Capítulo VIII do 

Título VII deste Código de Normas e da Lei de Registros Públicos; 

II - descrição do imóvel, conforme os dados da certidão de matrícula respectiva, 

expedida pelo Cartório de Registro Imobiliário competente, com validade de 30 (trinta) 

dias, com referência expressa à sua data de emissão; 

III - determinação do valor do negócio jurídico e condições de pagamento, fixado em 

moeda legal e corrente; 

IV - declaração de quitação do preço do imóvel pelos alienantes, no caso de pagamento 

à vista; 

V - referência à certidão negativa de débito tributário do Imposto Predial ou Territorial 

Urbano - IPTU, no caso de imóvel urbano; 

VI - Certidão de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, emitida pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e da Certidão Negativa de Imposto 

Territorial Rural - ITR, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso de imóvel 

rural; 

VII - Certidão negativa de terreno de Marinha ou certidão de autorização para 

transferência do aforamento ou ocupação expedida pela SPU - Secretaria do Patrimônio 

da União, quando se tratar de imóvel de Marinha; 

VIII - comprovante de recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV, 

devido ao Município de situação do imóvel, com indicação do número da inscrição 

municipal, sequencial, número do processo, valor de avaliação fiscal, valor do imposto, 

data do pagamento e agente arrecadador do imposto, podendo ser substituído pela 

correspondente certidão negativa de ITBI; 

IX - certidões de ações e execuções existentes contra o vendedor, na Comarca de 

situação do imóvel e na Comarca do seu domicílio, expedidas pelos distribuidores da 

Justiça Estadual e da Justiça Federal, e certidão da Justiça do Trabalho; 

X - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

XI - declaração de quitação das taxas de condomínio, no caso de unidades imobiliárias 

autônomas reguladas pelo regime de condomínio edilício; 
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XII - referência do registro e lançamento da compra e venda na Declaração de 

Operações Imobiliárias - DOI, da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

XIII - declaração de recolhimento da Taxa de Fiscalização TF, devida ao Poder 

Judiciário pela prática do ato notarial, com o respectivo valor; 

XIV. consignação do valor cobrado pelo Tabelionato ou Cartório de Notas a título de 

emolumentos, conforme tabela em vigor, bem como do valor reservado e destinado ao 

pagamento do Fundo Especial de Compensação -FNCPNRC; 

XV - assinatura do Tabelião ou Substituto legal designado. 

§ 1º Ressalvadas possíveis pendências de averbação na respectiva matrícula, é vedada a 

formulação de exigências, pelo cartório de Registro de Imóveis, de outros requisitos e 

documentos além dos expressamente constantes neste artigo. 

§ 2º Os instrumentos e contratos particulares de compra e venda deverão observar, para 

a viabilização do seu registro, no que couber e não for legalmente excepcionado, as 

mesmas exigências previstas para a escritura pública, 

§ 3º Os requisitos do título de compra e venda, previstos neste artigo, aplicam-se, no 

que couber, aos demais títulos de alienação de imóveis, de caráter oneroso ou gratuito. 

Art. 1.444. É vedada, em qualquer hipótese, a lavratura e registro de escritura de 

compra e venda relativa a bem imóvel de propriedade da União, sob regime de 

aforamento ou ocupação de terreno de Marinha, ou que contenha, ainda que 

parcialmente, área de seu domínio, sem a apresentação de certidão específica e válida da 

Secretaria do Patrimônio da União - SPU, que declare ter o interessado recolhido o 

laudêmio devido, de estar o transmitente em dia com as demais obrigações junto ao 

patrimônio da União e estar autorizada a transferência do imóvel, em virtude de não se 

encontrar em área de  interesse do serviço público. 

Art. 1.445. O comprador ou adquirente poderá dispensar, por sua conta e 

responsabilidade, assumindo os débitos porventura existentes, a certidão negativa do 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, conforme § 2º, do art. 1º, do Decreto nº 

93.240/86. 

Parágrafo único. O comprador poderá também dispensar, expressamente, a 

apresentação da declaração de débitos condominiais, desde que assuma, nos termos do 

art. 1.345, do Código Civil, os débitos do alienante perante o condomínio. 
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Art. 1.446. O comprador ou adquirente poderá dispensar, expressamente, por sua conta 

e  responsabilidade, e advertido pelo Tabelião ou Oficial, dos riscos decorrentes, 

inclusive de eventual anulação do negócio jurídico, por caracterização de fraude à 

execução, caso existam ações ou execuções ajuizadas contra o vendedor, a apresentação 

das certidões dos feitos ajuizados, conforme previsão contida neste Código de Normas.  

Parágrafo único. O comprador poderá também dispensar, expressamente, a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), prevista no art. 642-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, com redação dada pela Lei nº 12.440/11, devendo constar da 

escritura lavrada ou de declaração que acompanhará o título apresentado, a cientificação 

referida no caput deste artigo. 

Art. 1.447. Na hipótese da existência de ações ou execuções certificadas pelos 

distribuidores Cíveis da Justiça Estadual e Federal, estas deverão ser consignadas na 

escritura, para ciência do comprador, não devendo o cartório de Registro de Imóveis 

promover qualquer ato de registro, averbação, anotação ou comunicação, na matrícula 

respectiva, relativamente a ações e execuções que não sejam formalmente comunicadas 

pelo Juízo competente para efeito de oneração judicial ou indisponibilidade. 

Parágrafo único. Por sua exclusiva conta e responsabilidade e advertido pelo Tabelião, 

substituto ou escrevente autorizado dos riscos decorrentes, e assim consignado na 

escritura, o comprador poderá dispensar, expressamente, a apresentação das certidões de 

ações e execuções ajuizadas contra o vendedor. 

Art. 1.448. Nos contratos particulares, com força de escritura pública, nos quais não 

estejam assinaladas as certidões exigidas pela Lei nº 7.433/85, regulamentada pelo 

Decreto nº. 93.240/86, deverá o Oficial do Registro de Imóveis exigi-las do interessado 

e, quando não forem negativas, deverá o interessado fazer declaração de ciência das 

mesmas, isentando o Registro de Imóveis de quaisquer responsabilidades. 

§ 1º O instrumento particular, para ser acolhido no registro imobiliário, deverá estar 

revestido das formalidades e obedecer à disciplina que a lei e as normas regulamentares 

estabelecerem para lavratura de escritura pública. 

§ 2º O instrumento particular, firmado por pessoa jurídica, será instruído com prova da 

legitimidade da representação do signatário. 

Art. 1.449. Os Registradores de Imóveis não exigirão nova apresentação de certidões e 

de documentos que já se encontrem descritos ou com apresentação certificada, em 
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escritura pública, por Tabelião de Notas, ou em contratos particulares, com força de 

escritura pública. 

§ 1º Se constar certificado nos títulos a dispensa da apresentação das certidões, 

conforme previsão contida neste Código de Normas, o registrador fica desobrigado de 

exigi-las, para a efetivação do respectivo ato registral. 

§ 2º Quando a exigência das certidões competir ao Registro Imobiliário e, em hipótese 

de dispensa, o registrador exigirá declaração expressa do(s) comprador(es), com firma 

reconhecida, consignando no instrumento, que foi advertido pelo Oficial dos riscos 

decorrentes, procedendo ao seu arquivamento. 

Art. 1.450. Sendo o vendedor pessoa jurídica, de direito público ou privado, deverá 

também  apresentar e, assim, expressamente constar na escritura pública ou contrato de 

compra e venda: 

I - a Certidão Negativa de Débito (CND) da Previdência Social; 

II - a Certidão conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), relativa a tributos federais e Dívida Ativa da União. 

§ 1º A escritura ou contrato deverá consignar, com relação a cada uma dessas certidões 

emitidas por intermédio da internet, a sua denominação, se certidão negativa ou certidão 

positiva com efeitos de negativa, o seu código respectivo, data de emissão e data de 

validade. 

§ 2º É dispensada a apresentação da certidão negativa de débito da previdência social 

(CND) e da certidão conjunta da receita federal do brasil e da dívida ativa na 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando se tratar de empresa que explore, 

exclusivamente, atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou 

loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à 

venda, desde que o imóvel objeto da transação esteja contabilmente lançado no ativo 

circulante e não conste, nem tenha constado, do ativo permanente da empresa, devendo 

tal declaração ser consignada expressamente  na escritura. 

Art. 1.451. Os instrumentos e contratos particulares de compra e venda deverão 

observar, para a viabilização do seu registro, no que couber e não for legalmente 

excepcionado, as mesmas exigências previstas para a escritura pública, cabendo ao 

cartório imobiliário o arquivamento, físico ou digital, dos respectivos títulos e 

documentos comprobatórios, exigidos para o registro. 
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§ 1º O DAM (documento de arrecadação municipal) do ITBI será apresentado no 

original, ou certidão de ITIV comprobatória do recebimento, fornecida pela Prefeitura 

Municipal da situação do imóvel. 

§ 2º Para o registro de imóveis adquiridos, para fins residenciais, com financiamento do 

Sistema Financeiro da Habitação, deverá ser exigida, caso a circunstância não conste 

expressamente do próprio título, declaração escrita do interessado, com firma 

reconhecida, a qual permanecerá arquivada em cartório, esclarecendo tratar-se, ou não, 

de primeira aquisição, a fim de possibilitar o exato cumprimento do disposto no artigo 

290, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e seu posterior controle. 

Art. 1.452. Para o registro da compra e venda de ascendente em favor de descendente, 

deverão intervir, como anuentes, no título respectivo, todos os demais descendentes e o 

cônjuge do alienante. 

Parágrafo único. É dispensável o consentimento do cônjuge do alienante se casado 

pelo regime da separação de bens, consensual ou obrigatório, ainda que casados 

anteriormente ao Código Civil de 2002. 

Art. 1.453.  Nas escrituras públicas lavradas em comarcas distintas da competente para 

o registro, deverá ser reconhecido o sinal público do tabelião que lavrou o ato, 

procedendo ao arquivamento físico ou eletrônico do título. 
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SEÇÃO XVI 

DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 

Art. 1.454. O contrato de promessa de compra e venda, celebrado por instrumento 

público ou  particular, em caráter irretratável ou retratável, pode ser registrado no 

Cartório de Imóveis. 

Parágrafo único. Sendo celebrado em caráter irretratável e sem cláusula de 

arrependimento, o registro imobiliário confere ao promitente comprador direito real à 

aquisição do imóvel, nos termos do art. 1.417, do Código Civil. 

Art. 1.455. O contrato de promessa de compra e venda deverá conter os seguintes 

requisitos ou  cláusulas essenciais para o seu registro: 

I - qualificação completa das partes, 

II - descrição do imóvel conforme os dados da matrícula respectiva constante no 

Cartório de Registro Imobiliário; 

III - determinação do valor do negócio jurídico, importância paga a título de sinal, prazo 

e condições de pagamento, fixado em moeda legal e corrente; 

IV - critério de atualização monetária das parcelas de pagamento do preço, juros e 

encargos moratórios incidentes; 

V - cláusula expressa de irretratabilidade, com direito a adjudicação compulsória, ou 

hipótese de arrependimento, com a estipulação de prazo para o desfazimento do negócio 

e restituição da posse do imóvel ao promitente vendedor, estipulada por opção das 

partes; 

VI - assinatura das partes e de 2 (duas) testemunhas, com firmas reconhecidas. 

§ 1º Na promessa de compra e venda celebrada por instrumento público, devem ser  

observados, no que couber, os mesmos requisitos exigidos para a escritura ou contrato 

de compra de venda. 

§ 2º Sendo o promitente vendedor pessoa jurídica e não sendo o caso de dispensa, 

deverá apresentar, no ato de registro, a certidão negativa de débito da previdência social 

(CND) e a certidão conjunta da Receita Federal do Brasil e da dívida ativa na 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou positiva com efeito de negativa. 

§ 3º Celebrada a promessa de compra e venda por escritura pública, o instrumento 

deverá  consignar a apresentação das certidões referidas no parágrafo antecedente. 
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Art. 1.456. O registro da promessa de compra e venda não depende do prévio 

recolhimento do Imposto de Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV, o qual se 

considera devido, apenas, no ato da celebração da escritura definitiva de compra e 

venda ou do registro no cartório imobiliário competente, se for o caso. 

Art. 1.457. Ainda que celebrado em caráter irrevogável e irretratável, o contrato de 

promessa de compra e venda pode prever cláusula de rescisão em razão de 

inadimplemento do promitente comprador, com a aplicação das sanções contratuais e 

cláusulas penais cabíveis, inclusive para efeito de perda do valor do sinal pago e 

retomada do imóvel pelo promitente comprador. 

Art. 1.458. Os contratos de promessa ou compromisso de compra e venda, as cessões 

ou promessas de cessão relativamente a imóveis loteados poderão ser celebrados por 

escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na 

forma art. 18, inciso VI, da Lei nº 6.766/79 e conterão, pelo menos, as seguintes 

indicações: 

I - nome, registro civil, inscrição no CPF, nacionalidade, estado civil e residência dos 

contratantes; 

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição; 

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, 

área e outras características; 

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como a importância do sinal; 

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e  

não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do  

débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) 

meses;  

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes 

sobre o lote compromissado; 

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da  

legislação pertinente. 

Art. 1.459. O desfazimento do negócio jurídico sob a forma contratual de promessa de 

compra e  venda, por arrependimento voluntário ou inadimplemento da parte, será 

objeto de ato de averbação, promovendo-se o cancelamento do direito real do 

promitente comprador. 
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Art. 1.460. É dispensável a averbação de cancelamento do registro de compromisso de 

compra e venda, quando ocorra o registro da escritura definitiva. 

Parágrafo único. Se a averbação vier a ser efetuada, deverá sempre suceder ao registro 

da escritura definitiva. 
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SEÇÃO XVII 

DA COMPRA E VENDA COM CESSÃO DE DIREITOS 

 

Art. 1.461. O imóvel que tenha sido objeto de promessa de compra e venda registrada 

poderá ter os seus direitos aquisitivos cedidos a terceira pessoa, que será o comprador 

definitivo, devendo figurar na relação contratual as seguintes partes: 

I - o proprietário e vendedor do imóvel; 

II - o promitente comprador e cedente dos direitos aquisitivos; 

III - o comprador final e cessionário dos direitos aquisitivos. 

§ 1º Os direitos aquisitivos do promitente comprador somente poderão ser cedidos se  o 

preço da promessa de compra e venda estiver integralmente quitado. 

§ 2º Em uma mesma escritura, poderão ser realizadas uma ou mais cessões de direitos 

aquisitivos, desde que assinem o ato todas as partes na devida ordem de transmissão de 

direitos, em respeito ao princípio da continuidade registral. 

§ 3º Para cada operação de cessão ou transferência de direitos será devido o 

correspondente  Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV, cujo comprovante de 

recolhimento ou quitação deverá ser apresentado por ocasião da lavratura da escritura 

pública de compra e venda com cessão. 

Art. 1.462. A cessão de direitos aquisitivos, sem a transferência definitiva da 

propriedade ou domínio, poderá ser celebrada por instrumento público ou particular, 

desde que: 

I - a promessa de compra e venda objeto da cessão tenha sido registrada; 

II - tenha sido recolhido o Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV sobre ambos os 

negócios jurídicos, da promessa de compra e venda e da cessão. 
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SEÇÃO XVIII 

DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS 

 

Art. 1.463. A  alienação  fiduciária,  regulada pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 

1997, e suas alterações, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o 

escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel ao 

credor, ou fiduciário, que pode ser contratada por qualquer pessoa, física ou jurídica, e 

não é privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário 

(SFI). 

Art. 1.464. A  alienação  fiduciária  será constituída mediante registro do contrato na 

matrícula do imóvel. 

Art. 1.465. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da 

posse da coisa imóvel, tornando-se o fiduciante, possuidor direto, e o fiduciário, 

possuidor indireto. 

Art. 1.466. O termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para 

averbar a reversão da propriedade plena para o nome do devedor fiduciante, mediante 

cancelamento do registro da propriedade fiduciária, só substituível por escritura pública 

de quitação ou sentença judicial, transitada em julgado. 

Art. 1.467. Do  requerimento  do  credor  fiduciário dirigido ao Oficial do Registro de 

Imóveis devem constar as seguintes informações: 

I -  número do CPF e nome do devedor fiduciante (e de seu cônjuge, se for casado em 

regime de bens que exija a intimação), dispensada a indicação de outros dados 

qualificativos; 

II -  endereço residencial atual, e anterior, se houver; 

III - endereço comercial, se houver; 

IV -  declaração de que decorreu o prazo de carência estipulado no contrato; 

V - demonstrativo do débito e projeção de valores para pagamento da dívida, ou do 

valor total a ser pago pelo fiduciante por períodos de vencimento; 

VI - número do CPF e nome do credor fiduciário, dispensada a indicação de outros 

dados qualificativos; 

VII - comprovante de representação legal do credor fiduciário pelo signatário do 

requerimento, quando for o caso. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 499 de 1524



§ 1º  No   demonstrativo   do  débito  ou  na  projeção  da  dívida, é vedada a inclusão de 

valores que correspondam ao vencimento antecipado da obrigação. 

§ 2º  Não  cabe  ao Oficial do Registro de Imóveis examinar a regularidade do cálculo, 

salvo a hipótese do item anterior.  

Art. 1.468. O  requerimento   poderá  ser  apresentado em  uma  única  via, dispensado  

o reconhecimento de firma quando se tratar de entidade vinculada ao Sistema 

Financeiro da Habitação. 

Art. 1.469. Prenotado e encontrando-se  em  ordem, o requerimento deverá ser autuado 

com as peças que o acompanharam, formando um processo para cada execução 

extrajudicial. 

Art. 1.470. O requerimento de intimação deverá ser lançado no Livro nº 1 - Protocolo, a 

fim de que, em caso de expedição de certidão da matrícula, seja consignada a existência 

da prenotação do requerimento.  

Art. 1.471. O  prazo  de  vigência da prenotação ficará prorrogado até a finalização do 

procedimento. 

Art. 1.472. Incumbirá ao Oficial  verificar a regularidade da representação e, 

especialmente, se quem requer a intimação tem poderes para tanto. 

Art. 1.473. Deverá o Oficial de Registro de Imóveis expedir intimação a ser cumprida 

em cada um dos endereços fornecidos pelo credor fiduciário, da qual constarão: 

I -  os dados relativos ao imóvel e ao contrato de alienação fiduciária; 

II - o demonstrativo do débito decorrente das prestações vencidas e não pagas e das que 

se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 

demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos e as contribuições 

condominiais imputáveis ao imóvel, bem como a projeção da dívida, em valores 

atualizados, para purgação da mora; 

III -  a indicação dos valores correspondentes às despesas de cobrança e de intimação; 

IV - a informação de que o pagamento poderá ser efetuado no Cartório de Registro de 

Imóveis, consignando-se o seu endereço, dias e horários de funcionamento, ou por 

boleto bancário, que acompanhará a intimação ou poderá ser retirado na serventia; 

V - a advertência de que o pagamento do débito deverá ser feito no prazo improrrogável 

de quinze (15) dias, contado da data do recebimento da intimação; 
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VI - a advertência de que o não-pagamento garante o direito de consolidação da 

propriedade plena do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do § 7º, do art. 

26, da Lei nº 9.514/97. 

Art. 1.474. A  intimação  far-se-á  pessoalmente ao fiduciante, ao seu representante 

legal ou ao seu procurador, e poderá ser promovida por Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-

la, mediante solicitação do Oficial do Registro de Imóveis, ou ainda, pelo correio, com 

Aviso de Recebimento (AR), salvo regra previamente estabelecida no contrato de 

financiamento.  

Art. 1.475. Preferencialmente, a intimação deverá ser feita pelo serviço extrajudicial. 

Quando o Oficial de Registro de Imóveis optar pela via postal, deverá utilizar-se de 

Sedex registrado, com aviso de recebimento (AR), e do serviço denominado “mão 

própria” (MP), a fim de que a correspondência seja entregue, exclusivamente, ao 

destinatário. 

Art. 1.476. Ocorrendo o comparecimento espontâneo do devedor  em  cartório, a 

notificação será feita diretamente pelo Oficial do Registro de Imóveis ou seu preposto, 

ficando as despesas circunscritas aos emolumentos referentes à prenotação e à 

notificação, vedada a cobrança de despesas postais ou com diligências. Ocorrendo o 

pronto pagamento, ficarão excluídos, também, os emolumentos relativos à intimação. 

Art. 1.477. Cuidando-se  de  vários  devedores,  ou  cessionários,  inclusive   cônjuges,  

será necessária a promoção da intimação individual e pessoal de todos eles. 

Art. 1.478. Na hipótese de falecimento do devedor, a intimação será feita ao 

inventariante, devendo ser apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do 

termo de compromisso de inventariante, ou certidão passada pelo ofício judicial ou 

tabelião de notas.  

Parágrafo único. Não tendo havido abertura de inventário, serão intimados todos os 

herdeiros e legatários do devedor, os quais serão indicados pelo credor-fiduciário. Neste 

caso, serão apresentadas cópias autênticas da certidão de óbito e do testamento, quando 

houver, ou declaração de inexistência de testamento, emitida pelo CENSEC.   

Art. 1.479. As  intimações  de  pessoas  jurídicas  serão feitas aos seus representantes 

legais, indicados pelo credor-fiduciário. 
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Art. 1.480. Quando  o  devedor  não for encontrado nos endereços indicados pelo credor 

fiduciário, a tentativa de intimação deverá ser feita no endereço do imóvel objeto da 

alienação fiduciária. 

Art. 1.481. Reputa-se ciente o devedor mediante prova da colheita da assinatura deste 

ou, em caso de recusa, mediante certidão circunstanciada daquele que realizar a 

diligência. 

Art. 1.482. Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 

procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado 

pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de 

Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 

(três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 

purgação da mora da data da última publicação do edital. 

Art. 1.483. Na  hipótese de o devedor, seu representante legal ou procurador  se 

ocultarem de forma a não permitir a intimação, o Oficial do Registro de Imóveis 

certificará essa circunstância, a fim de que o credor fiduciário promova a intimação pela 

via judicial. O procedimento extrajudicial será mantido aberto por 60 (sessenta) dias, 

findos os quais, se não houver manifestação do credor fiduciário, será arquivado. 

Art. 1.484. A intimação judicial deverá conter os requisitos do art. 1.473. 

§ 1º  Os  autos  de  intimação  judicial,  entregues  à  parte  na forma do art. 729 do 

CPC, serão juntados aos autos do procedimento em curso no Registro de Imóveis para 

fins de controle da purgação da mora. 

§ 2º  No  caso  de  não  localização ou de ocultação do devedor, a publicação de editais 

e controle da purgação da mora dependerá de haver constado na certidão do Oficial de 

Justiça, na notificação judicial, que o intimando foi procurado nos endereços fornecidos 

pelo credor fiduciário e no do próprio imóvel objeto da alienação fiduciária. 

Art. 1.485. Caso os requisitos do art. 1.475 não tenham constado na notificação judicial, 

o Oficial de Registro de Imóveis deverá elaborar nota de devolução, a fim de que o 

credor fiduciário promova nova notificação judicial. 

Art. 1.486. Purgada a mora perante o Registro de Imóveis, o Oficial entregará recibo ao 

devedor e, nos três dias úteis seguintes, comunicará esse fato ao credor fiduciário para 
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recebimento na serventia das importâncias recebidas, ou procederá à transferência 

diretamente ao fiduciário. 

Art. 1.487. Decorrido  o  prazo  da intimação sem purgação da mora, o Oficial do 

Registro de Imóveis lançará “certidão de transcurso de prazo sem purgação da mora” e 

dará ciência ao requerente. 

Art. 1.488. A consolidação da plena propriedade será feita à vista da prova do 

pagamento do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.  

§ 1º  Decorrido o prazo de 120 (centro e vinte) dias sem as providências elencadas no 

item anterior, os autos serão arquivados. Ultrapassado esse prazo, a consolidação da 

propriedade fiduciária exigirá novo procedimento de execução extrajudicial. 

§ 2º  O prazo descrito no parágrafo primeiro aplica-se imediatamente aos processo  em 

curso em que o requerente não foi cientificado do transcurso de prazo sem purgação da 

mora.  A contagem de prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no item anterior se 

inicia a partir do dia útil seguinte àquele em que o requerente toma conhecimento da 

certidão de transcurso de prazo sem purgação da mora, bem como que esse prazo não se 

aplica aos processo em que o requerente já foi cientificado do transcurso de prazo sem 

purgação da mora.  

Art. 1.489. Uma  vez  consolidada  a  propriedade  em  nome do fiduciário, este deverá 

promover a realização de leilão público para venda do imóvel, nos 30 (trinta) dias 

subsequentes, contados da data da averbação da consolidação da propriedade, não 

cabendo ao Oficial do Registro de Imóveis o controle desse prazo. 

Parágrafo único. Havendo lance vencedor,  a  transmissão do imóvel ao licitante será 

feita por meio de  registro  de  contrato  de compra e venda, por instrumento público ou 

particular, no qual deverá figurar, de um lado, como vendedor, o antigo credor 

fiduciário e, de outro, como comprador, o licitante vencedor. 

Art. 1.490. A averbação dos leilões negativos será feita a requerimento do credor 

fiduciário ou de pessoa interessada, instruído com cópias autênticas das publicações dos 

leilões e dos autos negativos, assinados por leiloeiro oficial. 
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SUBSEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 

 

Art. 1.491. A alienação fiduciária de coisa imóvel reger-se-á pelas disposições 

constantes na Lei nº 9.514/97 e Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.492. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro do 

contrato que lhe serve de título na respectiva circunscrição imobiliária.  

Art. 1.493. O contrato que servirá de título para o registro da alienação fiduciária, 

deverá: 

I - prever expressamente tratar-se de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 

17, IV, da Lei nº 9.514, de 20.11.1997; 

II - conter o nome, qualificação e endereço completo do fiduciante e do fiduciário, ou de 

seus representantes legais e procurador, se houver; 

III - conter os requisitos enumerados nos inc. I a VII, do Art. 24, da Lei nº 9.514, de 

20.11.1997; 

IV - apresentar as certidões negativas de débito do INSS e da Receita Federal, ainda que 

o fiduciante seja pessoa jurídica que tenha como objeto social a comercialização de 

imóveis e declare que o imóvel não integra o seu ativo.  

Art. 1.494. O registro da alienação fiduciária, bem como a averbação do pagamento 

pelo fiduciante, não constituem fato gerador de recolhimento de ITBI. 

Art. 1.495. Os atos e contratos de alienação fiduciária, mesmo aqueles que visem à 

constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, 

poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos 

de escritura pública. 

Art. 1.496. Com o pagamento das prestações ou cumprida a obrigação pelo fiduciante, 

demonstrado em documento com firma reconhecida, será feito o cancelamento, por 

averbação, do registro da alienação fiduciária.  

Art. 1.497. Não cumpridas as obrigações pelo fiduciante, poderá o fiduciário constitui-

lo em mora, mediante intimação, que poderá ser feita por uma das formas previstas no 

art. 26 da Lei nº 9.514, de 20.11.1997.  

§ 1º - O procedimento de intimação do fiduciante deverá observar o procedimento 

previsto no art. 1.474 e seguintes da CNGC.   
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§ 2º - Somente se começa a contar o prazo para a purgação da mora, quando realizada 

notificações nas alienações fiduciárias e garantia, no primeiro dia útil seguinte ao da 

intimação, considerando-se dia útil aquele em que tenha havido expediente normal, ou 

seja, por inteiro. Do mesmo modo, os prazos somente terminam em dia útil, 

computando-se os prazos, assim, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do 

vencimento.  

Art. 1.498. O fiduciante e fiduciário poderão efetuar a cessão de seus direitos, o que 

será objeto de registro.  

Art. 1.499. No caso de cessão de direitos pelo fiduciante, o registrador somente fará o 

registro à vista da anuência do fiduciário.  
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SEÇÃO XIX 

DA DOAÇÃO ENTRE VIVOS 

 

Art. 1.500. Nos atos de doação a título gratuito, o registro poderá ser promovido pelo 

doador, podendo ou não estar declarado no título a aceitação da doação pelo donatário, 

conforme disposto no art. 539 do Código Civil. 

§ 1º É dispensada a prova de aceitação na doação pura feita em benefício de incapaz ou 

quando o doador fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade.  

§ 2º Para os efeitos registrais, considera-se doação pura aquela instituída com reserva de 

usufruto ou com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade ou 

impenhorabilidade. 

Art. 1.501.  São modalidades básicas de doação: 

I - a doação feita por ascendente a descendente direto, ou de um cônjuge a outro, que 

importa em adiantamento da herança; 

II - a doação feita por ascendente a descendente, que sair da parte disponível do doador, 

realizada em caráter definitivo e com expressa dispensa de colação do bem em futuro 

inventário; 

III - a doação pura e simples ou com encargo, em favor de terceiro, pessoa física ou 

jurídica, sem relação de sucessão. 

§ 1º O registro deve consignar a natureza da doação, se de caráter temporário e 

resolúvel, como no adiantamento da herança, de caráter definitivo, ou na doação sem 

relação de sucessão. 

§ 2º Somente pode ser objeto de registro a escritura de doação quando o doador declare 

que ele é proprietário de outros bens que assegurem a sua subsistência, salvo se a 

doação estiver sendo realizada com reserva de usufruto. 

Art. 1.502. Considera-se ato de doação, para efeito de incidência do Imposto causa 

mortis e Doação - ITCMD, a compra e venda realizada pelos pais em nome de menor ou 

incapaz, sem a comprovação da origem de renda para a aquisição. 

Art. 1.503. Constitui requisito essencial da escritura de doação a consignação do 

recolhimento do Imposto causa mortis e Doação - ITCMD, base de cálculo, valor do 

imposto, data e agente de pagamento. 
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Art. 1.504. Os Oficiais de Registro de Imóveis deverão remeter, nos termos de 

regulamento próprio, à Secretaria da Fazenda, a relação dos atos de registro de doação 

de bens imóveis. 

 

 

 

SEÇÃO XX 

DA DAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

Art. 1.505. O registro da escritura pública de dação em pagamento de imóvel depende 

da declaração e demonstração, no título correspondente, de que o negócio está sendo 

efetivado para a solução de dívida financeira ou creditícia anterior, contraída pelo 

devedor perante o credor, de natureza não imobiliária. 

§ 1º O título respectivo deverá declarar que o devedor contratou com o credor operação 

exclusivamente financeira ou creditícia e que a dação em pagamento se realiza em 

solução da dívida, aplicando-se a essa operação, em tudo o que não for contrário à lei, 

as disposições da compra e venda. 

§ 2º Somente se considera dação em pagamento, para efeitos registrais, o negócio em 

que o credor consentir, expressamente, em receber prestação diversa da que lhe é 

devida, em operação de natureza financeira ou creditícia. 

§ 3º Sendo caracterizada a dívida originária como de natureza imobiliária, a solução do 

negócio jurídico deverá ser formalizada, por intermédio dos modelos legais de compra e 

venda, permuta com torna ou empreitada por administração. 

Art. 1.506. Não será admitida como dação em pagamento, para efeitos imobiliários, o 

negócio jurídico em que o adquirente do imóvel, por termo de adesão ou contrato de 

promessa de compra e venda, realiza o pagamento do preço à empresa construtora ou 

incorporadora, visando à aquisição de imóvel, sendo o adquirente considerado, nesse 

instrumento, como devedor e não como credor da operação. 

Art. 1.507. Aplicam-se à dação em pagamento, no que couber, as mesmas normas e 

requisitos que regulam a compra e venda. 
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SEÇÃO XXI 

DA PERMUTA OU TROCA 

 

Art. 1.508. Constituem modalidades de permuta de bens imóveis para fins de registro 

imobiliário: 

I - permuta ou troca simples de imóveis com mesmo valor; 

II - permuta com torna, para imóveis de distintos valores; 

III - permuta de fração de terreno, para fins de remembramento; 

IV - permuta de terreno por área construída futura. 

Art. 1.509. Na permuta simples, o título respectivo deverá descrever os imóveis objeto 

da permuta, podendo determinado imóvel ser permutado por outro ou mais imóveis, 

desde que a soma de valores seja equivalente e os permutantes deem entre si total e 

recíproca quitação. 

§ 1º O valor de equivalência dos imóveis permutados será aquele atribuído ou declarado 

pelas partes, independentemente do valor de avaliação fiscal. 

§ 2º Na permuta de imóveis, para efeitos do imposto de transmissão imobiliária, 

consideram- se duas as operações de alienação, sendo devido o pagamento de ambas as 

transmissões e, assim, consignado na escritura de permuta. 

Art. 1.510. Na permuta com torna, a parte proprietária do imóvel de menor valor deverá 

declarar o pagamento, no mesmo título, da diferença entre o valor do seu imóvel em 

relação ao imóvel de maior valor, operando-se a dupla transmissão para efeitos 

imobiliários e de tributação. 

Art. 1.511. A permuta de fração mínima de terreno entre dois ou mais proprietários de 

imóveis contíguos, para efeitos de remembramento posterior, também denominada de 

permuta jurídica, importa na constituição de condomínio voluntário ou civil indiviso, 

declarado no título respectivo. 

Parágrafo único. Na permuta jurídica, esta compreenderá a troca de fração do imóvel 

da ordem de 1% (um por cento) da área do respectivo terreno. 

Art. 1.512. A permuta de terreno por área construída é o negócio imobiliário em que o 

proprietário do terreno contrata com terceiro, empresa construtora, incorporadora ou 

grupo de condôminos a troca de fração ideal de imóvel presente e objeto de registro 
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regular, para a entrega futura de unidades imobiliárias autônomas as quais serão 

edificadas pelo construtor ou incorporador. 

§ 1º A determinação da fração permutada será expressa em percentual sobre a área do 

terreno e com a especificação e atribuição das unidades autônomas que caberão ao 

proprietário do imóvel, integrais ou fracionadas, conforme livremente pactuado entre as 

partes. 

§ 2º A escritura pública de permuta de terreno por área construída deverá conter e 

indicar, para a necessária segurança jurídica do proprietário do imóvel, além do ato de 

transmissão de domínio e demais direitos, na seguinte ordem: 

a) o ato de permuta, com a reserva de fração no domínio do proprietário do terreno e a 

constituição de regime de condomínio voluntário ou indiviso sobre o terreno entre as 

partes permutantes; 

b) a destinação exclusiva do terreno para a construção de empreendimento imobiliário; 

c) a divisão das frações ideais do terreno em tantas unidades autônomas que serão 

edificadas no empreendimento; 

d) a constituição de condomínio pro diviso entre as partes permutantes, conforme a 

destinação do terreno para a edificação de unidades autônomas; 

e) a descrição e especificação da construção, com as suas características, número de 

pavimentos, detalhamento dos cômodos, unidades autônomas, número de vagas de 

garagens e áreas de uso exclusivo e uso comum determinadas de acordo com o 

respectivo quadro da ABNT; 

f) a identificação e atribuição das unidades imobiliárias autônomas que caberão ao 

proprietário do terreno e à empresa construtora ou incorporadora; 

g) o valor da fração de terreno permutada, que deverá corresponder à soma do valor das 

unidades imobiliárias autônomas as quais serão construídas; 

h) as obrigações, prazo de construção e cláusulas moratórias e penais constantes do 

contrato de construção respectivo; 

I - a cláusula resolutiva expressa, objeto de registro próprio, que poderá considerar  

rescindido o negócio jurídico, com a reversão integral do imóvel ao proprietário  

original, no caso de não cumprimento dos prazos e das condições estabelecidas para a 

construção do empreendimento imobiliário. 
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§ 3º Não é obrigatório constar, na escritura de permuta de terreno por área construída 

destinada à construção de empreendimento imobiliário, a convenção e o regimento 

interno do condomínio, que podem ser celebrados em instrumento próprio, público ou 

particular, para registro posterior. 

§ 4º A base de cálculo do imposto de transmissão incidente deverá estar consignada 

sobre as frações ideais de terreno e respectivas unidades imobiliárias autônomas que 

foram atribuídas à empresa construtora ou incorporadora ou ao condomínio, não 

incidindo o imposto sobre as frações reservadas pelo proprietário do terreno. 

§ 5º A obrigação de entrega das unidades imobiliárias autônomas ao permutante 

proprietário  do terreno somente se considera cumprida, para efeito de cancelamento da 

cláusula resolutiva, com a averbação da licença de “habite-se” da construção expedida 

pela Prefeitura Municipal. 

§ 6º Após o registro da escritura de permuta de terreno por área construída, é obrigatório 

o registro do memorial de incorporação, na construção sujeita a regime de incorporação 

por empreitada ou por administração, de acordo com as exigências do art. 32, da Lei nº 

4.591/1964, para assim viabilizar o registro das escrituras ou contratos de alienação, por 

compra e venda ou cessão, das unidades autônomas. 
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SEÇÃO XXII 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

Art. 1.513. O proprietário pode conceder a outrem, denominado superficiário, o direito 

de  construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura 

pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

Art. 1.514. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa e, caso seja onerosa, 

estipularão as  partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente, 

devendo assim ser consignado no registro da matrícula. 

Art. 1.515. Se o proprietário do imóvel objeto do direito de superfície for pessoa 

jurídica, é exigível a consignação, na escritura de constituição, da Certidão Negativa de 

Débito (CND) da Previdência Social e a Certidão conjunta emitida pela Receita Federal 

do  Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativa a tributos 

federais e Dívida Ativa da União. 

Art. 1.516. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do 

superficiário, aos seus herdeiros. 

Art. 1.517. O direito de superfície abrange o direito de utilizar a construção 

previamente existente, o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao imóvel, conforme 

estabelecido no  contrato, observada a respectiva legislação urbanística. Abaixo desses 

limites o domínio é reservado ao proprietário do solo. 

Art. 1.518. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário 

ou o  proprietário têm direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, à 

aquisição e consolidação da propriedade plena. 

§ 1º Será exigível na escritura pública de alienação do imóvel ou da cessão do direito de 

superfície, o comparecimento de ambas as partes, com a declaração expressa  de 

renúncia ao direito de preferência. 

§ 2º Não incide sobre a operação de alienação do imóvel ou de cessão do direito de 

superfície qualquer pagamento a título de transferência ou laudêmio sobre a superfície. 

Art. 1.519. Antes do termo final, a concessão poderá ser extinta se o superficiário der 

ao terreno  destinação diversa daquela para que for concedida, conforme assim 

reconhecido em decisão judicial. 
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Art. 1.520. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o 

terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não 

houverem estipulado o contrário. 

Art. 1.521. A constituição do direito de superfície será objeto de ato de registro e a sua 

extinção será promovida por intermédio de ato de averbação, na forma da Lei nº 

6.015/73. 

Art. 1.522. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público 

interno, rege-se  pelo Código Civil de 2002, no que não for diversamente disciplinado 

em lei especial. 
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SEÇÃO XXIII 

DO USUFRUTO DE IMÓVEL 

 

Art. 1.523. O usufruto de imóvel constituído por convenção deverá ser, 

obrigatoriamente,  registrado no ofício imobiliário. 

Art. 1.524. A averbação do cancelamento do registro de usufruto será feita a 

requerimento do  interessado, por simples petição dirigida ao registrador, a quem 

competirá a conferência da prova, suscitando eventual dúvida ao juiz. 

Art. 1.525. O usufruto de imóvel constitui-se por ato gratuito, constante de escritura 

pública de doação, de inventário extrajudicial ou testamento. 

Parágrafo único. Uma vez instituído, salvo disposição em contrário, o usufruto 

estende-se aos acessórios, benfeitorias e acessões do imóvel. 

Art. 1.526. Na lavratura do título de usufruto de imóvel, assim como do ato de registro 

respectivo,  deverá consignar se este resulta: 

I - de reserva de usufruto, quando originário de ato de doação; 

II - de instituição quando da doação de dinheiro para aquisição do imóvel; 

III - em caso de constituição por ato próprio ou por testamento; 

IV - da cessão onerosa do direito de usufruto destacado da propriedade em operação de  

compra e venda; 

V - da instituição de usufruto legal, resultante do direito de família, quando venha a ser 

registrado por força de ordem judicial. 

Art. 1.527. Na escritura de doação com reserva de usufruto deve ser objeto de registro 

autônomo o primeiro ato, como registro da doação da nua-propriedade do imóvel, e o 

segundo ato tão-só de reserva do usufruto em favor do doador. 

§ 1º O mesmo procedimento do presente artigo será aplicável às escrituras de inventário 

e partilha extrajudicial, quando o cônjuge sobrevivente ou herdeiro venha a renunciar à 

propriedade, mas reservando para si o usufruto sobre o imóvel. 

§ 2º Aplica-se também o mesmo procedimento na escritura de doação com instituição 

de usufruto, com um registro autônomo para o primeiro ato, e outro para a instituição. 

Art. 1.528. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode 

ceder-se por  título gratuito ou oneroso. 
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§ 1º A cessão do direito de usufruto deve ser realizada por escritura pública, ficando 

consignado no registro que o cessionário do usufruto deve exercer os mesmos direitos 

do cedente. 

§ 2º A  cessão  do  direito  de  usufruto  não  pode  ser  promovida  em  favor  do  

próprio  nu proprietário,  situação jurídica que importará a consolidação do direito de 

propriedade  e na consequente extinção do usufruto. 

Art. 1.529. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Imóveis: 

I - pela renúncia, mediante apresentação da escritura pública de renúncia; 

II - por morte do usufrutuário, será feita mediante requerimento do interessado, com 

firma reconhecida e instruída com documento comprobatório do óbito; 

III - pelo termo de sua duração, cujo cancelamento se dará mediante requerimento do 

interessado, com firma reconhecida e instruída com documento comprobatório; 

IV -  pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído ou, 

se ela perdurar, pelo decurso de 30 (trinta) anos da data em que se começou a  exercer; 

V - pela cessação do motivo de que se origina, do modo como determinado no ato de 

instituição, provado por requerimento apresentado pelo interessado; 

VI - pela destruição da coisa, provada em requerimento apresentado pelo interessado, 

acompanhada de certidão narrativa emitida pela Prefeitura Municipal; 

VII - pela consolidação do usufruto e da nua-propriedade na mesma pessoa; 

VIII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não 

lhes acudindo com os reparos de conservação, provada por sentença judicial; 

IX - pelo não uso ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai, provada por sentença 

judicial. 

Parágrafo único. Há incidência do Imposto de Transmissão - ITCD, devido ao Estado, 

na instituição do usufruto e sua extinção, por consolidação na pessoa do nuproprietário. 

Art. 1.530. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a 

parte em  relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o 

quinhão desses couber ao sobrevivente. 
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SEÇÃO XXIV 

DO REGISTRO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO DECORRENTE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Art. 1.531. A carta de arrematação expedida por instrumento particular é título hábil 

para  transferência de imóvel hipotecado levado a leilão pelo agente fiduciário, nos 

termos do Dec. Lei nº 70/66. 

Art. 1.532. A carta deverá vir assinada pelo agente fiduciário, pelo leiloeiro, pelo credor 

exequente, por cinco testemunhas físicas idôneas, identificadas e qualificadas. 

Art. 1.533. O devedor também deverá assinar a carta, salvo se recusar ou se não estiver 

presente ao leilão. 

Art. 1.534. A carta deverá ser apresentada em duas vias, sendo uma delas arquivada na 

serventia e a outra entregue à parte interessada e conterá: 

I - a cláusula contratual que designar o agente fiduciário ou, na falta desta, o ato que o 

tiver designado para representar a instituição; 

II - a transcrição dos avisos enviados pelo credor ou seu agente fiduciário ao devedor e 

respectivo cônjuge; na ausência do recibo assinado pelo devedor, a publicação dos 

editais de notificação; 

III - a carta de autorização do leiloeiro; 

IV - o inteiro teor do edital do leilão, com indicação das datas de sua publicação e dos  

órgãos em que essa publicação se deu; 

V - a transcrição do auto de leilão; 

VI - a transcrição do recibo do pagamento do preço da arrematação; 

VII - a quitação dos débitos fiscais, ITBI, laudêmio, e respectivo alvará, se for o caso; 

VIII - a prestação de contas do leiloeiro; 

IX - a descrição do imóvel alienado e a referência a suas confrontações e metragens, 

bem como ao título anterior de propriedade, às respectivas transcrições e averbações no 

registro imobiliário e ao instrumento de cessão do crédito, se houver. 

Art. 1.535. Do registro deverá constar as especificações da transmissão, tais como o 

adquirente, transmitente, o título, a forma do título, leiloeiro, agente fiduciário, credor, 

valor e o   recolhimento do ITIV. 
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Art. 1.536. Para o registro da carta de adjudicação decorrente de execução dispensa-se a 

apresentação das certidões fiscais (CNDs Federal, Estadual e Municipal), ficando, no 

entanto, o adquirente responsável pelo débito relativo aos tributos diretamente 

incidentes sobre o imóvel. 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 517 de 1524



CAPÍTULO IV 

DA AVERBAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.537. No Registro de Imóveis, será feita a averbação dos seguintes atos previstos 

em lei: 

I - convenções antenupciais, os regimes de bens diversos do legal e a alteração do 

regime de bens do casamento, nos registros pertinentes a imóveis ou a direitos reais 

pertencentes a um dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento; 

II - por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais; 

III - contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão a 

que alude o Decreto-Lei nº 58, de 10.12.1937, quando o loteamento se tiver formalizado 

anteriormente à vigência da Lei nº 6.015/73; 

IV - mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da 

reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis; 

V - alteração do nome por casamento, por separação ou por divórcio, ou, ainda, de 

outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas 

pessoas nele interessadas; 

VI - atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 

16.12.1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência 

desta Lei nº 6.015/73; 

VII - cédulas hipotecárias; 

VIII - do Sistema Financeiro da Habitação e outros contratos; 

IX - da Cédula de Crédito Imobiliário; 

X - caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis; 

XI - restabelecimento da sociedade conjugal; 

XII - cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a 

imóveis, bem como da constituição de fideicomisso; 

XIII - decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos  

Registrados ou averbados; 
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XIV - ex officio, dos nomes dos logradouros, decretados pelo Poder Público; 

XV - sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de 

casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos 

a registro e desde que os imóveis ou direitos reais permaneçam em condomínio, em 

partes iguais, entre os separados ou divorciados; 

XVI - re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de 

entidade integrante do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que importando elevação 

da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada 

em favor de terceiros; 

XVII - contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência; 

XVIII - Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime 

fiduciário; 

XIX - notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel 

urbano; 

XX - extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

XXI -  extinção do direito de superfície do imóvel urbano; 

XXII - cessão de crédito imobiliário; 

XXIII - constituição de patrimônio de afetação, nas incorporações imobiliárias; 

XXIV - sub-rogações e outras ocorrências que alterarem o registro; 

XXV - indisponibilidade de bens decretada judicialmente; 

XXVI - indisponibilidade de bens dos administradores, gerentes e conselheiros fiscais 

das sociedades sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial; 

XXVII - protestos, notificações e interpelações normatizadas nos arts. 726 e §§ do CPC, 

mediante ordem judicial, na observância do item 12 do inciso II do art. 167 da Lei nº 

6015/73; 

XXVIII - sentenças definitivas de interdição; 

XXIX - alteração do nome das pessoas jurídicas e a transformação do tipo societário; 

XXX - incorporação total de uma empresa por outra; 

XXXI - termos de acordo entre proprietário de terras e o IBAMA, a teor dos preceitos 

contidos no Código Florestal e legislação complementar; 

XXXII - existência de floresta plantada; 
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XXXIII - substituição de mutuário, nos contratos de compra e venda celebrados 

segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação, com ocorrência, ou não, de 

novação, quando o adquirente assume a dívida e a garantia hipotecária do mutuário 

anterior; 

XXXIV - documentos de ajuste preliminar ou a carta-proposta, prevista no § 4º do art. 

35 da Lei nº 4.591, de 16-12-64, na hipótese ali contemplada e para constituição de 

direito real oponível a terceiros; 

XXXV - Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime 

fiduciário;   

XXXVI - consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário, a vista da 

prova do pagamento do imposto de transmissão e, se for o caso, também do laudêmio; 

XXXVII - retificações processadas nos termos previstos nos arts. 212 e ss. da Lei dos 

Registros Públicos; 

XXXVIII - arrolamento de bens solicitados pela receita Federal previsto na Lei nº 

9.532/97; 

XXXIX - bloqueio de matrícula, determinado judicialmente; 

XL - da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel 

urbano; 

XLI - da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

XLII - da extinção do direito de superfície do imóvel urbano; 

XLIII -  da cessão de crédito imobiliário; 

XLIV - da reserva legal; 

XLV - da servidão ambiental; 

XLVI - do destaque de imóvel de gleba pública originária; 

XLVII - do auto de demarcação urbanística; 

XLVIII - da extinção da legitimação de posse; 

XLIX - da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

L - da extinção da concessão de direito real de uso; 

LI - da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da 

alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal 

condição na forma do disposto pelo art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

ou do art. 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, realizada em 
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ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório 

firmado pelo credor original e pelo mutuário. 

LII - Certidão Premonitória - certidão comprobatória do ajuizamento da execução, nos 

termos do art. 828 do CPC;  

LIII - outros títulos, atos ou fatos que venham a ser definidos em Lei  

Art. 1.538. Com o advento da Lei Federal nº 12.651/12, que instituiu o Código 

Florestal, a Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por 

meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sendo vedada a alteração de sua 

destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei. 

§ 1º Enquanto o Cadastro Ambiental Rural – CAR não for implementado, a averbação 

da  área da reserva legal na matrícula do imóvel será obrigatória, consoante dispõe o art. 

169 da lei 6.015/73.  

§ 2º Quando da implantação do CAR- Cadastro Ambiental Rural – CAR,  a averbação 

da reserva legal na matrícula  é desobrigada. 

§ 3º Admite-se, todavia, a sua averbação na matrícula, nos termos expressamente 

consignados no art. 167, II, 22, da Lei nº 6.015/73, ou para se dar publicidade de 

ocorrências que visem a tutela ambiental. 

Art. 1.539. Averbar-se-ão, ainda, na matrícula ou no registro, para o simples efeito de 

dar conhecimento aos interessados requerentes de certidão:  

a) os atos de tombamento definitivo ou provisório de imóveis, promovidos pelo Poder 

Público;  

b) os decretos que declararem imóveis como sendo de utilidade ou necessidade pública, 

para fins de desapropriação; 

c) a notícia de penhora, quando do adiamento da feitura do registro, por falta de 

requisitos formais no título apresentado, exigidos pela legislação em vigor; 

d) o arrendamento sem cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel arrendado 

e os contratos de comodato, satisfeitas as condições gerais de conteúdo e forma; 

e) as escrituras públicas e as sentenças de constituição ou dissolução de união estável. 

Art. 1.540. Terá legitimidade para requer a averbação qualquer pessoa (incumbindo-lhe  

das despesas respectivas) que tenha algum interesse jurídico no lançamento das 

mutações subjetivas e objetivas dos registros imobiliários. 
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§ 1º Terão legitimidade para exigi-la não só os titulares do direito real, na qualidade de 

alienantes ou de adquirentes, como também os anuentes ou intervenientes no negócio 

jurídico. 

§ 2º As averbações, salvo nos casos em que poderão ser feitas ex officio, dependerão de 

requerimento escrito, que poderá ser realizado em formulário padronizado do próprio 

Serviço, acompanhado de documentação comprobatória, fornecida pela autoridade 

competente. 

§ 3º Para os fins previstos neste artigo, a parte interessada poderá fazer-se representar 

por advogado, munido de procuração com poderes específicos e reconhecimento de 

firma do mandante, hipótese em que deverá ficar arquivada na serventia o instrumento 

de mandato (ou sua cópia autenticada) e cópia não autenticada do documento de 

identificação profissional do advogado.  

§ 4º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, o reconhecimento de firma do 

mandante no instrumento de procuração supre a necessidade do reconhecimento de 

firma no requerimento de averbação. 

Art. 1.541. Averbar-se-á, sem ônus, retificação de numeração de imóvel e de 

nomenclatura do logradouro, com base em comunicação do órgão administrativo 

competente. 

Art. 1.542. Por ocasião da transmissão da propriedade ou direito real, as cláusulas de 

inalienabilidade, incomunicabilidade ou impenhorabilidade serão objeto de uma só 

averbação, no caso em que mais de um gravame for imposto. 

Art. 1.543. A averbação da emancipação dependerá de prova de haver sido anotada no 

Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Art. 1.544. Todos os atos enumerados no art. 167 da Lei de Registros Públicos são 

obrigatórios e efetuar-se-ão na serventia da situação do imóvel, salvo as averbações, que 

serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o 

imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, se não houver matrícula aberta 

no cartório a qual pertence a zona circunscricional; 
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SEÇÃO II 

DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA 

 

Art. 1.545. É facultado ao credor, quando da distribuição da ação de execução, solicitar 

do Cartório Distribuidor a expedição de “certidão comprobatória do ajuizamento de 

execução”, de que trata o art. 828 do Código de Processo Civil, que conterá: 

I – os nomes das partes, o nome do advogado do exeqüente; espécie de título; valor 

nominal; a data da propositura da ação e o valor da causa;  

II – a menção de que a certidão é para fins de averbação no Serviço Registral de 

Imóveis, e demais órgãos onde são registrados bens do devedor, sujeitos à penhora ou 

arresto (ações, quotas sociais, entre outros).  

§ 1º A certidão de que trata este artigo se destina ao processamento de uma única 

averbação e poderá ser solicitada diretamente  pelo exequente, pelo advogado 

regularmente constituído nos autos ou por intermédio de procurador, mediante a 

apresentação de instrumento público ou particular, com firma  reconhecida, e 

pagamento das custas constantes da Lei n.º 7.603/01 (Tabela B, item 03, ou Tabela C, 

item 03, conforme o caso). 

§ 2º No Registro de Imóveis, quando solicitado pelo exequente, a averbação será 

realizada mediante o pagamento dos emolumentos constantes da letra “a”, item 19 da 

Tabela C, da Lei nº 7.550/01, expedindo-se certidão do ato averbatório, salvo se 

requerido pela Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80, art. 39). 

Art. 1.546. É possível a averbação de certidão premonitória nas matrículas de bens 

objeto de hipoteca cedular por outras dívidas do emitente ou do terceiro hipotecante 

quando ausente o risco de esvaziamento da garantia, em virtude do valor do bem, da 

preferência do crédito cedular ou haja a autorização do credor para a realização da 

penhora. 

§ 1º  A averbação premonitória deve observar a ordem de prioridade decorrente da 

existência de títulos representativos de direitos reais. 

§ 2º Na averbação da certidão premonitória deverá constar a ciência do interessado 

acerca da existência de hipoteca, anteriormente averbada na matrícula do imóvel, com 

direito de preferência. 
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§ 3º O  registrador de imóveis deverá comunicar ao Juízo da execução a existência do 

registro da cédula hipotecária, cabendo ao Juiz determinar a intimação do credor 

hipotecário, para a adoção das providências cabíveis;  

§ 4º A averbação premonitória será cancelada quando formalizada a penhora sobre bens 

suficientes para cobrir o valor da dívida, consoante determina o art. 828 do Código de 

Processo Civil. 
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SEÇÃO III 

DOS PACTOS ANTENUPCIAIS E DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

 

Art. 1.547. Será noticiado, por averbação, à margem de todos os registros e nas 

matrículas em que figurarem os contraentes, o registro de pacto antenupcial previsto no 

art. 167, I, 12, da Lei nº 6.015/1973, sem prejuízo do registro no Livro 3 - Registro 

Auxiliar. 

Art. 1.548. A modificação do regime de bens do casamento, processada judicialmente, 

será averbada à margem da transcrição ou na matrícula em que estiverem registrados 

bens ou direitos sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges, mediante a apresentação 

de mandado ou, a requerimento do interessado, com a apresentação de certidão do 

Registro Civil das Pessoas Naturais, da qual conste a alteração do regime de bens e a 

declaração de que a mesma deu-se por ordem judicial. 
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SEÇÃO IV 

DA EDIFICAÇÃO, RECONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, REFORMA OU 

AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 

 

Art. 1.549. Será  feita, a requerimento do interessado, com firma reconhecida,  a 

averbação de construção, ampliação, reconstrução, demolição ou modificação de prédio, 

de unificação ou de desmembramento de imóvel, devendo o pedido ser instruído com 

certidão comprobatória expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal. 

§ 1º  Na averbação da construção, será exigido o “habite-se”, a apresentação da CND do 

INSS e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional.  

§ 2º Na averbação da demolição, o registrador deverá exigir a apresentação da CND do 

INSS, dispensada a certidão negativa da Receita Federal, por força do Artigo 47 da Lei 

Art. 12 e do Artigo 84 do Decreto n. 2.173/97.  

I - será dispensável a apresentação dessa certidão comprobatória no caso de fusão de  

matrículas  de  imóveis   contíguos,  pertencentes  ao  mesmo  proprietário, 

especialmente se o requerimento vier instruído com a aprovação da planta da edificação 

a ser erguida no imóvel resultante da fusão, adotando-se, em qualquer caso, rigorosa 

cautela na verificação da área, medidas, características e confrontações desse imóvel  

final. 
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SEÇÃO V 

DAS OBRIGAÇÕES, DIREITOS, CESSÕES, CONCESSÕES, TÍTULOS E 

OUTRAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

SUBSEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.550. A averbação de obrigações, direitos, cessões, concessões, títulos e outras 

ocorrências ambientais no Registro de Imóveis obedecerá às disposições da Lei Federal 

nº 12.651, de 25/05/2012  (Código Florestal), com as alterações que lhe forem 

introduzidas em legislação posterior e nas demais leis correlatas. 

Art. 1.551. Considera-se título hábil para as averbações de que trata esta seção, o termo 

administrativo e/ou certidão administrativa  e/ou Cota de Reserva Ambiental – CRA, 

que vinculam o imóvel matriculado, expedidos pelos Órgãos Ambientais competentes, 

dispensados o reconhecimento de firma e testemunhas. 

Art. 1.552. Considera-se também título hábil para averbação, o instrumento público ou 

particular, firmado perante o órgão ambiental competente, que limitar o uso de toda a 

propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos 

ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. 

Art. 1.553. O Oficial de Registro de Imóveis deverá promover todas as averbações 

previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012 na matrícula vinculada, seja o imóvel 

rural ou urbano, a requerimento do proprietário ou de quem prove legítimo interesse, 

inclusive o órgão ambiental ou Ministério Público, acompanhado de termo e/ou certidão  

e/ou  Cota de Reserva Ambiental – CRA, expedido pelo órgão ambiental competente, 

que atendam os requisitos legalmente estabelecidos e que contenham identificação dos 

proprietários, denominação do imóvel, com indicação do respectivo número da 

matrícula e da Circunscrição Imobiliária a que pertence. 

Parágrafo único. Além do disposto na Lei nº 12.651/2012, nos registros e averbações 

relativos a atos e instrumentos voltados à proteção da vegetação, aplicam-se, 

complementar e subsidiariamente, as leis estaduais de proteção ambiental e as normas 

do Instituto Ambiental de Mato Grosso.   
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SUBSEÇÃO II 

DA RESERVA LEGAL 

 

Art. 1.554. Reserva Legal é área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, delimitada nos termos do art. 12 Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, com a 

função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 

imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa. 

Art. 1.555. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 

título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 

área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:       

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

Art. 1.556. A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em 

consideração os seguintes estudos e critérios: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico;  

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de 

Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente 

protegida; 

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade;  

V - as áreas de maior fragilidade ambiental. 

§ 1º O órgão estadual integrante do Sisnama ou instituição por ele habilitada deverá 

aprovar a localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o 

art. 29 desta Lei nº 12.651/2012. 
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§ 2º O órgão estadual integrante do SISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá 

aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental 

Rural – CAR.  

Art. 1.557. O  Cadastro Ambiental Rural – CAR consiste no registro público eletrônico 

de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, que visa integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento. 

§ 1º No Estado de Mato Grosso, os dados do CAR farão parte do Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural (SICAR), que ficará em Mato Grosso sob a responsabilidade da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, em parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA 

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, obrigatoriamente, no órgão 

ambiental municipal ou estadual competente, que, nos termos do regulamento, exigirá 

do proprietário ou possuidor rural: 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural; 

II - comprovação da propriedade ou posse; 

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a 

indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do 

perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, 

das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 

consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal. 

§ 3º O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito 

de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto 

no art. 2º da Lei  nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. 

§ 4º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, 

devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação, prorrogável, 

uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 1.558. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do 

imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o 

proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à 

Reserva Legal previstas no parágrafo antecedente. 
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Parágrafo único.  Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá 

apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis na qual 

conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de 

posse. 

Art. 1.559. Durante a inscrição no CAR, o proprietário de imóvel rural que pretende 

destinar as áreas excedentes de reserva legal, parcial ou integralmente, para a 

compensação de reserva legal, conforme previsto no art. 66 da Lei nº 12.651, de 2012, 

poderá declarar essa intenção no ato da sua inscrição (art. 38 da Instrução Normativa 

02/2014 – MMA). 

Art. 1.560. Após analisadas as informações declaradas no CAR e constatada a 

regularidade das informações relacionadas às áreas de preservação permanente, áreas de 

uso restrito e reserva legal, será disponibilizado no SICAR demonstrativo apresentando 

o cadastro da situação da propriedade como “ativo”. 

Art. 1.561. A área de reserva legal e/ou quaisquer outras ocorrências ambientais 

averbadas nas matrículas na vigência da Lei nº 4.771/1965, continuarão gravando os 

imóveis, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a 

qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, mesmo que passem a 

integrar o perímetro urbano, com as exceções previstas no Código Florestal. 

Art. 1.562. Ao abrir nova matrícula, nela deverá ser averbado o termo de reserva legal 

ou quaisquer das outras averbações previstas nesta seção, constante do registro ou da 

matrícula anterior, independentemente de terem sido constituídas na vigência da Lei 

Federal nº 4.771/1965 (antigo Código Florestal) ou na vigência da Lei Federal nº 

12.651/2012 (novo Código Florestal).  

Art. 1.563. A desobrigação do proprietário em averbar a reserva legal na matrícula do 

imóvel prevista no § 4º, do art. 18, da Lei Federal nº 12.651/2012, não impede que a 

mesma seja realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis, a requerimento do 

proprietário ou de quem prove legítimo interesse, acompanhado de termo administrativo 

e/ou certidão expedidos pelo órgão ambiental competente, desde que contenham 

identificação dos proprietários, denominação do imóvel, com indicação do respectivo 

número da matrícula e da Circunscrição Imobiliária a que pertence. 
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Parágrafo único.  O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a sua averbação na 

matrícula imobiliária, no entanto se houve requerimento de interessados, não há óbice 

para sua efetivação.  

Art. 1.564. Além das averbações previstas em legislação, o Oficial de Registro de 

Imóveis poderá promover averbação enunciativa ou de mera notícia, na matrícula de 

imóvel rural ou urbano, da existência de qualquer obrigação, direito, título ou outras 

ocorrências ambientais significativas para o imóvel ou para o titular de direitos reais 

nela inscrito, mesmo que não expressamente previstas no rol do Art. 167, II, da Lei nº 

6.015/73 ou em legislação correlata, a requerimento do proprietário ou de quem prove 

legítimo interesse, acompanhado de termo e/ou certidão expedidos pelo órgão ambiental 

competente, inclusive  o número de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a 

informação de adesão do proprietário ao programa de regularização ambiental (MT 

Legal), desde que contenham identificação dos proprietários, denominação do imóvel, 

com indicação do respectivo número da matrícula e da Circunscrição Imobiliária a que 

pertence. 

Art. 1.565. Não está obrigado o registrador de imóveis a exigir dos proprietários de 

imóveis rurais a averbação do Termo de Averbação de Reserva Legal nas matrículas de 

seus imóveis, não sendo este ato condição para a realização de registros e averbações.  

Art. 1.566. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 

competente mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de que trata o art. 

29 da Lei nº 12.651/2012, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta 

Lei  

Art. 1.567. O vínculo de área à Cota de Reserva Ambiental (CRA) de que trata o art. 44 

da Lei nº 12.651/2012 será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de 

imóveis competente. 

Art. 1.568. Serão ainda averbadas na matrícula do imóvel: 

I - o instrumento ou o termo de instituição da servidão ambiental;  

II - o contrato de alienação, de cessão ou de transferência da servidão ambiental. 

Art. 1.569. O instrumento ou termo de instituição de servidão ambiental deve incluir, 

no mínimo, os seguintes itens:  
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 I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto 

de amarração georreferenciado;  

II - objeto da servidão ambiental;  

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;  

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. 

Art. 1.570. O contrato de alienação, cessão ou transferência de servidão ambiental, 

deverá conter no mínimo,  os seguintes itens:  

I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação 

ambiental;  

II - o objeto da servidão ambiental;   

III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 

sucessores; 

IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;  

V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 

ambiental; 

VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido.  

§ 1º Além disso, no contrato, deverá conter, no mínimo, os seguintes deveres: 

I -  do proprietário do imóvel serviente:  

a) manter a área sob servidão ambiental;  

b) prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos 

naturais ou artificiais; 

c) permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental; 

d) defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. 

II - do detentor da servidão ambiental: 

a) documentar as características ambientais da propriedade; 

b) monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está 

sendo mantida; 

c) prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade; 

d) manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão; 

e) defender judicialmente a servidão ambiental. 
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§ 2º Tratando-se de contrato particular, as firmas devem estar reconhecidas por tabelião 

de notas. 

Art. 1.571. O instrumento ou termo de instituição de servidão ambiental deve incluir, 

no mínimo, os seguintes itens:  

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto 

de amarração georreferenciado;  

II - objeto da servidão ambiental;  

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;  

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. 

§ 1º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos, após autorização do  órgão 

abiental.  

§ 2º É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da 

destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de 

desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel.  

Art. 1.572. O contrato de alienação, cessão ou transferência de servidão ambiental, 

deverá conter no mínimo,  os seguintes itens:  

I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação 

ambiental;  

II - o objeto da servidão ambiental;   

III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 

sucessores; 

IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental;  

V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 

ambiental; 

VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido.  

§ 1º Além disso, no contrato, deverá conter, no mínimo os seguintes deveres: 

I -  do proprietário do imóvel serviente:  

a) manter a área sob servidão ambiental;  

b) prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos 

naturais ou artificiais; 
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c) permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental; 

d) defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. 

II - do detentor da servidão ambiental: 

a) documentar as características ambientais da propriedade; 

b) monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está 

sendo mantida; 

c) prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade; 

d) manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão; 

e)  defender judicialmente a servidão ambiental. 

§ 2º Tratando-se de contrato particular, as firmas devem estar reconhecidas por tabelião 

de notas.  
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SUBSEÇÃO I 

DA COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL 

 

Art. 1.573. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 

2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, Lei nº 

12.651/2012, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao 

Programa de Recuperação Ambiental - PRA, adotando, dentre outas medidas, a  

compensação da Reserva Legal.  

Art. 1.574. A compensação deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR 

e poderá ser feita mediante:  

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;  

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;  

III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação 

de domínio público pendente de regularização fundiária;  

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel 

de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa 

estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma.  

Art. 1.575. As áreas a serem utilizadas para compensação deverão ser:  

I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;  

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;  

III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela 

União ou pelos Estados.  

Art. 1.576. O arrendamento pode ser feito por meio da servidão ambiental quando o 

proprietário de um imóvel rural destina o excedente da vegetação, além do exigido para 

reserva legal,  a um imóvel rural de terceiro, desde que no mesmo bioma. 

Art. 1.577. A compensação de reserva legal pelo arrendamento de área em regime de 

servidão ambiental poderá ser realizada por meio de: 

I - instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental;  

II - contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. 

§ 1º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.  
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§ 2º O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou 

parcialmente, onerosa ou gratuita, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em 

favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação 

ambiental como fim social. 

Art. 1.578. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve 

ser averbado na matrícula do imóvel.  

Art. 1.579. A averbação da compensação de reserva legal na matrícula do imóvel será 

precedida da inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural – CAR. 

Parágrafo único. A averbação será efetuda na matrícula de todos os imóveis (Art. 9-A, 

§ 5º da Lei nº 6.938/1981), bem como o contrato de alienação, cessão ou transferência 

da servidão ambiental (Art. 9-A, § 4º, II e Art. 9-C, § 5º da Lei nº 6.938/1981). 

Art. 1.580. A compensação de reserva legal pelo arrendamento não se efetiva com a 

mera deliberação das partes ou averbação do contrato na matrícula dos imóveis, mas tão 

somente após a autorização do órgão ambiental, observado o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 66, § 6º da Lei 12.651/2012.  

Art. 1.581. Nos casos em que as Reservas Legais não atendam aos percentuais mínimos 

estabelecidos no art. 12 da Lei nº 12.651, de 2012, o proprietário ou possuidor rural 

poderá solicitar a utilização, caso os requisitos estejam preenchidos, isolada ou 

conjuntamente, os mecanismos previstos nos arts. 15, 16 e 66, todos da Lei 12.651, de 

2012, para fins de alcance do percentual, quais sejam: 

I - o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da 

Reserva Legal; 

II - a instituição de regime de Reserva Legal em condomínio ou coletiva entre 

propriedades rurais; 

III - a recomposição; 

IV - a regeneração natural da vegetação;  

V - a compensação da Reserva Legal. 

Art. 1.582. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que não dispõe dos percentuais 

estabelecidos nos incisos I e II do art. 12, Lei 12.651/12 e que deseje utilizar a 

compensação de Reserva Legal em Unidade de Conservação, conforme previsto no 

inciso III do § 5º do art. 66 da mesma Lei, poderá indicar no ato da sua inscrição a 
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pretensão de adoção dessa alternativa para regularização, conforme disposto no art. 26, 

Lei 12651/2012. 

Art. 1.583. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que já compensaram a 

Reserva Legal em outro imóvel, em qualquer das modalidades, deverão indicar no ato 

da inscrição o número de inscrição no CAR do imóvel de origem da Reserva Legal ou a 

identificação do proprietário ou possuidor do imóvel rural. 

Art. 1.584. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental ou  contrato de 

alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental poderá ser averbado na 

matrícula do imóvel, contudo a compensação de reserva ambiental ou o contrato de 

arrendamento apenas será averbada após prévia autorização emitida pela Secretária 

Estadual de Meio Ambiente – SEMA. 

Art. 1.585. O compromisso de arrendamento de área sob regime de servidão ambiental 

poderá ser averbado na matrícula do imóvel, visando resguardar o direito dos 

contratantes e dar publicidade a terceiros. 
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SUBSEÇÃO III 

DA SERVIDÃO AMBIENTAL 

 

Art. 1.586. A servidão ambiental é a renúncia voluntária do proprietário de área rural do 

direito de exploração de parte ou da integralidade da área, de forma permanente ou 

temporária, com o intuito de preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais 

existentes. 

Art. 1.587. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e 

inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por lei, 

poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de 

reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos na Lei nº 12.651/2012. 

Art. 1.588. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por 

instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão 

integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para 

preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão 

ambiental.  

§ 1º O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no 

mínimo, os seguintes itens:  

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto 

de amarração georreferenciado;  

II - objeto da servidão ambiental;  

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor;  

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental.  

§ 2º A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à 

Reserva Legal mínima exigida.  

§ 3º A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental 

deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.  

§ 4º Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente, observando-se os requisitos formais descritos no art. 9º-A, § 1º, I a IV, da 

Lei nº 6.938/1981: 
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I - o instrumento público ou particular ou termo administrativo firmado perante órgão 

integrante do SISNAMA, de instituição da servidão ambiental;  

II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. 

§ 5º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.  

Art. 1.589. Para a  instituição da servidão ambiental é obrigatório que o imóvel esteja 

inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR, de modo que a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT já tenha atestado que na referida 

propriedade exista excedente de reserva legal ao percentual estabelecido em Lei   

Art. 1.590. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver Reserva Legal 

conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no inciso I do art 13, 

Lei 12.651/12  poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da 

Lei nº 6.938/1981, e Cota de Reserva Ambiental, quando indicado pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico - ZEE estadual.  
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SEÇÃO VI 

DA AVERBAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PREÇO 

 

Art. 1.591. Para a averbação de quitação do preço, acompanhará o requerimento a  

declaração expressa do credor ou os títulos emitidos devidamente quitados, a provar, 

inequivocamente, sua vinculação ao contrato ou ao ato gerador ou à obrigação. 

§ 1º Tais documentos deverão ser apresentados com a firma do credor reconhecida. 

§ 2º Nos casos de impossibilidade da apresentação da quitação por qualquer das formas, 

previstas no caput, a quitação do preço somente será averbada por determinação 

judicial. 
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SEÇÃO VII 

DA ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL 

 

Art. 1.592. Para a averbação da alteração do estado civil, o registrador exigirá a 

apresentação da certidão expedida pelo registro civil das pessoas naturais. Quando se 

tratar de divórcio, separação judicial ou restabelecimento da sociedade conjugal, tal 

circunstância deverá estar averbada na respectiva certidão. 

I - a alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por 

certidão do Registro Civil;  

II - o casamento, separação, divórcio ou óbito de brasileiros em países estrangeiros, a 

certidão de registro civil, indicada no § 1º do art. 32 da Lei nº 6.015/73, constitui-se 

documento hábil para o ato de averbação. 
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SEÇÃO VIII 

DAS SENTENÇAS DE SEPARAÇÃO JUDICIAL, DIVÓRCIO, NULIDADE OU 

ANULAÇÃO DE CASAMENTO 

 

Art. 1.593. A averbação prevista no art. 167, inciso II, item 14, da Lei nº. 6.015/73, 

somente se procederá se os imóveis ou direitos reais permanecerem em condomínio, em 

partes iguais entre os separados ou divorciados. Caso contrário, o ato a ser praticado 

será de registro. 
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SEÇÃO IX 

DA AVERBAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

 

Art. 1.594. A averbação das sentenças ou acórdãos de interdição far-se-á em razão de 

comunicação do juízo, por carta de ordem, mandado, certidão ou ofício, instruído com 

cópia autenticada do ato jurisdicional. 

Art. 1.595. Será feita, também, a averbação da interdição, mediante requerimento com 

firma reconhecida e cópia autenticada da certidão de registro civil pertinente. 
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SEÇÃO X 

DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM SUBSTITUIÇÃO DE 

MUTUÁRIO 

 

Art. 1.596. A substituição de mutuário, nos contratos de compra e venda celebrados 

segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação, com ocorrência ou não de 

novação, quando o adquirente assume a dívida e a garantia hipotecária do mutuário 

anterior, será averbada sem que se exija o cancelamento da primeira hipoteca, vedado 

cancelar essa, como se extinta fosse, e o registro de outra, salvo se constar, 

expressamente, no título, disposição impositiva. 

Parágrafo único. Essa averbação dependerá do prévio registro do contrato de compra e 

venda. 
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SEÇÃO XI 

DOS DECRETOS DE DESAPROPRIAÇÃO 

 

Art. 1.597. A averbação dos decretos que declararem imóveis como sendo de utilidade 

ou necessidade pública, para fins de desapropriação, será feita a requerimento do órgão 

expropriante ou do expropriado, instruído com exemplar do decreto ou de sua 

publicação, em via original. 
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SEÇÃO XII 

DA ALTERAÇÃO DO NOME E DA TRANSFORMAÇÃO DAS SOCIEDADES 

 

Art. 1.598. Para averbação da alteração do nome e da transformação das sociedades o 

documento hábil é: 

I - cuidando-se de sociedades comerciais, a certidão emitida pela Junta de Comércio ou 

exemplar da publicação no Diário Oficial; 

II - em relação aos demais tipos societários, a certidão do Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 
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SEÇÃO XIII 

DO TOMBAMENTO DE IMÓVEIS 

 

Art. 1.599. Averbar-se-ão, ainda, na matrícula ou no registro, para o simples efeito de 

dar  conhecimento aos interessados requerentes de certidão, os atos de tombamento de  

imóveis, promovidos pelo Poder Público. 

Parágrafo único. A averbação de tombamento de imóvel será realizada a pedido do 

interessado, instruído com certidão expedida pela autoridade competente ou com cópia 

da publicação do ato oficial correspondente. 

Art. 1.600. Os atos de tombamento definitivo de bens imóveis, requeridos pelo órgão 

competente, federal, estadual ou municipal, do serviço de proteção ao patrimônio 

histórico e  artístico, serão registrados, em seu inteiro teor, no Livro 3, além de averbada 

a circunstância à margem das transcrições ou nas matrículas respectivas, sempre com as 

devidas remissões. 

§ 1º Havendo posterior transmissão, inter vivos ou causa mortis, dos bens tombados, é 

recomendável que o cartório comunique imediatamente o fato ao respectivo órgão 

federal, estadual ou municipal competente. 

§ 2º Poderão ser averbados à margem das transcrições ou nas matrículas: 

a) o tombamento provisório de bens imóveis; 

b) as restrições próprias dos imóveis reconhecidos como integrantes do patrimônio 

cultural, por forma diversa do tombamento, mediante ato administrativo ou legislativo 

ou decisão judicial; 

c) as restrições próprias dos imóveis situados na vizinhança dos bens tombados ou 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural. 

§ 3º O registro e as averbações de que tratam o caput e o §2º deste artigo serão 

efetuados mediante apresentação de certidão do correspondente ato administrativo ou 

legislativo ou de mandado judicial, conforme o caso, com as seguintes e mínimas 

referências: 

a) à localização do imóvel e sua descrição, admitindo-se esta por remissão ao número  a 

matrícula ou transcrição; 

b) às restrições a que o bem imóvel está sujeito; 
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c) quando certidão de ato administrativo ou legislativo, à indicação precisa do órgão 

emissor e da lei que lhe dá suporte, bem como à natureza do ato, se tombamento 

(provisório ou definitivo) ou forma diversa de preservação e acautelamento de bem 

imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural (especificando-a); 

d) quando mandado judicial, à indicação precisa do Juízo e do processo judicial 

correspondente, à natureza do provimento jurisdicional (sentença ou decisão cautelar ou 

antecipatória) e seu caráter definitivo ou provisório, bem como à especificação da 

ordem do juiz do processo em relação ao ato de averbação a ser efetivado; 

e) na hipótese de tombamento administrativo, provisório ou definitivo, à notificação 

efetivada dos proprietários. 
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SEÇÃO XIV 

DA  AVERBAÇÃO  DOS  CONTRATOS  REFERENTES  AOS  IMÓVEIS 

FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - 

“CONTRATOS DE GAVETA” 

 

Art. 1.601. Os   serviços   de   registro   imobiliário   ficam   autorizados   a  proceder  à 

averbação dos contratos e das respectivas transferências relativas a imóveis financiados 

pelo Sistema Financeiro de Habitação, os chamados “contratos de gaveta”, sejam eles 

de promessa de compra e venda, de compra e venda definitiva, de cessão de direitos e 

obrigações ou com qualquer outra denominação, desde que envolvam a transmissão ou 

promessa de transmissão de imóveis assim financiados e estejam formalizados por 

instrumento público ou particular, sendo imprescindível, neste último caso, que as 

assinaturas dos contratantes e das testemunhas estejam com firmas reconhecidas, 

independentemente da anuência, comunicação prévia ou qualquer intervenção do agente 

financeiro.  

Parágrafo único. Não estão contemplados nesta autorização os negócios jurídicos 

celebrados mediante alienação fiduciária. 

Art. 1.602. Caberá ao registrador, depois de verificada a validade formal do 

instrumento, nos termos desta seção, efetuar a averbação na matrícula do imóvel objeto 

da transação , fazendo constar a natureza do negócio jurídico, os nomes dos adquirentes 

com as respectivas qualificações, o valor do negócio, a forma e as condições de 

pagamento pactuadas, arquivando na Serventia, ao final, uma via do contrato 

apresentado, no caso de instrumento particular, e cópias dos documentos 

correlacionados com o negócio jurídico. 

Art. 1.603. Deverá o registrador, em obediência aos princípios que norteiam sua 

atividade, limitar-se ao exame dos dados que permitam a suficiente identificação do 

imóvel e dos seus contratantes. 

Art. 1.604. A averbação tratada nesta seção não tem caráter constitutivo de direito real, 

destinando-se apenas a dar conhecimento, notícia, da existência do negócio jurídico 

envolvendo o imóvel, de forma que não substitui o futuro e indispensável registro da 

efetiva transferência da propriedade do bem, que se dará nos termos dos artigos 

seguintes desta Consolidação.. 
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Parágrafo único. A observação acima deverá constar, obrigatoriamente, ao final de 

cada ato de averbação efetuado e das escrituras públicas de promessa de compra e 

venda, de cessão de promessa e de negócios jurídicos que contenham acordo de 

transmissão definitiva de propriedade, em que não haja a intervenção do agente 

financeiro. 

Art. 1.605. Os negócios jurídicos que disponham sobre acordo de transmissão definitiva 

de propriedade, objeto da averbação tratada nesta seção, poderão ser confirmados por 

registro, a ser realizado mediante a simples apresentação do termo de liberação da 

hipoteca ou documento equivalente, com o intuito de constituir o direito de propriedade. 

Art. 1.606. Os negócios jurídicos que contenham promessa de alienação deverão ser 

objeto de escritura definitiva assim que disponível o termo de liberação da hipoteca ou 

documento equivalente. 

Art. 1.607. Os registradores deverão exercer rigorosa fiscalização acerca do 

recolhimento do imposto de transmissão (ITBI e ITCD) quando do registro da escritura 

pública de compra e venda ou da cessão da promessa. 

Art. 1.608. No estrito exercício do dever de fiscalização, os registradores exigirão, 

obrigatoriamente, a apresentação das certidões negativas impostas por lei para a prática 

do ato de transmissão definitiva da propriedade (INSS e SRF). 

Art. 1.609. Os registradores comunicarão à Receita Federal, obrigatoriamente, cada ato 

averbado nos termos desta seção, emitindo a respectiva DOI (Declaração sobre 

Operação Imobiliária), salvo nos casos em que o negócio for instrumentalizado por 

escritura pública e nesta constar, expressamente, que o aludido documento fora enviado 

pelo tabelionato de notas. 

Art. 1.610. As cauções averbadas nos contratos de financiamento, originalmente feitas 

em favor da Caixa Econômica Federal, podem ser canceladas mesmo que não seja 

apresentado instrumento de liberação próprio, desde que esse cancelamento seja feito 

concomitantemente com a averbação do cancelamento da hipoteca. 

Art. 1.611. Os emolumentos devidos para cada averbação efetuada nos termos desta 

seção serão cobrados de acordo com os valores dispostos no item 19, “a”, da Tabela C, 

anexa à Lei Estadual nº 7.550/2001. 
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SEÇÃO XV 

DA ENFITEUSE 

 

Art. 1.612. Estando proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, nos termos do 

artigo 2.038 do Código Civil, subordinam-se as existentes, até a sua extinção, às 

disposições do Código Civil anterior e leis posteriores. 

§ 1º Nos aforamentos a que se refere esta norma é defeso: 

I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado, sobre o 

valor das construções ou plantações; 

II - constituir subenfiteuse. 

§ 2º  A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. 

§ 3º  Na hipótese de carta de aforamento concedida pelo Município, sob a égide do 

Código Civil de 1916, poderão ser objeto de registro os instrumentos regulares 

(escrituras públicas) comprobatórios da constituição de enfiteuse (aforamento), se a 

Fazenda pública Municipal e/ou o interessado comprovar que: 

I - existe lei municipal autorizando o  chefe do Poder Excecutivo a alienar bens imóveis 

públicos, ainda que somente o domínio útil, que é a forma de aforamento; 

II - a constituição do aforamento foi feito por intermédio de escritura pública e que 

desta constem todos os requisitos previstos e exigidos pelos artigos 678 a 694 do 

Código Civil de 1916, ressalvado, sempre, o domínio direto do senhorio; 

III - a propriedade plena do imóvel pertence à Fazenda Pública Municipal, por 

intermédio da certidão expedida pelo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca (arts. 

195 e 196, da Lei nº 6.015/73). 

§ 4º Se regularmente constituída a enfiteuse, o interessado deverá comprovar o 

pagamento da comissão (laudêmio) e dos demais tributos devidos pela transmissão do 

domínio útil. 
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§ 5º Do registro deverá constar que se trata de enfiteuse, translativa apenas do domínio 

útil, e na matrícula do Senhorio deve ser registrada a constituição da enfiteuse (arts. 

167, item 10 da Lei nº 6.015/73). 
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SEÇÃO XVI 

DO GEORREFERENCIAMENTO  

 

Art. 1.613. O  Oficial  do  Cartório de Registro de Imóveis, quando do cumprimento do 

que dispõe o artigo 9.° e seus parágrafos, Decreto 4.449/2002, em conformidade com 

artigo 213 da Lei nº 6.015/73, deve exigir do interessado na averbação da área real 

resultante do georreferenciamento, independentemente de a diferença encontrada com a 

anteriormente titulada ser superior ou inferior ao limite de 5% (cinco por cento) para 

mais ou para menos, a comprovação de que o imóvel rural foi devidamente 

georreferenciado perante o INCRA, bem como a anuência dos confrontantes, por meio 

de declaração expressa de que não ocorreu alteração das divisas do imóvel registrado e 

que foram respeitados os seus direitos, sob pena de responsabilidade civil e criminal. 

§ 1º O Oficial exigirá, ainda, para a efetiva averbação requerida, a apresentação de 

memorial descritivo certificado e mapa da área georreferenciada (mesmo sem o carimbo 

da certificação no mapa, observada a Norma Técnica do INCRA vigente à época da 

certificação), elaborados por profissional habilitado, reconhecido (s) e cadastrado(s) 

perante o INCRA, com a devida comprovação da Anotação de Responsabilidade 

Técnica, além de certificado fornecido pelo órgão, comprovando que a poligonal não se 

sobrepõe a nenhuma outra área constante do respectivo cadastro georreferenciado e que 

o memorial atende às exigências técnicas.  

§ 2º O memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, resultará 

numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço de registro de 

imóveis competente, mediante requerimento do interessado, contendo declaração 

firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida 

(semelhança ou autenticidade), de que foram respeitados os direitos dos confrontantes e 

declaração do valor do imóvel;  acompanhado da certificação prevista no § 1º deste 

artigo, do CCIR e da prova de quitação do ITR dos últimos cinco exercícios, ou certidão 

negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa do ITR.  

§ 3º Quando o imóvel estiver situado em área pertencente e/ou derivada de outras 

circunscrições imobiliárias, o oficial do Cartório deverá exigir também a cadeia 

dominial do imóvel até a disposição outorgada pelo Poder Público ao particular. 
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I - na impossibilidade de atendimento do parágrafo anterior, o interessado poderá 

apresentar cadeia dominial até onde o registro de imóveis anterior tenha elementos, 

observando-se o prazo quinzenário;  

II - verificada a impossibilidade de apresentação de cadeia dominial dos últimos 15 

(quinze) anos, a hipótese de supressão do documento (cadeia dominial) deverá ser 

analisada pelo Juiz Diretor do Foro competente. 

Art. 1.614. Não havendo a expressa concordância dos confrontantes, o oficial deverá 

cumprir o que estabelece os §§ 2º a 6° do artigo 213 da Lei nº 6.015/73. Em caso de não 

haver transação amigável, o oficial remeterá o processo ao Juiz competente, que 

decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o 

direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado 

para as vias ordinárias.  

Art. 1.615. Após a retificação do imóvel rural, mediante a averbação do 

georreferenciamento certificado pelo INCRA, o Oficial de Registro de Imóveis deverá 

encaminhar certidão das respectivas matrículas ao Instituto de Terras de Mato Grosso – 

INTERMAT, para conhecimento.  

Art. 1.616 Faculta-se ao Oficial do Registro de Imóveis, desde que o faça de forma 

fundamentada e por escrito, solicitar outros documentos que entender pertinentes e 

relevantes para a prática dos atos de averbação de Retificação e Georeferenciamento; 

§ 1º A Certificação do Georreferenciamento a ser praticada no Registro de Imóveis 

consistirá em um ato de averbação a ser lançado na matrícula do imóvel, em que serão 

descritos todos os documentos apresentados e procedimentos adotados para a prática do 

ato, no qual o Oficial incluirá a nova descrição do perímetro do imóvel, de acordo com 

as peças técnicas certificadas pelo INCRA.  

§ 2º Após a averbação, essa matrícula será encerrada, abrindo-se uma nova matrícula 

contendo a descrição georreferenciada, com indicação de que o imóvel foi certificado 

pelo INCRA, com a transcrição dos elementos de identificação desse documento, dados 

do CCIR, número do imóvel na Receita Federal e dos demais atos que existam na 

matrícula anterior e que permanecem vigentes, tais como termos ambientais e direitos 

reais ou ônus.  
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§ 3º Os procedimentos de averbação com valor declarado, encerramento de matrícula e 

abertura de nova matrícula serão adotados nos demais casos de retificação, com as 

adequações pertinentes.  

§ 4º Para o mero registro de cédula rural, não incide a exigência do 

georreferenciamento, não havendo qualquer impedimento para o mister.  

Art. 1.617. O georreferenciamento só será exigido nas hipóteses previstas nesta 

consolidação e em legislação. 

Art. 1.618. A retificação administrativa ou averbação de georreferenciamento será 

negada pelo Oficial de Registro de Imóveis sempre que não for possível verificar que o 

registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo, exceto nos 

casos previstos nesta norma.  

§ 1º Quando constatada que a matrícula ou transcrição não possui descrição ou esta é 

extremamente precária, de forma a impossibilitar a localização do imóvel, as partes 

deverão buscar a sua retificação perante a via judicial.  

§ 2º Se o imóvel passar a pertencer à outra circunscrição na qual ainda não haja 

matrícula aberta, a retificação tramitará na Comarca do Registro de Imóveis de origem, 

além disso, as transcrições deverão ser realizadas na forma já existente e só constar os 

novos elementos exigidos, ex vi Lei 6.015/73, no instante em que houver qualquer tipo 

de provocação pelas partes, não devendo a Serventia de ofício cobrar os elementos 

faltantes. 
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SUBSEÇÃO I 

DA OBRIGATORIEDADE DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 1.619. A certificação do georreferenciamento deve ser exigida para a prática dos 

seguintes atos: 

I - desmembramento, parcelamento ou remembramento; 

II - transferência de área total; 

III - criação ou alteração da descrição do imóvel, resultante de qualquer procedimento 

judicial ou administrativo; 

IV – procedimento de retificação de matrícula, previsto no inciso II do art. 213 da Lei nº 

6.015/73;  

V – transferência de fração ideal de área, quando a área total da matrícula contemplar a 

exigência da certificação, observados, em todas as hipóteses, os prazos previstos no art. 

10 do Decreto nº 4.449/2002, alterado pelo Decreto nº 5.570, de 2005; e pelo Decreto nº 

7.620/ 2011. 

§ 1º Para a efetivação do procedimento de retificação de matrícula, na forma do inciso II 

do art. 213 da Lei nº 6.015/73, é necessária a apresentação da anuência dos confinantes, 

devendo constar da planta ou, então, em “carta de confrontação”, a referência às 

coordenadas geodésicas que indiquem a divisa entre as propriedades rurais. 

§ 2º Havendo divergência entre o nome do confinante apontado na matrícula e no 

memorial descritivo, caberá a parte interessada apresentar a documentação 

comprobatória do domínio ou justo título do confinante, ou seja, a comprovação do 

vínculo de sucessão entre um e outro. 

§ 3º Não havendo documento hábil que comprove a sucessão entre uns e outros, será 

necessária a anuência de ambos, evitando, dessa forma, eventual prejuízo a qualquer dos 

interessados no procedimento de retificação. 

Art. 1.620. A extinção de condomínio ou divisão amigável, por caracterizar “criação ou 

alteração da descrição do imóvel”, dando origem a novos perímetros perfeitamente 

individualizados, pressupõe a apresentação do georreferenciamento certificado, a teor 

do que dispõe o inciso III, § 2º, art. 10, Decreto nº 4.449/02.   

Art. 1.621. A unificação de dois imóveis rurais georreferenciado exige  que eles 

possuam a devida certificação de seu georreferencimanto pelo INCRA.  
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SUBSEÇÃO II 

DA DISPENSA DE CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 1.622. Os títulos públicos, particulares, judiciais e administrativos relativos a 

imóveis rurais, lavrados, outorgados ou homologados anteriormente à vigência dos 

prazos fixados no Decreto 4.449/02, que possuírem, na data do protocolo junto ao 

cartório de registro de imóveis, área superior aos limites estabelecidos no artigo 10 do 

referido Decreto, poderão ser registrados, desde que acompanhados de declaração 

firmada pelo beneficiário, com firma reconhecida (semelhança ou autenticidade), 

dando–se ciência da obrigação de proceder a averbação do georreferenciamento do 

imóvel, atendendo assim ao preceito constante dos § § 3º e 4º do art. 176, Lei 6.015/73, 

c/c o art. 10, Decreto 4.449/02, mostrando-se dispensada, neste caso, a apresentação de 

memorial descritivo acompanhando o título, conforme previsto no artigo 16 do Decreto 

nº 4.449/02. 

Art. 1.623. É dispensável a apresentação de memorial descritivo georreferenciado 

certificado pelo INCRA para a prática dos atos previstos no § 11 do artigo 213 da Lei nº 

6.015/73:  

I - a regularização fundiária de interesse social realizada em Zonas Especiais de 

Interesse Social, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já 

estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 (dez) 

anos;  

II - a adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts nº s 176, §§ 3º e 4º, 

e 225, § 3º, Lei nº 6.015/73;  

III - a adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de 

coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais; 

IV - a averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento 

decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social de que trata a Lei nº 

11.977, de 7 de julho de 2009; e 
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V - o registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 

1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do art. 71 da Lei nº 

11.977, de 7 de julho de 2009. 

Art. 1.624. A apresentação da certificação será dispensada para a prática dos seguintes 

atos perante o Registro de Imóveis, independente do tamanho do imóvel, desde que não 

importem em divisão ou localização do imóvel: sucessão causa mortis; partilha de bens 

decorrente de separação e divórcio; transferências judiciais (desapropriação, 

adjudicação e arrematação decorrente de execução, etc); constituição de hipoteca e 

alienação fiduciária em garantia, e a consolidação da propriedade dela decorrente; 

registro de títulos oriundos de execução judicial e extrajudicial; averbação de leilão 

negativo, no caso da ineficácia da execução extrajudicial no procedimento de 

consolidação da propriedade fiduciária; apuração de área remanescente de imóveis 

parcialmente alienados; atos requeridos pelo Estado, tal como abertura e identificação 

de estrada ou logradouro público; desmembramento e remembramento de imóvel já 

certificado. 

Art. 1.625. Será exigida a certificação do memorial descritivo georreferenciado para a 

prática de atos de desmembramento e remembramento de imóveis ainda que já tenham 

sido certificados pelo INCRA, e mesmo que a área mãe tenha sido certificada e área 

desmembrada não ultrapasse o limite  dos prazos fixados no artigo 10 do Decreto nº 

4.449/02, nos termos:  I - Para imóveis com área entre 250,00 ha e menos de 500,00 ha, 

após 20/11/2013; II - Para imóveis com área entre 100,00 ha e menos de 250,00 ha, 

após 20/11/2016; III - Para imóveis com área de 25,00 ha e menos de 100,00 ha, após 

20/11/2019; IV - Para imóveis com área inferior a 25,00 ha, após 20/11/2023. 

Art. 1.626. De acordo com o art. 10 da Lei nº 11.952/2009, que dispõe sobre a 

regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, 

no âmbito da Amazônia Legal, dispensa-se a exigência da certificação para o ato de 

abertura de matrícula de títulos originários emitidos pela União (INCRA, MDA), 

ficando, entretanto, condicionado o registro à prévia certificação da área maior, da qual 

o título originário será desmembrado, ficando o poder público obrigado a apurar o 

remanescente a cada 03 (três) anos, contados do primeiro destaque, conforme dispõe o 

artigo10, parágrafo único, Lei 11.952/2009, c/c os §§ 6º e 7º do art. 176 da Lei 

6.015/73.  
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Art. 1.627. A certificação, como requisito para o registro do Título Definitivo de 

Domínio emitido pelo Poder Público, somente deve ser exigida com relação ao 

perímetro originário da gleba pública (federal e/ou estadual), na forma do § 6º do artigo 

176 da Lei nº 6.015/73. Os atos registrais subsequentes, no entanto, devem observar as 

regras do georrefereniamento, observadas as condições e prazos previstos no Decreto nº 

4.449/02. 

Art. 1.628. Por força do § 7º do art. 176 da Lei 6.015/73, não se exigirá, por ocasião da 

efetivação do registro do imóvel destacado do poder público, a apuração da área 

remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro 

destaque realizado após a vigência da Lei 11.952/09, englobando todos os destaques 

realizados no período.  

§ 1º Para a apuração da área remanescente, que ocorrerá a cada 03 (três) anos, contados 

a partir do primeiro destaque, realizado após a edição da Lei 11.952/09, na forma do § 

7º do art. 176 da Lei 6.015/73, caberá ao ente federativo expedir comunicado ao 

Cartório de registro de imóveis, contendo a relação de todos os títulos emitidos e o saldo 

quantitativo de área remanescente da matrícula, para averbação da quantidade de área 

remanescente da Gleba Pública, caso em que se verificará se houve a averbação do 

destacamento de todos os títulos emitidos.  

Art. 1.629. Independe de georreferenciamento da área de origem e da gleba 

desmembrada, a abertura de matrícula e o correspondente registro, relativamente à área 

doada em favor do Município, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se for o 

caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos casos de regularização 

fundiária em áreas urbanas, abrangendo ocupações incidentes em terras públicas da 

União, situadas em áreas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

desde que a doação ou a concessão de direito real de uso sejam precedidas do 

reconhecimento dos limites da gleba pelo INCRA ou, se for o caso, pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área esteja nela localizada, 

podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. 

Art. 1.630. O ente público proprietário ou imitido na posse a partir de decisão proferida 

em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de 

matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, 

previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a 
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apuração de remanescente ocorrer em momento posterior, na forma do § 8º do art. 176, 

Lei 6.015/73. 

Art. 1.631. A apuração de área remanescente em matrícula desmembrada parcialmente, 

independe da exigência da certificação.  
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SUBSEÇÃO III 

DOS     PROCEDIMENTOS     DE     AVERBAÇÃO     DE 

GEORREFERENCIAMENTO E REGISTRO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE 

DOMÍNIO EMITIDOS PELO PODER PÚBLICO, ESTADUAL E/OU FEDERAL 

 

Art. 1.632. A  exigência  do  georreferenciamento,  como  condição para o registro de 

títulos definitivos de domínio, deve observar a implementação dos prazos previstos no 

artigo 10, Decreto 4.449/02, conforme determina os §§ 3º e 4º do art. 176, Lei 6.015/73, 

c/c o artigo 10, caput, e § 2º, do Decreto 4.449/02.  

§ 1º  Em atenção ao princípio constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito, caso o 

título definitivo, expedido em data anterior à vigência dos prazos fixados no Decreto 

4.449/02, possuindo, na data do protocolo junto ao Cartório de registro de imóveis, área 

superior aos limites estabelecidos no artigo 10 do referido Decreto regulamentar, poderá 

o mesmo ser registrado, desde que acompanhado de declaração firmada pelo 

beneficiário, com firma reconhecida, dando ciência de sua obrigação de proceder a 

retificação da matrícula, mediante a averbação do georreferenciamento, na forma do 

artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73, para a prática de novos atos de 

desmembramento, parcelamento ou remembramento;  transferência de área total (são os 

exemplos, as hipóteses e criação ou alteração da descrição do imóvel, resultante de 

qualquer procedimento judicial ou administrativo, atendendo assim ao preceito 

constante dos § § 3º e 4º, art. 176, Lei nº 6.015/73, c/c art. 10, Decreto 4.449/02, 

mostrando-se dispensada, neste caso, a apresentação de memorial descritivo 

acompanhando o título, na forma do artigo 16 do Decreto 4.449/02, proporcionando-se, 

assim, a retificação da matrícula, mediante a averbação do georreferenciamento do 

imóvel rural, após o registro do título definitivo). 

§ 2º  A  certificação,  como  requisito  para  o  registro  do  título definitivo de domínio, 

somente deve ser exigida com relação ao perímetro originário da gleba pública (federal 

e/ou estadual), na forma do § 6º do artigo 176 da Lei nº 6.015/73 (incluído pela Lei nº 

11.952/09), dispositivo constante de lei federal que possui aplicabilidade em todo o 

território nacional. 

Art. 1.633. Na forma dos §§ 3º e 4º, art. 176, Lei 6.015/73, c/c o art. 10, caput e § 2º, do 

Decreto 4.449/02; art. 9º, caput e parágrafo único, e art. 10, caput, da Lei 11.952/09, a 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 561 de 1524



exigência do georreferenciamento e da certificação somente deve ser aplicada como 

condição para o registro de Títulos Definitivos de Domínio expedidos pelo Poder 

Público (Estadual e/ou Federal), após a implementação dos prazos fixados no artigo, 

Decreto 4.449/02, nos termos:  

I -  Para  imóveis  com  área  entre  250,00  ha e  menos  de  500,00  ha,  após  

20/11/2013;    

II   -   Para   imóveis   com   área   entre  100,00  ha  e menos de 250,00 ha, após 

20/11/2016; 

III -  Para imóveis com área de 25,00 ha e menos de 100,00 ha, após 20/11/2019;  

IV - Para imóveis com área inferior a 25,00 ha, após 20/11/2023. 

§ 1º Tratando-se de Título Definitivo de Domínio com área inferior à prevista no artigo 

10 do Decreto 4.449/02, não se mostra cabível a exigência da prévia certificação do 

perímetro originário da gleba pública, na forma do § 6º do artigo 176 da Lei 6.015/73, 

enquanto ainda não implementados os prazos fixados no artigo 10 do Decreto 4.449/02 

para o registro do título definitivo. 

§ 2º As regras constantes da Lei 6.015/73, Decreto  4.449/02, e da Lei 11.952/09, 

possuem aplicabilidade em todo o território nacional, regendo os procedimentos de 

averbação de georreferenciamento e de registro de Títulos Definitivos de Domínio 

relativos às Glebas Públicas Federais, aos Projetos de Assentamentos Rurais do INCRA, 

bem como às áreas públicas estaduais. 

§ 3º Para a expedição de Títulos Definitivos de Domínio de imóveis com área superior 

aos prazos já implementados na forma do art. 10 do Decreto nº 4.449/02, realizada a 

certificação do memorial descritivo do perímetro originário da gleba pública, na forma 

do § 4º do art. 176 da Lei nº 6.015/73, faculta-se ao órgão fundiário realizar a conversão 

das coordenadas geográficas, constantes dos memoriais descritivos já elaborados pelo 

Governo Federal, em coordenadas georreferenciadas, atendendo, com isso, as 

normativas que regulamentam a identificação dos imóveis rurais, constantes dos §§ 3º e 

§ 4º do art. 176 da Lei nº 6.015/73, c/c o art. 10 do Decreto nº 4.449/02. 

Art. 1.634. Não se  aplica a exigência da “prévia certificação do perímetro originário da 

gleba”, contida no § 6º do art. 176 da Lei nº 6.015/73, em relação às áreas públicas cujo 

procedimento de destacamento (emissão  do  primeiro  Título  Definitivo de Domínio) 

já havia se iniciado antes da implementação dos prazos fixados no art. 10 do Decreto n° 
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4.449/02, que teve início em 20 de novembro de 2003, nos termos do § 3º do art. 10 do 

Decreto nº 4.449/02, respeitando-se a legislação vigente na época da emissão do 

primeiro título, em atenção ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, 

entendendo-se a regularização fundiária/reforma agrária como ato administrativo 

complexo, que envolve a prática de vários atos concatenados e sucessivos entre si para a 

sua materialização final.  

Art. 1.635. Por força do § 7o do art. 176 da Lei nº 6.015/73, não se exigirá, por ocasião 

da efetivação do registro do imóvel destacado do poder público, a apuração da área 

remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro 

destaque realizado após a vigência da Lei nº 11.952/09, englobando todos os destaques 

realizados no período. 

§ 1º Para a apuração da área remanescente, que ocorrerá a cada 03 (três) anos, contados 

a partir do primeiro destaque, realizado após a edição da Lei nº 11.952/09, na forma do 

§ 7º do art. 176 da Lei nº 6.015/73, caberá ao ente federativo expedir comunicado ao 

Cartório de registro de imóveis, contendo a relação de todos os títulos emitidos e o saldo 

quantitativo de área remanescente da matrícula, para averbação da quantidade de área 

remanescente da Gleba Pública, caso em que se verificará se houve a averbação do 

destacamento de todos os títulos emitidos. 

§ 2º Considerando a descontinuidade e o fracionamento da área remanescente, dispensa-

se a apresentação do seu memorial descritivo, mostrando-se suficiente a informação do 

quantitativo de área resultante. 

Art. 1.636. Para o procedimento de averbação do georreferenciamento de área pública, 

incidindo sobre aquisição de domínio de natureza originária, não se aplica o disposto no 

artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73, c/c o § 6º do Art. 9º do Decreto 4.449/02. 

§ 1º Tratando-se de Gleba Pública arrecadada originariamente, a averbação do 

georreferenciamento, prevista no caput do art. 3º do Provimento nº 33/2013 - CNJ, 

dispensa a apresentação da anuência dos confinantes e/ou a notificação pelo Cartório de 

Registro de Imóveis, devendo-se exigir tão somente os documentos arrolados no 

referido Provimento. 

§ 2º  Para a averbação do georreferenciamento, previsto no parágrafo anterior, dispensa-

se a notificação do INTERMAT, tratando-se de terra pública  federal. 
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Art. 1.637. Deverá acompanhar o Título Definitivo, quando a descrição do perímetro 

não constar do instrumento, o memorial descritivo que represente o imóvel rural objeto 

da regularização, devidamente autenticado pela autoridade administrativa competente. 

Art. 1.638. Caso constar do título definitivo de domínio a informação do número de 

matrícula anterior já encerrada, pertencente à área pública, poderá o mesmo ser 

registrado, verificando-se a especialidade objetiva e a continuidade entre  as matrículas, 

em atenção ao princípio da continuidade registral. 

Art. 1.639. Verificando-se  a  existência  de  título   legítimo   expedido  pelo  Estado, 

sobrepondo área arrecadada pela União, poderá o órgão fundiário proceder a ratificação 

do título, determinando a averbação da ratificação na matrícula da gleba pública federal, 

com indicação da matrícula atual que pertence ao imóvel objeto da ratificação, 

conforme prevê o art. 7º, Lei 6.739/79, § 1º do art. 2º e inciso III do § 2º do art. 2º, 

ambos do Decreto-lei 2.375/87. 

Art. 1.640. Identificada a existência de matrículas particulares incidentes sobre parques 

florestais, reservas indígenas e demais áreas públicas, poderá a autoridade competente 

determinar a averbação da restrição na matrícula do imóvel, evitando prejuízo a 

terceiros. 

Art. 1.641. Não ocorrendo a “alteração das medidas perimetrais”, quando da realização 

do georreferenciamento da terra pública federal, devendo tal circunstância ser 

fundamentada em parecer técnico, poderá o ente federativo utilizar-se do procedimento 

da retificação unilateral, previsto no item “d”, inciso I, do art. 213 da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.642. Havendo identidade entre o memorial descritivo constante da matrícula e o 

memorial descritivo certificado pelo INCRA, proceder-se-á a averbação da certificação 

na matrícula imobiliária, sem a necessidade de retificação e abertura de nova matrícula, 

não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º, art. 9º do Decreto 4.449/02. 

Art. 1.643. Para a averbação do georreferenciamento e/ou a retificação de matrícula de 

imóveis pertencentes ao Poder Público, mediante averbação do georreferenciamento 

certificado pelo INCRA, dispensa-se a apresentação do CCIR,  que   será   substituído   

pelo  número-cadastro  do  imóvel  no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR; e 

da prova de quitação do ITR (Imposto Territorial Rural) dos últimos cinco exercícios, 

dada a imunidade tributária, não se aplicando, nesta parte, o disposto no § 5º do art. 9º 

do Decreto nº 4.449/02. 
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Art. 1.644. Para o registro de títulos definitivos expedidos pelo poder público, na forma 

do § 6º do art. 176, Lei 6.015/73, combinado com o art. 10, Lei 11.952/2009, a 

certificação do memorial descritivo de terras públicas federais será referente apenas ao 

seu perímetro originário. 

§ 1º  Estando  a  terra pública  federal  matriculada  em  circunscrição imobiliária 

diversa da competente para realizar o registro do título definitivo, caberá ao Cartório de 

registro de imóveis da localização do bem o registro do título, devendo comunicar o 

“Cartório de Registro Anterior” para proceder a averbação na matrícula originária da 

Gleba Pública do destacamento realizado, na forma do item 24, inciso II, art. 167, c/c 

art. 169, inciso I, ambos da Lei nº 6.015/73, ficando dispensada, a critério do órgão 

fundiário, a transferência da matrícula para a nova circunscrição imobiliária; o 

desmembramento da Gleba Pública em várias partes, ou o registro da terra pública 

federal em duplicidade, no caso de imóvel pertencente a circunscrições ou comarcas 

limítrofes, não se aplicando, neste caso, o disposto no art. 169, inciso II, da Lei nº 

6.015/73. 

§ 2º Não  se  aplica a exigência do georreferenciamento e da prévia certificação de 

terras públicas, como condição para o registro de títulos definitivos de propriedade, na 

forma do art. 176, §§ 3º e 4º, c/c o § 6º, art. 176, da Lei 6.015/73, em relação aos 

imóveis rurais arrecadados e/ou desapropriados e registrados em nome do poder público 

em data anterior a 20 de novembro de 2003, por força disposto no § 3º do art. 10 do 

Decreto 4.449/02, que fixa o início da contagem dos prazos para exigência da 

certificação, respeitando-se a legislação vigente na época do registro da área em nome 

da União, em atenção ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, considerada a 

regularização fundiária/reforma agrária como ato administrativo complexo, que envolve 

a prática de vários atos concatenados e sucessivos entre si para a sua materialização 

final. 

Art. 1.645. A regularização fundiária de ocupações incidentes em terras públicas da 

União, situadas em áreas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

será realizada mediante doação da área aos Municípios interessados, na forma do art. 

21, caput e § 1º, da Lei nº 11.952/09. 

Parágrafo único. Nos  termos  do  §  5º , art. 26 da  Lei 11.952/09, o destacamento da 

área maior e a abertura da matrícula em nome do Município independe do 
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georreferenciamento e da certificação da área maior, desde que a doação ou a concessão 

de direito real de uso sejam precedidas do reconhecimento dos limites da gleba pelo 

Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

garantindo que a área esteja nela localizada. 

Art. 1.646. Por  força  do  inciso  V  do artigo 221, Lei nº 6.015/73, dispensa-se o 

reconhecimento de firma nos títulos emitidos pelo poder público, no âmbito de 

programas de regularização fundiária. 

§ 1º Na forma do § 1º do artigo 221 da Lei nº 6.015/73, os títulos assinados a rogo serão 

registrados com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto 

ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 1.647. De acordo com o § 2º,  artigo 221, Lei nº 6.015/73, os títulos expedidos 

constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário serão 

registrados, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no 

momento do registro, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro 

de imóveis. 

Art. 1.648. Conforme incisos II e III do § 11 do art. 213 da Lei nº 6.015/73, independe 

de retificação, na forma do art. 213, inciso II, a adequação da descrição de imóvel rural 

às exigências dos art.s. 176, §§ 3o e 4o, e 225, § 3o; bem como a adequação da descrição 

de imóvel urbano ou rural decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre 

os sistemas de georreferenciamento oficiais. 

Art. 1.649. A confirmação da autenticidade dos títulos emitidos pela União, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA, INCRA e Estado poderá ser realizada pelo site do 

órgão fundiário, quando disponível, por ofício encaminhado pelos correios, ou por e-

mail, dirigidos a endereços oficiais, devendo a solicitação e a confirmação da 

autenticidade resguardar o sigilo e a inviolabilidade da correspondência. 

Art. 1.650. Poderão ser realizados, independente da averbação da reserva legal do 

imóvel na matrícula imobiliária, os atos enumerados no art. 167, incisos I e II, e no Art. 

213, incisos I e II, ambos da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.651. Não serão devidas custas e emolumentos para atos de registro e averbações 

relativos a imóveis federais, em nome da União e suas autarquias, na forma do Decreto-

lei n° 1.537/77. 
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Art. 1.652. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do 

Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de 

reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa (art. 26 da Lei 

nº 8.629/1993). 

Art. 1.653. Não  serão  cobrada  custas  ou  emolumentos  para  registro  de títulos 

translativos de  domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária. 

(art. 26-A da Lei nº 8.629/1993). 

Art. 1.654. Na ocupação de área contínua de até 1 (um) módulo fiscal, a alienação e, no 

caso previsto no § 4o do art. 6o, Lei nº 11.952/2009, a concessão de direito real de uso 

dar-se-ão de forma gratuita, dispensada a licitação, ressalvado o disposto no art. 7o desta 

Lei (art. 11 da Lei nº 11.952/2009). 

§ 1º O  registro  decorrente  da  alienação  ou  concessão  de   direito  real  de  uso de 

que trata este artigo será realizado de ofício pelo Registro de Imóveis competente, 

independentemente de custas e emolumentos. 

Art. 1.655. O registro decorrente da alienação gratuita e da concessão de direito real de 

uso procedida em nome de beneficiário que preencha os requisitos estabelecidos nas 

alíneas “a” a “d”, incido I, art. 30, Lei n° 11.952/09, em caso de regularização fundiária 

de ocupações incidentes em terras públicas da União, situadas em   áreas   urbanas, de   

expansão   urbana   ou   de   urbanização específica, doada para o Município, na forma 

do art. 21, caput, e § 1º, do mesmo diploma legal, será realizado de ofício pelo Registro 

de Imóveis competente, independentemente de custas e emolumentos, na forma do § 2o 

do art. 30 da Lei n° 11.952/09. 

Art. 1.656. A gratuidade estabelecida em lei deverá constar do título emitido pelo Poder 

Público federal ou, se for o caso, de ofício encaminhado em anexo, pela autoridade 

administrativa competente, ao Cartório de registro de imóveis da circunscrição 

competente para o registro. 

Art. 1.657. Havendo gratuidade legal para os emolumentos, recomenda-se ao órgão 

fundiário o encaminhamento do Título Definitivo de Domínio a registro, junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição territorial do bem, antes da entrega a 

seu beneficiário. 
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Art. 1.658. Para a verificação e/ou confirmação da natureza pública das terras federais e 

estaduais, poderão ser celebrados convênios entre a União e o Estado, dispondo sobre a 

consulta ao banco de dados de titulações oficiais. 

Art. 1.659. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus 

esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de 

problemas de interesse rural, principalmente os relacionados com a aplicação da Lei n° 

4.504/64, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios na 

execução desta, nos termos do art. 6º da referida lei.  
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SUBSEÇÃO IV 

DA  AVERBAÇÃO  DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA DE 

TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO 

 

Art. 1.660. A averbação  do georreferenciamento em matrícula de título deslocado e/ou 

sobreposto a outro título particular será realizada perante o Cartório de Registro de 

Imóveis de localização do imóvel, devendo observar analogicamente o procedimento 

previsto no artigo 213, inciso II, da Lei nº 6.015/73, c/c o Decreto nº 4.449/2002, não 

implicando reconhecimento do domínio. 

Art. 1.661. A  averbação  do  georreferenciamento em matrícula de título deslocado 

e/ou sobreposto somente é cabível nos casos em que o deslocamento e/ou a 

sobreposição não ultrapasse os limites territoriais do Município em que o título de 

origem fora emitido e consoante a atual divisão político-administrativa do Estado. 

Art. 1.662. Não  se  aplica  o  procedimento  de  averbação  de  georreferenciamento do 

parágrafo anterior, no caso de sobreposição e/ou deslocamento incidentes sobre áreas 

devolutas estaduais, terras indígenas, unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais já regularizadas, glebas federais e quaisquer outras áreas públicas. 

§ 1º O procedimento de averbação de georreferenciamento em matrícula de título 

deslocado e/ou sobreposto também não pode ser utilizado quando o título de origem 

fora emitido sobre áreas pertencentes a terras indígenas, unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais já regularizadas, salvo se, neste caso, o imóvel 

permaneça situado dentro da mesma unidade de conservação e, enquanto estiver 

pendente de regularização (não desonerada para o Estado). 

Art. 1.663. Havendo  sobreposição  e/ou deslocamento da área sobre gleba federal, mas 

comprovada por intermédio de anuência do INTERMAT a emissão de título do Estado 

em data anterior à arrecadação federal, a retificação da matrícula poderá ser realizada, 

mediante a ratificação do título estadual pela União, na forma do art. 7º, Lei nº 

6.739/79, c/c § 1º, III e § 2º ambos do art. 2º, Decreto-lei nº 2.375/87, devendo ser 

apresentada, neste caso, a anuência do órgão fundiário federal (INCRA ou MDA) como 

pressuposto para a averbação de georreferenciamento.  

Art. 1.664 O procedimento de averbação de georreferenciamento de título deslocado 

regulamentado nesta seção somente é cabível para regularização de ocupações 
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consolidadas há mais de 05 (cinco) anos, admitindo-se a somatória do período de 

ocupação do proprietário anterior, não podendo ser utilizado para materializar novos 

casos de deslocamento de títulos. 

Art. 1.665. A instrumentalização do ato de averbação de georreferenciamento será 

precedida e amparada mediante “escritura pública declaratória de localização de imóvel 

rural e requerimento de averbação de georreferenciamento”, modelo anexo, firmada 

pelo proprietário, declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, a 

localização da ocupação; que a ocupação encontra-se consolidada há mais de 05 anos; 

que inexiste qualquer ação de direito real ou pessoal reipersecutória, ou litígio, 

judicializado ou não, envolvendo o imóvel rural objeto da retificação; e que foram 

respeitados os direitos dos confrontantes, acompanhada de mapa e memorial descritivo, 

e ART devidamente quitada, na forma do art. 213, inciso II, Lei 6.015/73.  

§ 1º É obrigatória  a  assistência de advogado, na escritura pública de declaração, bem 

como a intervenção de todos os confrontantes. 

§ 2º Na  impossibilidade  de obtenção da anuência de qualquer confrontante no ato 

notarial, deverá o registrador de imóveis competente proceder na forma do  § 3º do art. 

1.666 desta norma. 

Art. 1.666. Deverá  instruir  o procedimento de averbação de georreferenciamento em 

matrícula de título deslocado e/ou sobreposto junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

da circunscrição territorial do bem imóvel: 

I - escritura pública de declaração firmada pelo proprietário, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal, declarando a localização da ocupação; que a ocupação 

encontra-se consolidada há mais de 05 anos; que inexiste qualquer ação de direito real 

ou pessoal reipersecutória, ou litígio, judicializado ou não, envolvendo o imóvel rural 

objeto da retificação; e que foram respeitados os direitos dos confrontantes, na forma do 

artigo 213, II, Lei 6.015/73; 

II - mapa e memorial descritivo, nos termos da norma técnica de georreferenciamento 

de imóveis rurais do INCRA e Resolução nº 02/2009 do INTERMAT, em meio físico e 

digital (duas vias cada), ART (Anotação Registro Técnico) devidamente quitada, na 

forma do artigo 213, II, Lei 6.015/73; 
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III - anuência dos confinantes, com firma reconhecida por autenticidade, acompanhada 

da respectiva matrícula imobiliária, na forma do artigo 213, inciso II, Lei 6.015/73, 

salvo se já constarem como parte na escritura; 

IV - georreferenciamento certificado pelo INCRA, observados os prazos previstos no 

art. 10 do Decreto 4.449/02;  

V - certidão atualizada da matrícula objeto da averbação e Cadeia dominial do imóvel; 

VI - certidões de ações cíveis e criminais e de antecedentes criminais em nome dos 

proprietários dos últimos 15 (quinze) anos, da localidade de residência dos proprietários 

e da Comarca de situação do imóvel, para comprovar a inexistência de ações reais e 

pessoais reipersecutórias envolvendo o imóvel objeto da retificação, em atenção ao 

princípio da consensualidade que rege a retificação administrativa de registro; 

VII - carta de anuência do órgão fundiário federal competente (INCRA ou MDA), salvo 

se a propriedade já estiver certificada pelo INCRA, caso em que a anuência será 

desnecessária. 

§ 1º No memorial descritivo georreferenciado, o imóvel confinante deve ser identificado 

pelo número da matrícula, se houver, denominação da Fazenda e nome do ocupante 

atual. 

§ 2º A positividade das Certidões de ações cíveis e criminais e de antecedentes 

criminais em nome dos proprietários dos últimos 15 (quinze) anos somente impedirá a 

averbação  do georreferenciamento em matrícula de título deslocado, nos casos em que 

versarem oposição à posse e ao direito de propriedade constituída sobre a área objeto da 

averbação. 

§ 3º Não tendo constado a anuência de qualquer confrontante na escritura pública de 

declaração, será ele notificado, a requerimento da parte, pelo Cartório de Registro de 

imóveis, a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo-se nos termos do 

artigo 213, inciso II, § 2º e seguintes da Lei n.º 6.015/1973. 

§ 4º A notificação será dirigida ao endereço fornecido pelo requerente ou ao próprio 

imóvel contíguo; não encontrado ou dado como em lugar incerto e não sabido, o 

lindeiro será notificado mediante edital, publicado por 02 (duas) vezes em jornal local 

de grande circulação, com o mesmo prazo fixado no § 3º do  art. 1.666.  

§ 5º Transcorrido  o  prazo  sem  oposição,  a  anuência  será presumida.   

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 571 de 1524



§ 6º O  requerente  responderá  civil  e,  conforme o caso, criminalmente, acaso fornecer 

erroneamente o nome e o endereço do confrontante.   

§ 7º Instruído o procedimento de averbação de georreferenciamento de título deslocado 

e/ou sobreposto junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a requerimento da parte, será 

publicado Edital de Notificação, fixado em mural na recepção da serventia, e publicado 

por duas vezes em jornal local de grande circulação, para notificação de terceiros 

interessados e em local incerto e não sabido, para se manifestar, em quinze dias, na 

forma do § 3º do artigo 3º da Lei nº 6.015/73.  

§ 8º Findo  o  prazo  sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida; se 

houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante ou interessado, o 

oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial 

a fim de que, no prazo de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação. 

§ 9º Havendo  impugnação  e  se  as partes não tiverem formalizado transação amigável 

para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de 

plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de 

propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias 

ordinárias.   

§ 10. Nos  procedimentos  extrajudiciais  de  averbação  de  georreferenciamento em 

matrícula de título deslocado e/ou sobreposto, não serão aceitos excessos de área 

superiores  a  10%  (dez por cento)  da  área   do  imóvel constante da matrícula, salvo 

se comprovado, por justificativa técnica, que o excesso de área encontra-se inserido 

dentro dos limites da matrícula atual. 

§ 11. A confirmação de autenticidade das cartas de anuência do órgão fundiário federal 

poderá ser verificada mediante consulta no sitio eletrônico do respectivo órgão, estando 

disponível esta ferramenta on line de acesso a informações, em atendimento ao artigo 

1.266 da CNGCE.  

§ 12. Em  caso de transferência de matrícula de circunscrição imobiliária anterior, 

tratando-se de matrícula que se encontre registrada no Cartório de registro originário, a 

transferência da matrícula para a nova circunscrição imobiliária pressupõe a 

apresentação de certidão negativa de registro dos cartórios subsequentes e 

intermediários, que detiveram a competência para a realização de atos de registro 

relativos à atual circunscrição territorial de localização do imóvel. 
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Art. 1.667. À  escritura  pública  declaratória de localização de matrícula aplicam-se os 

emolumentos relativos à escritura pública com valor econômico, previsto no item 7-b da 

Tabela A, e no respectivo registro aplicam-se os emolumentos relativos às averbações 

de retificação, adotando-se o item 19-b para o ato de averbação, o item 27 para o ato de 

registro, todas da Lei de Emolumentos (Lei Estadual n.º 7.550/2001). 

Art. 1.668. Concluído  o  procedimento  de  averbação   de   georreferenciamento   em 

matrícula de título deslocado e/ou sobreposto, caberá ao Oficial do Cartório de Registro 

de Imóveis encaminhar comunicado ao INTERMAT até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente à data da averbação. 

Parágrafo único. Acompanhará o comunicado ao INTERMAT os seguintes 

documentos: mapa e memorial descritivo (em meio físico e digital, uma cada); ART 

devidamente quitada; certidão atualizada da matrícula e cadeia dominial do imóvel.  

Art. 1.669. Havendo indícios de irregularidade ou fraude na utilização da presente 

seção pelo proprietário e pelo profissional técnico, caberá ao Cartório de registro de 

imóveis e ao tabelionato de notas encaminhar cópia do expediente ao Juiz Corregedor 

Permanente da Comarca para a adoção das providências legais cabíveis.  

Art. 1.670. Havendo alteração  de área e dos elementos do perímetro (azimutes e 

distâncias), decorrentes da modificação de sistema de medição (Coordenadas planas 

retangulares - UTM no sistema de referência SAD -69/SIRGAS 2000; Sistema 

Geodésico Local - SIRGAS 2000), esta diferença será atestada mediante apresentação 

de laudo técnico do engenheiro, certificando a identidade e a localização do imóvel 

rural. 
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SEÇÃO  XVI 

DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH 

 

Art. 1.671. Os Oficiais de Registro de Imóveis são obrigados a indagar do interessado 

se este está adquirindo, pela primeira vez, imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH), a fim de fazer jus aos benefícios do artigo 290 da Lei nº 6.015/73,  

exigindo   do interessado declaração por escrito nesse sentido. 

§ 1º  O adquirente fará jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a totalidade 

dos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária pelo Sistema de 

Financiamento Habitacional – SFH, para fins residenciais, desde que apresente 

declaração escrita, quando não constar expressamente no contrato, esclarecendo tratar-

se de primeira aquisição pelo SFH.” 

I - a simples  apresentação  da  declaração  padrão  fornecida  pela  Caixa Econômica 

Federal gera automático e imediato direito ao desconto de 50% (cinqüenta por cento) 

sobre os emolumentos, a qual informará a inexistência de aquisição imobiliária anterior 

pelo Sistema Financeiro de Habitação.  

§ 2º  Os Ofícios de Registro de Imóveis deverão afixar em local visível, de fácil leitura e 

acesso ao Público a informação quanto ao direito de que trata o art. 290 da Lei nº 

6.015/1973.  

§ 3º  Poderá ser apresentada Declaração de Primeira Aquisição Imobiliária feita por 

outros agentes financeiros que realizaram financiamento pelo SFH para que seja 

concedido o desconto.  

§ 4º  Para  fazer  jus  ao  desconto,  a  aquisição  imobiliária  deverá  ter  fins 

residenciais, ser o primeiro financiamento desta natureza pelo SFH e não ser o 

interessado possuidor de outro bem móvel, financiado pelo sistema Financeiro de 

Habitação.  

§ 5º. Aplica-se o desconto do art. 290 da LRP nos emolumentos, na  primeira aquisição  

de imóveis financiando pelo Sistema Financeiro Imóbiliário -SFI - previsto na Lei n. 

9514/97,    seguindo as mesmas regras estabelecidas acima.   

Art. 1.672. O benefício do artigo 290 da lei nº 6015/73 deverá alcançar todos os atos 

necessários ao registro do imóvel, inclusive o do registro da garantia e outros 

imprescindíveis à formalização do negócio.  
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CAPÍTULO V 

DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO  - LOTEAMENTOS E 

DESMEMBRAMENTOS  

DOS LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.673. Aplicam-se os dispositivos legais a seguir elencados para os seguintes 

casos: 

I - parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural localizado em zona urbana ou de 

expansão urbana: Lei 6.766/79;  

II - parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural localizado fora de zona urbana ou 

de expansão urbana: art. 96 do Decreto 59.428/66 e art. 53, Lei 6.766/79;  

III - parcelamento, para fins agrícolas, de imóvel rural localizado fora de zona urbana ou 

de expansão urbana: art. 61, Lei 4.504/64, art. 10 da Lei 4.947/66, art. 93 e ss. do 

Decreto  69.428/66, art. 8º, Lei 5.868/72; 

IV - os loteamentos de imóveis rurais para fins urbanos obedecerão a Instrução nº 17-b, 

de 22 de dezembro de 1980, do INCRA;  

V - os loteamentos de imóveis rurais para fins agrícolas obedecerão o Estatuto da Terra, 

Lei 4.947/66, Decreto 59.428/66, Lei 5.868/72, e a aprovação é privativa do INCRA. 

Ainda, deve-se observar o item 4 da Instrução 17-b, que cuida do parcelamento, para 

fins agrícolas, de imóvel rural localizado fora da zona urbana ou de expansão urbana, 

portanto, no solo rural;  

VI - Levando-se em consideração a existência de imóvel rural no solo urbano, poderá 

haver loteamento para fins agrícolas dentro da zona urbana ou de expansão urbana, 

hipótese em que a aprovação do projeto compete ao INCRA com audiência do 

Município, em virtude das exigências urbanísticas e sanitárias;  

VII - O Decreto nº 62.504/68 regulamenta os desmembramentos para estabelecimento 

de atividades comerciais, industriais e instalações de serviços comunitários em zona 

rural e que impliquem a alteração do uso do solo rural para fins urbanos.  
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Art. 1.674. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, com observância das normas previstas na Lei Federal nº 6.766/79 e 

nas legislações estaduais e municipais pertinentes. 

Parágrafo único. Nos loteamentos rurais aplica-se o Decreto-lei nº 58/10.12.1937. 

Art. 1.675. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 

Art. 1.676. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes. 

Art. 1.677. O desmembramento, também denominado desdobro, a que se refere o art. 

167, inciso II, item 4, da Lei 6.015/1973, não está sujeito ao registro especial previsto 

no art. 18, da Lei 6.766/1979. 

Parágrafo único. Para a averbação do desdobro de que trata este artigo, o proprietário 

apresentará, ao Cartório de Registro de Imóveis da situação do lote, requerimento com 

firma reconhecida contendo, a descrição completa do imóvel primitivo e a dos 

resultantes do desmembramento, juntamente com planta aprovada pela Prefeitura e 

cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e/ou RRT o 

responsável técnico que subscreveu a planta. 

Art. 1.678. Para o registro dos atos relativos aos loteamentos ou desmembramentos, o 

registrador além de exigir os documentos enumerados no art. 18 da Lei nº 6.766/79, 

devem atentar para as normas desta Consolidação.  

Art. 1.679. O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve ser precedido de:  

I - lei municipal que o inclua na zona urbana ou de expansão urbana do Município; (L. 

6.766/79, art. 3º, “caput”); 

II - averbação de alteração de destinação do imóvel, de rural para urbano, dependerá de 

prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do 

Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da 

Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências 

da legislação pertinente. 
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Art. 1.680. Nos termos do art. 2º, parág. 2º, da Lei 6.766/1979, considera-se 

desmembramento, sujeito ao registro especial (L. 6.766/79, art. 18), qualquer 

parcelamento do solo urbano procedido na forma nele expressamente prevista.  

Art. 1.681. São, porém, dispensados do registro especial:  

I -  as divisões inter vivos celebradas anteriormente a 20 de dezembro de 1979;  

II -  as divisões inter vivos extintivas de condomínios formados antes da vigência da Lei 

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;  

III - as divisões consequentes de partilhas judiciais, qualquer que seja a época de sua 

homologação ou celebração;  

IV - as cartas de arrematação, de adjudicação ou mandados, expedidos em cumprimento 

de decisões definitivas transitadas em julgado;  

V - as alienações ou promessas de alienações de partes de glebas, desde que, no próprio 

título ou em requerimento que o acompanhe, seja requerida, pelo adquirente ou 

compromissário, a unificação do imóvel com outro, contíguo, de sua propriedade (L. 

6.015/73, art. 235). Nestes casos, a observância dos limites mínimos de área e de testada 

para a via pública não é exigível para a parcela desmembrada, mas sim para o 

remanescente do imóvel que sofreu o desmembramento;  

VI - os negócios que cumpram compromissos formalizados até 20 de dezembro de 

1979;  

VII - as cessões e as promessas de cessão integral de compromissos de compra e venda 

formalizados anteriormente a 20 de dezembro de 1979;  

VIII -  os terrenos que, até o exercício de 1979, tenham sido individualmente lançados 

para pagamento de imposto territorial.  

§ 1º Consideram-se limites mínimos de área e de testada para a via pública os previstos 

no art. 4º, II, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, salvo quando outros forem 

fixados pela legislação dos municípios interessados, que, então, prevalecerão.   

§ 2º Consideram-se formalizados, para fins das letras “f” e “g”, os instrumentos que 

tenham sido registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos; ou em que a 

firma de, pelo menos, um dos contratantes tenha sido reconhecida, ou em que tenha 

havido o recolhimento antecipado do imposto de transmissão; ou, enfim, quando, por 

qualquer outra forma segura, esteja comprovada a anterioridade dos contratos.  
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§ 3º Nas divisões, em geral, o registro especial somente será dispensado se o número de 

imóveis originados não ultrapassar o número de condôminos aos quais forem atribuídos.  

§ 4º Os desmembramentos de terrenos situados em vias e logradouros públicos oficiais, 

integralmente urbanizados, ainda que aprovados pela Prefeitura Municipal, com 

expressa dispensa de o parcelador realizar quaisquer melhoramentos públicos, ficam, 

também, sujeitos ao registro especial do art. 18, da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 

1979.  

§ 5º Igualmente subordinados ao mesmo registro especial estarão os desmembramentos 

de terrenos em que houver construção, ainda que comprovada por documento público 

adequado.  

§ 6º Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou 

artifícios que visem a afastar a aplicação da lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

cuidará de examinar, com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem 

objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se se trata ou não de hipótese 

de incidência do registro especial. Na dúvida, submeterá o caso à apreciação do Juiz 

Corregedor Permanente.  

§ 7º Em qualquer das hipóteses de desmembramentos não subordinados ao registro 

especial do art. 18, da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sempre se exigirá a prévia 

aprovação da Prefeitura Municipal (L. 6.015/73, art. 246, parágrafo único).  

§ 8º Os loteamentos ou desmembramentos requeridos pelas entidades político-

administrativas (União, Estado e Municípios) estão sujeitos ao processo do registro 

especial, dispensando-se, porém, os documentos mencionados nos incisos II, III, IV e 

VII, do art. 18, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.   

§ 9º O registro especial será dispensado nas seguintes hipóteses: 

I - não implicar transferência de área para o domínio público; 

II - não tenha havido prévia e recente transferência de área ao Poder Público, destinada 

a arruamento, que tenha segregado o imóvel, permitido ou facilitado o acesso a ela, 

visando tangenciar as exigências da Lei nº 6.766/79; 

III - resulte entre 11 e 20 lotes, mas seja servido por rede de água, esgoto, guias,  

sarjetas, energia e iluminação pública, o que deve ser comprovado mediante a 

apresentação de certidão da Prefeitura Municipal; 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 578 de 1524



IV - quando existir anterior desmembramento, desde que se avalie o tempo decorrido 

entre eles, se os requerentes e atuais proprietários não são os mesmos que promoveram 

o anterior parcelamento ou seja, se ingressaram na cadeia de domínio subsequente ao 

desmembramento originário sem qualquer participação no fracionamento anterior se 

não houve intenção de burla à lei, se houve esgotamento da área de origem, ou se o 

novo parcelamento originou lotes mínimos, que pela sua área, impossibilitam novo 

desdobro; 

Art. 1.682. Em qualquer hipótese de desmembramento não subordinado ao registro 

especial do art. 18, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sempre se exigirá a 

prévia aprovação da Prefeitura Municipal. 

Art. 1.683. Os loteamentos ou desmembramentos requeridos pela União, Estado, 

Municípios, COHAB’s e assemelhados estão sujeitos ao processo do registro especial, 

dispensando-se, porém, os documentos mencionados nos incisos II, III, IV e VII, do art. 

18, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que forem incompatíveis com a 

natureza pública do empreendimento. 

Art. 1.684. É vedado o registro de alienação voluntária de frações ideais com 

localização, numeração e metragem certas, ou a formação de condomínio voluntário, 

que implique fraude ou qualquer outra hipótese de descumprimento da legislação de 

parcelamento do solo urbano, de condomínios edilícios e do Estatuto da Terra. A 

vedação não se aplica à hipótese de sucessão causa mortis e nas demais hipóteses 

asseguradas em Lei  

Art. 1.685. Todas as restrições presentes no loteamento, impostas pelo loteador ou pelo 

Poder Público serão mencionadas no registro do loteamento. Não caberá ao oficial, 

porém, fiscalizar sua observância. 

Art. 1.686. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da 

propriedade das áreas assim adquiridas pelo Município, sem que, previamente, seja 

averbada, após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação 

autorizada por Lei. 

Art. 1.687. Na hipótese de registro de loteamentos clandestinos, requeridos pelo 

município, não se aplicam as exigências dos artigos 18 e 19 da Lei nº 6.766/79, devendo 

o requerimento atender ao disposto nos artigos 223 e 225, § 1º, da Lei nº 6.015/73. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 579 de 1524



Art. 1.688. Não será regularizado loteamento clandestino que ainda contenha lotes não 

alienados, nem compromissados. 

Art. 1.689. Quanto às exigências previstas nos artigos  1.687 e 1.688 desta norma, às 

regularizações requeridas pelos próprios loteadores serão dispensadas desde que, 

comprovadamente, todos os lotes já tenham sido alienados ou compromissados. 

Art. 1.690. A regularização de loteamentos destinados às classes de menor renda far-se-

á perante o registrador, na forma da Lei 6.766/79, com as alterações introduzidas pela 

Lei 9.785/99, atendidas também as exigências da Lei 6.015/73. 

Art. 1.691. O artigo 237-A, § 1º, Lei nº 6.015/73 aplica-se a todos os parcelamentos e 

incorporações imobiliárias, não se encontrando restrito às incorporações objeto do 

Programa Minha Cada, Minha Vida – PMCMV. 
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SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

 

Art. 1.692. A regularização e registro de loteamento, desmembramento ou desdobro de 

imóveis localizados no perímetro urbano definido por lei municipal, bem como, aqueles 

incluídos no perímetro urbano por lei municipal específica, obedecerá ao disposto na 

legislação pertinente e ao disposto nesta Consolidação. 

Art. 1.693. A regularização fundiária de interesse social é competência atribuída ao 

Município pelo art. 30 da Constituição Federal e disciplinado pelo art. 49 da Lei nº 

11.977/09, como decorrência do direito de legislar sobre assuntos de interesse local e o 

dever de promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

§ 1º Para fins de registro da planta de regularização fundiária, considera-se de interesse 

social toda a regularização fundiária de assentamentos irregulares ocupados, 

predominantemente, por população de baixa renda, consolidados, datando a ocupação, 

mansa e pacífica, de prazo superior a 5 anos, inseridas em perímetros definidos pela lei 

municipal como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS ou áreas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para implantação 

de projetos de regularização fundiária de interesse social.  

§ 2º Para comprovação da caracterização da área como de interesse social, deverá ser 

apresentada junto com a planta de regularização aprovada, uma declaração da 

autoridade municipal competente, quanto ao preenchimento dos requisitos definidos no 

art. 47, VII, da Lei nº  11.977/09. 
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SEÇÃO III 

DA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO  

(CONJUNTOS HABITACIONAIS NÃO REGISTRADOS) 

 

Art. 1.694. Na hipótese de Conjunto Habitacional, não se aplica o disposto no artigo 18, 

Lei 6.766/79, para a averbação desses, erigidos pelas pessoas jurídicas referidas na 

artigo 8.º, Lei 4.380/64, salvo se exigir o interesse público ou a segurança jurídica. 

§ 1º Entende-se como conjunto habitacional o empreendimento em que o parcelamento 

do imóvel urbano, com ou sem abertura de ruas, é feito para alienação de unidades 

habitacionais edificadas pelo próprio empreendedor. 

§ 2º Os empreendimentos promovidos por particulares, embora referentes a conjuntos 

habitacionais, subordinam-se ao artigo 18, Lei 6.766/79, ainda que financiados com 

recursos do Sistema Financeiro da Habitação.  

§ 3º Entende-se por interesse público e segurança jurídica, para os fins do art. 1.694 

desta norma, o atendimento aos requisitos básicos para assegurar, dentre outros, 

aspectos urbanísticos, ambientais, jurídicos, registrários e protetivos dos adquirentes.  

§ 4º O registro das transmissões das unidades habitacionais deve ser precedido da 

averbação da construção do conjunto na matrícula do imóvel parcelado a ser aberta pela 

serventia, se ainda não efetuada. 

Art. 1.695. A regularização dos conjuntos habitacionais compreende: 

I - o registro ou averbação do parcelamento do solo, quando couber, com a abertura das 

respectivas matrículas de lotes e áreas públicas; 

II - a averbação de construção na matrícula decorrente do parcelamento; 

III - o registro de instituição e especificação do condomínio e de convenção do 

condomínio quando houver duas ou mais unidades no mesmo imóvel;  

IV - a abertura de matrícula das unidades autônomas. 

Art. 1.696. Para regularização de conjunto habitacional, o interessado instruirá seu 

requerimento de registro com os seguintes documentos: 

I - planta do conjunto, emitida ou aprovada pelo Município e assinada por profissional 

legalmente habilitado, com prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
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contendo as edificações, subdivisões das quadras, as dimensões, área e numeração dos 

lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas com destinação específica, inclusive 

garagem para veículos e unidades autônomas se houver, dispensados a ART (...) e o 

RRT (...) quando o responsável técnico for servidor ou empregado público; 

II - cálculo das áreas das edificações discriminando, além da global a das partes 

comuns, e indicando cada tipo de unidade e a respectiva metragem de área construída, 

tudo de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, aplicáveis ao caso; 

III - discriminação das frações ideais de terreno com as unidades de uso exclusivo que a 

elas corresponderão; 

IV - memorial descritivo com a descrição sucinta do empreendimento, a identificação 

das unidades e as restrições incidentes, assinado por profissional legalmente habilitado 

na forma prevista na alínea “a” supra; 

V - convenção de condomínio acompanhada do respectivo regimento interno; 

VI - prova do ato constitutivo do agente empreendedor, observados o art. 8º, da Lei n.º 

4.380/64, e o art. 18, da Lei n.º 5.764/71; 

VII - auto de regularização ou vistoria (“habite-se”) ou documento municipal 

equivalente relativo às construções existentes; 

VIII - certidão negativa de débito para com a Previdência Social relativa à construção, 

dispensada a apresentação mediante declaração de preenchimento dos requisitos 

previstos nos Art.s. 322, XXV, e 370, III, da Instrução Normativa nº 971/09, da Receita 

Federal do Brasil. 

Art. 1.697. Com relação ao licenciamento ambiental, devem ser observadas as normas 

pertinentes. 

Art. 1.698. Os requerimentos dos interessados e os documentos assim apresentados 

serão autuados, numerados e rubricados pelo oficial ou escrevente autorizado, formando 

processos, a serem arquivados separadamente, constando da autuação a identificação de 

cada conjunto. O oficial de registro, então, procederá às buscas e à qualificação da 

documentação apresentada. 

Art. 1.699. Procedido o registro do conjunto habitacional e arquivado o processo 

respectivo com a identificação do conjunto regularizado, o oficial de registro elaborará 

ficha auxiliar, que fará parte integrante da matrícula, da qual constarão todas as 
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unidades, reservando-se espaço para anotação do número da matrícula a ser aberta 

quando do primeiro ato de registro relativo a cada uma delas. 

Art. 1.700. A requerimento do interessado poderão ser abertas todas as matrículas das 

unidades integrantes do conjunto regularizado, averbando-se esse fato na matrícula 

matriz para comprovação do esgotamento da disponibilidade imobiliária. 
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SEÇÃO IV 

DOS DEPÓSITOS NOS LOTEAMENTOS URBANOS IRREGULARES 

 

Art. 1.701. O depósito previsto no art. 38, § 1º, Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, só será admissível quando o loteamento ou desmembramento não se achar 

registrado ou regularmente executado pelo loteador.  

§ 1º  Em se tratando de loteamento ou desmembramento não registrado, o depósito 

dependerá, ainda, da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda, ou 

de cessão, e de prova de que o imóvel está transcrito ou registrado em nome do 

promitente vendedor.  

Art. 1.702. Os depósitos serão feitos:  

I - em conta conjunta bancária, em nome do interessado e do Cartório do Registro de 

Imóveis;  

II -  preferencialmente, onde houver, em estabelecimento de crédito oficial; 

III -  vencendo juros e correção monetária.  

Parágrafo único. As contas assim abertas só poderão ser movimentadas com expressa 

autorização do Juízo.  

Art. 1.703. Admitidos os depósitos, o adquirente do lote poderá efetuar os 

recolhimentos independentemente de pagamento de juros ou quaisquer acréscimos, 

mesmo que em atraso com as prestações.  

Parágrafo único. De todos os recolhimentos efetuados devem ser fornecidos recibos ou 

cópias das guias correspondentes, para os fins do art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979.  

Art. 1.704. Os cartórios deverão dispor, conforme seu movimento, de um setor 

destinado ao cumprimento das atribuições previstas nesta subseção, contando, pelo 

menos, com 1 (um) servidor apto ao atendimento dos interessados, a quem prestarão as 

devidas informações, especialmente sobre a documentação necessária à admissibilidade 

dos depósitos iniciais.  

Art. 1.705.  Se ocorrer o recolhimento judicial da regularidade do loteamento antes do 

vencimento de todas as prestações, o adquirente do lote, uma vez notificado pelo 

loteador, por intermédio do Cartório do Registro de Imóveis, passará a pagar as 
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remanescentes diretamente ao vendedor, retendo consigo os comprovantes dos 

depósitos até então efetuadas.  

Art. 1.706. O levantamento dos depósitos, no caput, dependerá do processo previsto no 

§ 3º, art. 38, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

SEÇÃO V 

DO PROCESSO E REGISTRO 

 

Art. 1.707. Os requerimentos de registro de loteamentos ou desmembramentos devem 

ser autuados em processos que terão suas folhas numeradas e rubricadas, figurando os 

documentos pertinentes na ordem estabelecida na Lei  (Lei n. 6.766/79, art. 18).  

§ 1º Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último documento integrante do 

processo, a data da apresentação do requerimento e, em seguida, sempre antes da 

publicação dos editais, sua protocolização e o correspondente número de ordem.  

§ 2º Também serão certificados a expedição e publicação dos editais, o decurso do 

prazo para impugnações, as comunicações à Prefeitura e o registro.  

§ 3º Tendo em vista o intervalo temporal necessariamente decorrente da publicação dos 

editais, as datas da apresentação e da protocolização jamais poderão coincidir com a do 

registro.  

Art. 1.708. Quando, eventualmente, o loteamento abranger, vários imóveis do mesmo 

proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível que se proceda, 

previamente, à sua unificação (Lei n. 6.015/73, art. 235).   

Art. 1.709. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do 

imóvel a ser loteado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, 

exigindo-se, caso contrário, prévia retificação.  

Art. 1.710. Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá ao oficial verificar, com 

base no estatuto social, a regularidade da representação societária, especialmente se 

quem requer o registro tem poderes para tanto.  

Art. 1.711. Os documentos apresentados para registro do loteamento deverão vir, 

sempre que possível, no original, podendo ser aceitas, porém, cópias reprográficas, 

desde que autenticadas.  

Parágrafo único. Se o oficial suspeitar da autenticidade de qualquer delas, poderá 

exigir a exibição do original.  
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Art. 1.712. As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal, e as de 

protestos devem referir-se ao loteador e a todos aqueles que, no período de 10 (dez) 

anos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel; serão extraídas, outrossim, 

na comarca da situação do imóvel e, se distintas, naquelas onde domiciliados o loteador 

e os antecessores abrangidos pelo decênio, exigindo-se que as certidões não tenham sido 

expedidas há mais de 3 (três) meses (Lei 6.766/79, art. 18, § 1º).  

§ 1º Tratando-se de pessoa jurídica, as certidões dos distribuidores criminais deverão 

referir-se aos representantes legais da loteadora.   

§ 2º Tratando-se de empresa constituída por outras pessoas jurídicas, tais certidões 

deverão referir-se aos representantes legais destas últimas.   

Art. 1.713. Para as finalidades previstas no art. 18, parág. 2º, da Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, sempre que das certidões pessoais e reais constar a distribuição de 

ações cíveis, deve ser exigida certidão complementar, esclarecedora de seu desfecho ou 

estado atual.  

Parágrafo único. Tal complementação será desnecessária quando se trate de ação que, 

pela sua própria natureza, desde logo aferida da certidão do distribuidor, não tenha 

qualquer repercussão econômica, ou, de outra parte, relação com o imóvel objeto do 

loteamento.  

Art. 1.714. Cuidando-se de imóvel urbano que, há menos de 5 (cinco) anos era 

considerado rural, deve ser exigida certidão negativa de débito do INCRA.  

Art. 1.715. É indispensável, para o registro de loteamento ou desmembramento de áreas 

localizadas em municípios integrantes da região metropolitana, ou nas hipóteses 

previstas no artigo 13 da Lei nº 6.766/79, a anuência da autoridade competente. 

Art. 1.716. Para o registro dos loteamentos e desmembramentos, o oficial exigirá prova 

de licença de instalação por parte da SEMA.    

Art. 1.717. Desde que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido 

apenas com o cronograma de execução das obras (L. 6.766/79, art. 18, V), o Cartório 

também providenciará, conforme o caso, o registro ou a averbação da garantia real 

oferecida, nas matrículas dos imóveis ou lotes correspondentes.  

§ 1º A circunstância também será, de forma resumida, averbada na matrícula em que 

registrado o loteamento ou desmembramento. 
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§ 2º Decorridos 2 (dois) anos do registro, sem que o loteador tenha apresentado o termo 

de verificação de execução das obras, o oficial comunicará a omissão à Prefeitura 

Municipal e ao Curador de Registros Públicos, para as providências cabíveis. (L. 

6.766/79, art. 38, § 2º). 

Art. 1.718. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas as cláusulas 

do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente contrárias 

aos dispositivos, a esse respeito, contidos na Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

arts. 26, 31, §§ 1º e 2º, 34 e 35.  

Parágrafo único. Nos loteamentos registrados antes de 20 de dezembro de 1979, para 

permitir a averbação ou o registro de compromissos de compra e venda formalizados 

depois daquela data, os loteadores deverão depositar em Cartório novo exemplar do 

contrato-padrão, que conterá, necessariamente, os elementos previstos no art. 26, da Lei 

nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

Art. 1.719. Tratando-se de loteamento urbano, o edital será publicado apenas no jornal 

local, ou, não havendo, em jornal da região. Se o jornal local não for diário, a 

publicação nele será feita em 3 (três) dias consecutivos de circulação. Na Capital, a 

publicação se fará, também, no Diário Oficial (L. 6.766/79, art. 19, § 3º).  

Art. 1.720. Nos loteamentos rurais, a publicação do edital continua sendo obrigatória no 

Diário Oficial, mesmo para aqueles situados fora da Capital (DL 58/37, art. 2º).  

Art. 1.721. Todas as restrições presentes no loteamento, impostas pelo loteador ou pelo 

Poder Público, deverão ser, obrigatoriamente, mencionadas no registro. Não caberá ao 

oficial, porém, fiscalizar sua observância.  

Art. 1.722. Registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, abrir matrícula para 

as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial 

descritivo e do projeto, registrando, em seguida, a transmissão do domínio para o 

município (L. 6.766/79, art. 22)  

§ 1º Tratando-se de providência dispensável e, portanto, facultativa, efetuada segundo o 

interesse ou a conveniência dos serviços, jamais poderá implicar em ônus ou despesas 

para os interessados.  

§ 2º É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade das 

áreas assim adquiridas pelo Município, sem que, previamente, seja averbada, após 

regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por Lei.  
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Art. 1.723. O registro de escrituras de doação de ruas, espaços livres e outras áreas 

destinadas a equipamentos urbanos, salvo quando o sejam para fins de alteração do 

alinhamento das vias públicas, mesmo que ocorrido anteriormente a 20 de dezembro de 

1979, não eximirá o proprietário-doador de proceder, de futuro, o registro especial, 

obedecidas as formalidades legais (Lei n. 6.766/79, art. 18).  

Art. 1.724. No registro do loteamento não será necessário descrever todos os lotes, com 

suas características e confrontações, bastando elaborar um quadro resumido, indicando 

o número de quadras e a quantidade de lotes que compõem cada uma delas.  

Parágrafo único. Caso não abertas matrículas individualizadas para cada lote, 

recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de controle de disponibilidade, na qual 

constarão, em ordem numérica e verticalmente, as quadras e os números dos lotes; 

anotar-se-á: M__, cujo espaço será preenchido assim que for aberta a matrícula 

correspondente.  

Art. 1.725. Para o registro da cessão de compromisso de compra e venda, desde que 

formalizado o trespasse no verso das vias em poder das partes (L. 6.766/79, art. 31) o 

oficial, examinando a documentação e achando-a em ordem, praticará os atos que lhe 

competir (L. 6.015/73, Art.s. 167, I, 20 ou 167, II, 3.), arquivando uma via do título. Se 

a documentação for microfilmada, poderá ser devolvida, com a anotação do número do 

microfilme.  

Art. 1.726. O cancelamento do registro de loteamentos urbanos sempre dependerá de 

despacho judicial.(Lei n. 6.766/79, Art. 23 e §§).  
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SEÇÃO VI 

DAS INTIMAÇÕES E DO CANCELAMENTO 

 

Art. 1.727. Para os fins previstos nos arts. 32 e 36, III, da Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, os oficiais somente aceitarão e farão intimações de compromissários 

compradores, ou cessionários, se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver 

regularmente registrado e os correspondentes contratos de compromisso de venda e 

compra, ou cessão, dos lotes, averbados ou registrados.  

§ 1º Do requerimento do loteador e das intimações devem constar, necessária e 

discriminadamente, o valor da dívida, incluindo juros e despesas, e o prazo para o 

pagamento, além da informação de que este deverá ser efetuado em cartório, cujo 

endereço completo será destacado.  

§ 2º Constarão, também, o valor do contrato, o número das parcelas pagas e o seu 

montante, para que o Cartório possa, ao efetuar o eventual cancelamento, proceder na 

forma do disposto no art. 35, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

§ 3º Cumpre examinar, com o devido cuidado, o teor de todas as intimações requeridas, 

obstando-se o processamento das que não atendam às formalidades legais, 

especialmente as que incluam verbas descabidas ou inexigíveis.  

Art. 1.728. As intimações devem ser pessoais, pelo oficial ou escrevente regularmente 

autorizado, ou, ainda, por meio dos Cartórios do Registro de Títulos e Documentos da 

Comarca da situação do imóvel ou do domicílio dos intimados (Lei n. 6.766/79, art. 49). 

São absolutamente vedadas as intimações postais, ainda que por carta com aviso de 

recebimento.  

§ 1º Cuidando-se de vários compromissários compradores, ou cessionários, inclusive 

esposas, necessária a promoção da intimação individual de todos eles.  

§ 2º As intimações às pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes legais, 

exigindo-se a apresentação, pelo loteador, de certidão atualizada do contrato ou estatuto 

social, fornecida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas.  

§ 3º As intimações de compromissário comprador, ou cessionário, que não for 

encontrado no endereço indicado no requerimento, deverão ser feitas mediante procura 
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do interessado no endereço de seu domicílio, constante do próprio contrato, e, ainda, no 

do respectivo lote. 

Art. 1.729. Recusando-se o destinatário a recebê-la, ou a dar recibo, ou, ainda, sendo 

desconhecido o seu paradeiro, a intimação, devidamente certificada a circunstância, será 

feita por edital, publicado, por 3 (três) dias consecutivos, na Comarca da situação do 

imóvel. Na Capital, a publicação far-se-á no Diário Oficial e num dos jornais de 

circulação diária. Nas demais Comarcas, bastará a publicação num dos jornais locais, 

ou, não havendo, em jornal da região. Se o jornal local não for diário, a publicação nele 

será feita em 3 (três) dias consecutivos de circulação. (L. 6.766/79, art.s. 48, 49, §§ 1º e 

2º e 19 e §§ 1º e 3º).  

§ 1º Tratando-se de loteamento rural, o edital será publicado na forma do regulamento 

do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937. (D. 3.079/38, Art. 14, § 3º)  

§ 2º No edital, individual ou coletivo, deverão constar, além dos elementos 

especificados no § § 1º e 2º do  1.727, o número do registro do loteamento ou 

desmembramento, o número do registro ou averbação do compromisso de venda e 

compra, ou da cessão, bem como o nome, a nacionalidade, o estado civil, o número do 

C.P.F. ou C.N.P.J., caso constantes do registro, e o local de residência do intimado.  

§ 3º Decorridos 10 (dez) dias da última publicação, devidamente certificado o fato pelo 

oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação.  

§ 4º O cancelamento só se fará, mediante requerimento do loteador, se o 

compromissário comprador ou cessionário não efetuar o pagamento até 30 (trinta) dias 

depois do aperfeiçoamento da intimação (Lei 6.766/79, art. 32 e § 3º).   

§ 5º Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do 

aperfeiçoamento da intimação e, recaindo o último em sábado, domingo ou feriado, 

serão prorrogados até o primeiro dia útil.  

Art. 1.730. O cancelamento do registro ou da averbação de compromisso de venda e 

compra, ou da cessão, pode ser requerido à vista da intimação judicial; mas, isso só será 

admitido se desta constar certidão do oficial de justiça de que o intimando foi procurado 

no endereço mencionado no contrato e no do próprio lote, além de certidão, 

comprovando a inocorrência de pagamento dos valores reclamados.  

§ 1º Verificada qualquer irregularidade na intimação judicial, o cancelamento deverá ser 

recusado, elaborando-se nota de devolução  (Lei 6.015/73, art. 198). 
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§ 2º Ressalvados os casos de intimação judicial, não devem ser aceitos requerimentos de 

cancelamento em que a intimação efetuada tenha consignado, para pagamento das 

prestações, qualquer outro local que não o Cartório do Registro de Imóveis (L. nº 

6.766/79, art. 32, § 1º).  

Art. 1.731. A averbação de cancelamento do registro, por inadimplemento do 

comprador, deverá consignar se ocorreu, ou não, a hipótese prevista no art. 35, Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

Art. 1.732. As despesas decorrentes da intimação são as estabelecidas no Regimento de 

Custas, que atualmente não inclui os gastos com condução. Estes deverão ser fixados 

pelo Juiz Corregedor Permanente, utilizando  o valor cobrado na diligências de Oficiais 

de Justiça, conforme provimento da Corregedoria.  

Art. 1.733. Deve-se emitir o recibo acerca da satisfação das despesas de intimação, por 

parte dos interessados que paguem em cartório, bem assim o seu efetivo reembolso aos 

vendedores, que, eventualmente, as tenham antecipado.  

Art. 1.734. Os cartórios deverão adotar sistema adequado e eficiente para arquivamento 

das intimações efetuadas, de modo a garantir a segurança de sua conservação e a 

facilidade de buscas.  

§ 1º Recomenda-se, para esse fim, sejam as intimações arquivadas em pastas separadas, 

caso por caso, lançando-se, nos expedientes formados, as certidões devidas e toda a 

documentação pertinente, sendo inconveniente juntá-las aos processos de loteamentos 

correspondentes.  

Art. 1.735. As intimações referidas no art. 33, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

só serão feitas se o interessado apresentar, com o requerimento, cheque nominal, visado 

e cruzado, em favor do credor.  

Art. 1.736. A restituição ou o depósito previsto no art. 35, da Lei 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, será feito sem qualquer acréscimo, não importando o tempo 

transcorrido da data do cancelamento do registro ou da averbação.  

§ 1º Os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado 

na forma do § 2º, art. 35, Lei 6.766/79.  

§ 2º Nesse caso, o depósito será feito em conta conjunta bancária, preferencialmente em 

estabelecimento de crédito oficial, em nome do credor e do cartório, a qual somente será 

movimentada com autorização do Juízo.  
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§ 3º Para cada depositante será aberta conta distinta.  

Art. 1.737. As normas constantes desta subseção aplicam-se, no que couberem, aos 

loteamentos de imóveis rurais.  

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 593 de 1524



CAPÍTULO VI 

DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO 

 

SEÇÃO I 

DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Art. 1.738. Os requerimentos de registro de incorporação devem ser autuados em 

processos, que terão suas folhas numeradas e rubricadas, figurando os documentos 

pertinentes na ordem estabelecida no artigo 32 da Lei nº 4.591/64. 

§ 1º Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último documento integrante do 

processo, a protocolização e, ao final, o registro. 

§ 2º Os documentos apresentados para registro da incorporação deverão vir, sempre que 

possível, no original, podendo ser aceitas cópias reprográficas, desde que autenticadas. 

§ 3º  Se o Oficial suspeitar da autenticidade, de qualquer delas, poderá exigir a exibição 

do original.  

Art. 1.739. Quanto aos condomínios, a escrituração do registro das incorporações  

imobiliárias está disciplinada pela Lei nº 4.591/64, e as suas convenções e minutas 

podem ser feitas por instrumento público ou particular, e serão registradas no Livro 3 – 

Registro Auxiliar, e se a parte interessada não o requerer em inteiro teor, poderá ser 

feito de forma resumida, desde que se arquive na Serventia o instrumento da convenção. 

Art. 1.740. Para o registro de incorporação imobiliária será necessária a apresentação 

do memorial, acompanhado dos documentos (Lei nº 4.591/64, art. 32): 

I - memorial e requerimento em que constem a qualificação completa do incorporador e 

do proprietário, solicitando o registro da incorporação imobiliária, bem como a 

descrição do imóvel conforme consta do Registro Imobiliário, indicando sua origem; a 

caracterização do prédio, descrevendo o imóvel em linhas gerais; a caracterização das 

unidades autônomas (descrição unitária); e a indicação das áreas de uso comum, 

observando-se o seguinte: 

a) se os cônjuges forem os incorporadores do empreendimento, ambos deverão assinar o 

requerimento; caso o incorporador seja apenas um deles, somente este assinará o 

requerimento, mas, neste caso, deverá apresentar o instrumento de mandato referido no 

art. 31, § 1º, c/c o art. 32, Lei nº 4.591, de 16/12/64, outorgado pelo outro cônjuge. Igual 
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exigência deverá ser observada em relação aos alienantes do terreno, se não forem, ao 

mesmo tempo, incorporadores; 

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com o contrato social (ou 

cópia reprográfica autenticada) devidamente registrado (Junta Comercial, Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou outro órgão competente), juntamente com certidão atualizada 

dos atos constitutivos, devendo este fato estar devidamente comprovado. Pelo ato 

constitutivo, se verificará a capacidade do(s) firmatário(s) do requerimento. 

II - título de propriedade do terreno, o qual poderá ser um título de promessa irrevogável 

e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta, do qual conste 

cláusula de imissão na posse do imóvel, não podendo haver estipulações impeditivas de 

sua alienação em frações ideais, com o consentimento para demolição e construção, 

devidamente registrado (art. 32, a, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

III - certidões negativas referentes ao imóvel, ao proprietário do terreno e ao 

incorporador: 

1) federais (art. 32, “b”, da Lei nº 4.591, de 16/12/64) 

a) de tributos federais administrados pela Receita Federal; 

b) relativa à Justiça do Trabalho, se pessoa jurídica ou equiparada; 

c) da Justiça Federal (cível e criminal); 

d) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

2) estaduais (art. 32, b, da Lei nº 4.591, de 16/12/64 

a) da Fazenda Estadual; 

b) da Justiça Comum Estadual (cível e criminal). 

3) municipais (art. 32, b, da Lei nº 4.591, de 16-12-64) 

a) relativa ao imóvel; 

b) relativa a tributos diversos. 

4) CND do INSS (art. 32, f, da Lei nº 4.591, de 16-12-64): do titular de direitos sobre o 

terreno e do incorporador, sempre que forem responsáveis pela arrecadação das 

respectivas contribuições – pessoa jurídica ou equiparada. 

5) Registro de Imóveis (art. 32, b e c, da Lei nº 4.591, de 16-12-64): 

a) negativa de ônus e ações; 

b) integrantes do histórico vintenário (item IV – infra). 
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6) Tabelionato de Protesto de Títulos (art. 32, b, da Lei nº 4.591, de 16-12-64): negativa 

de protesto de títulos; 

7) as certidões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e do 

Tabelionato de Protesto de Títulos deverão ser extraídas no domicílio do proprietário e 

do incorporador, bem como na circunscrição onde se localiza o imóvel incorporado; 

IV - histórico vintenário dos títulos de propriedade do imóvel (art. 32, “c”, da Lei nº 

4.591, de 16/12/64), abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhado de certidões 

integrais dos respectivos registros (item III - 5. b – supra); 

V - projeto arquitetônico de construção devidamente aprovado pelas autoridades 

competentes e assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprietário, 

contendo o seguinte (art. 32, d, da Lei nº 4.591, de 16-12-64, e quadros I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII da ABNT – NBR nº 12.721): 

a) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns 

e indicando, para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída (art. 

32, e, da Lei nº 4.591, de 16-12-64);  

b) memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo modelo a que se 

refere o inc. IV do art. 53 da Lei nº 4.591, de 16-12-64. Este documento descreve todo o 

edifício, inclusive a área do terreno, subsolo, térreo, estacionamentos, pavimentos, 

fundações, tipo de material, acabamentos, acessos, etc. (art. 32, g, da Lei nº 4.591, de 

16-12-64); 

c) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de 

acordo com a norma do inc. III do art. 53 da Lei nº 4.591, de 16-12-64, com base nos 

custos unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção 

de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra (art. 

32, h, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

VI - discriminações das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas 

corresponderão (art. 32, i, da Lei nº 4.591, de 16-12-64);  

VII - minuta da futura convenção de condomínio (art. 9º da Lei nº 4.591, de 16-12-64) 

que regerá a edificação ou o conjunto de edificações (art. 32, j, da Lei nº 4.591, de 16-

12-64); 

VIII - declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o art. 39, II, da Lei de 

Condomínio e Incorporação (art. 32, l, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 
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IX - certidão de instrumento público de mandato quando o incorporador não for o 

proprietário (art. 31, § 1º, c/c o art. 32, m, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

X - declaração expressa em que se fixe se o empreendimento está ou não sujeito à prazo 

de carência – 180 dias (art. 32, n, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

XI - atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito que 

opere no país há mais de 05 (cinco) anos, dizendo que o incorporador possui idoneidade 

(art. 32, “o”, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

XII - declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de veículos que 

a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos, mencionando se as 

vagas de estacionamento, garagens ou boxes, estão ou não vinculados aos apartamentos 

(art. 32, p, da Lei nº 4.591, de 16-12-64); 

XIII - anotação de Responsabilidade Técnica – ART. relativa ao projeto de construção; 

XIV - contrato-padrão, que ficará arquivado na Serventia Registral, conforme determina 

o art. 67, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.591, de 16-12-64. 

§ 1º Os documentos serão apresentados em 02 (duas) vias, com as firmas de seus 

subscritores reconhecidas nos documentos de ordem particular. 

§ 2º A apresentação dos documentos far-se-á à vista dos originais, admitindo-se cópias 

reprográficas autenticadas. 

§ 3º Será de 90 (noventa) dias o prazo de validade das certidões, salvo se outro prazo 

constar expressamente do documento, segundo norma adotada pelo órgão expedidor. 

§ 4º As certidões forenses abrangerão 10 (dez) anos, e as de protestos de títulos, 05 

(cinco) anos. 

§ 5º As certidões positivas do Distribuidor Forense serão complementadas com a do 

juízo respectivo, a fim de possibilitar conhecer da relevância econômica da pretensão ou 

pertinência com o imóvel objeto da incorporação. Tal complementação será 

desnecessária, quando se tratar de ação que, pela sua própria natureza, desde logo 

aferida da certidão do distribuidor, não tenha qualquer repercussão econômica, ou, de 

outra parte, relação com o imóvel objeto da incorporação. 

§ 6º Tratando-se de pessoa jurídica, além da certidão do distribuidor criminal em seu 

próprio nome, serão apresentadas certidões  em nome dos seus representantes.  

§ 7º Tratando-se de empresa constituída por outras pessoas jurídicas, tais certidões 

criminais deverão referir-se a destas últimas.  
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Art. 1.741. Será sempre indispensável que haja correspondência da descrição e da área 

do imóvel a ser incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula 

respectiva, exigindo-se, caso contrário, prévia retificação. 

§ 1º O cancelamento do registro da incorporação far-se-á a requerimento do 

incorporador e, se alguma unidade tiver sido objeto de negociação registrada, ficará 

também condicionado à anuência dos compromissários ou cessionários. 

§ 2º Aplicar-se-ão essas normas nos casos de retificações ou alterações no registro de 

incorporação, a dependerem, ainda, da atualização dos documentos pertinentes, dentre 

os arrolados no art. 32 da Lei nº 4.591/64. 

Art. 1.742. Com o registro da incorporação imobiliária, a qualquer tempo é facultado ao 

incorporador requerer a abertura de tantas matrículas quantas sejam as unidades 

decorrentes do registro da incorporação realizada, entendida aí a descrição da futura 

unidade autônoma. 

Art. 1.743. Na hipótese artigo anterior no próprio texto da matrícula ou por averbação, 

deverá ser feita a ressalva de que se trata de obra projetada e pendente de regularização 

registral no que tange à sua conclusão. 

Art. 1.744. Os atos negociais referentes especificamente a uma futura unidade 

autônoma serão registrados na matrícula de origem ou em matrícula própria da unidade, 

aberta com a ressalva contida no item anterior. 

Art. 1.745. Concluída a obra com o “habite-se”, proceder-se-á à sua averbação, assim 

como a das eventuais alterações decorrentes da construção na matrícula de cada unidade 

autônoma. 

Parágrafo único. Caso ainda não efetuado o desdobramento em matrículas individuais, 

a averbação de que trata este artigo será levada a efeito na matrícula matriz. 

Art. 1.746. Uma vez expedida a CND e o “habite-se” pelos órgãos competentes, 

descabida é a negativa de registro ou averbação da obra pela eventual coincidência das 

áreas ali descritas em relação àquelas constantes da planilha de construção arquivada no 

Ofício Imobiliário.  

Art. 1.747. Quando mais de um imóvel for utilizado para incorporação de edifício em 

condomínio, é indispensável a unificação deles, com a abertura da matrícula, 

observando-se o disposto nesta norma, salvo se até a data de entrada em vigor da Lei 

6.015/73 tiver sido registrado o memorial de incorporação com a descrição prévia do 
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prédio ou, ainda, averbada a sua constituição sem a efetivação do desmembramento dos 

terrenos. 

Art. 1.748. O artigo 237-A, § 1º da Lei 6.015/73 aplica-se a todos os parcelamentos e 

incorporações imobiliárias, não se encontrando restrito às incorporações objeto do 

Programa Minha Cada, Minha Vida – PMCMV. 
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SEÇÃO II 

DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO 

 

Art. 1.749. A incorporação somente pode ser considerada regular após o registro do 

memorial de incorporação no Cartório de situação do imóvel, de acordo com o previsto 

na Lei nº 4.591/1964. 

Art. 1.750. Os requerimentos de registro de incorporação devem ser autuados em 

processos, que terão suas folhas numeradas e rubricadas, figurando os documentos 

pertinentes na ordem estabelecida na lei. 

Parágrafo único. Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último documento 

integrante do processo, a protocolização e, ao final, o registro. 

Art. 1.751. Quando o incorporador for pessoa jurídica, incumbirá ao oficial verificar, 

com base no estatuto social, a regularidade da representação societária, especialmente se 

quem requer o registro tem poderes para tanto. 

Art. 1.752. Para o registro de incorporação imobiliária, far-se-á necessária a 

apresentação do memorial, acompanhado dos seguintes documentos, conforme exigido 

pelo art. 32, da Lei nº 4.591/64: 

I - memorial e requerimento em que constem a qualificação completa do incorporador e 

do proprietário, nos casos do art. 31, § 1º da Lei nº 4.591/1964, solicitando o registro da 

incorporação imobiliária, bem como a descrição do imóvel conforme consta do Registro 

Imobiliário, indicando sua origem; a caracterização do prédio, descrevendo o imóvel em 

linhas gerais; a caracterização das unidades autônomas, com área privativa, área comum 

e a fração ideal da unidade, e a indicação das áreas de uso comum do empreendimento, 

observando-se o seguinte: 

a) se os cônjuges forem os incorporadores do empreendimento, ambos deverão assinar o 

requerimento; caso o incorporador seja apenas um deles, somente este assinará o 

requerimento, mas, neste caso, deverá apresentar o instrumento de mandato referido no 

art. 31, § 1º, c/c o art. 32 da Lei nº 4.591, de 16.12.1964, outorgado pelo outro cônjuge. 

Igual exigência deverá ser observada em relação aos alienantes do terreno, se não 

forem, ao mesmo tempo, incorporadores; 

b) se o incorporador for pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com 

cópia reprográfica autenticada do contrato social devidamente registrado na Junta 
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Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou outro órgão competente, juntamente 

com certidão atualizada dos atos constitutivos, devendo este fato estar devidamente 

comprovado, inclusive para verificação da capacidade dos signatários do requerimento. 

II - título de propriedade do terreno, o qual poderá ser um título de promessa irrevogável 

e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta, do qual conste 

cláusula de imissão na posse do imóvel e consentimento para demolição e construção, 

devidamente registrado, não podendo haver estipulações impeditivas de sua alienação 

em frações ideais.  

III - certidões negativas referentes ao imóvel, ao proprietário do terreno e ao 

incorporador: 

1) certidões federais: 

a) conjunta de tributos federais administrados pela Receita Federal e da Dívida Ativa da 

União;  

b) Justiça do Trabalho, se pessoa jurídica ou equiparada; 

c) Justiça Federal, cível e criminal da pessoa física; 

d) de quitação de débitos patrimoniais, emitida pela Delegacia da Secretaria do 

Patrimônio da União, quando se tratar de imóvel de Marinha; 

e) relativa ao certificado de regularidade de FGTS, se pessoa jurídica ou equiparada. 

2) certidões estaduais: 

a) da Fazenda Estadual; 

b) da Justiça Estadual, cível, execuções e criminal da pessoa física. 

3) certidões municipais: 

a) relativa ao imóvel; 

b) relativa a tributos diversos. 

4) certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias e de terceiros, 

do titular de direitos sobre o terreno e do incorporador, sempre que forem responsáveis 

pela arrecadação das respectivas contribuições, pessoa jurídica ou equiparada; 

5) Registro de Imóveis: certidão vintenária negativa de ônus e ações; 

6) Tabelionatos de Protesto de Títulos: negativa de protesto de títulos; 

7) as certidões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e do 

Tabelionato de Protesto de Títulos deverão ser extraídas no domicílio do proprietário e 

do incorporador, bem como na circunscrição onde se localiza o imóvel incorporado; 
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IV - histórico vintenário dos títulos de propriedade do imóvel (art. 32, c, da Lei nº 

4.591, de 16.12.64), abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhado de certidões 

integrais dos respectivos registros; 

V - documento comprobatório da aprovação do projeto arquitetônico de construção 

perante a municipalidade, acompanhado das plantas, ou cópias das plantas, autenticadas 

pelo responsável técnico, acompanhadas da licença de construção, que descrevam o 

empreendimento, nas quais deverão constar as assinaturas dos proprietários, 

incorporador e responsável técnico, todos com firma reconhecida, observando o prazo 

de validade em conformidade com a legislação municipal; 

VI - cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes 

comuns e indicando, para cada tipo de unidade, a respectiva metragem de área 

construída; 

VII - memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo modelo a que 

se refere o inc. IV, do art. 53, Lei 4.591/1964 (quadros I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII da 

ABNT-NBE n.° 12721); este documento descreve todo o edifício, inclusive a área do 

terreno, subsolo, térreo, estacionamentos, pavimentos, fundações, tipo de material, 

acabamentos e acessos; 

VIII - avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada 

de acordo com a norma do inc. III , art. 53, Lei 4.591/1964, com base nos custos 

unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cada 

unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra; 

IX - discriminações das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas 

corresponderão; 

X - minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto de 

edificações, contendo a individuação das unidades e a caracterização das áreas de uso 

comum, além das normas gerais do condomínio, sendo dispensável o Regimento 

Interno; 

XI - declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o art. 39, II, da Lei nº 

4.591/1964; 

XII - certidão de instrumento público de mandato quando o incorporador não for o 

proprietário, outorgando poderes ao incorporador para a alienação de frações ideais do 

terreno, quando for o caso; 
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XIII - declaração expressa em que se fixe se o empreendimento está ou não sujeito a 

prazo de carência de até 180 (cento e oitenta) dias; 

XIV - atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que 

opere no país há mais de 5 (cinco) anos, dizendo que o incorporador possui idoneidade 

e; 

XV - declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de veículos que 

a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos, mencionando se as 

vagas de estacionamento, garagens ou boxes estão ou não vinculados aos apartamentos; 

XVI - anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao projeto de construção; 

XVII - contrato-padrão, que ficará arquivado no Cartório de Imóveis, conforme previsto 

no art. 67, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.591/1964, sendo sua apresentação facultativa. 

§ 1º Os documentos serão apresentados em 2 (duas) vias, com as firmas de seus 

subscritores reconhecidas nos documentos de ordem particular. 

§ 2º A apresentação dos documentos será feita à vista dos originais, admitindo-se cópias 

reprográficas autenticadas. 

§ 3º Será de 90 (noventa) dias o prazo de validade das certidões, salvo se outro prazo 

constar expressamente do documento, segundo norma adotada pelo órgão expedidor, 

exceto as fiscais, que serão por exercício. 

§ 4º As certidões forenses abrangerão 10 (dez) anos e as de protestos de títulos, 05 

(cinco) anos. 

§ 5º As certidões positivas do Distribuidor Forense serão narratórias e complementadas 

com a do juízo respectivo, a fim de possibilitar conhecer da relevância econômica da 

pretensão ou pertinência com o imóvel objeto da incorporação. 

§ 6º Não poderá ser aceito contrato social registrado somente no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos. 

§ 7º É facultado apresentar as plantas do projeto aprovado, em cópia autenticada pelo 

profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia de licença de construção. 

Art. 1.753. Sendo o incorporador pessoa jurídica, as certidões dos distribuidores 

criminais deverão referir-se aos seus representantes legais. 

Art. 1.754. Todas as certidões que devem acompanhar o memorial de incorporação, da 

Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e de Protesto de Títulos 
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deverão ser extraídas no domicílio do proprietário e do incorporador, bem como na 

circunscrição onde se localiza o imóvel incorporado. 

Art. 1.755. Somente após o registro da incorporação, realizado segundo as normas da 

Lei 4.591/64 e da Lei 6.015/73, serão aceitos e examinados os pedidos de registro ou de 

averbação dos atos negociais do incorporador sobre unidades autônomas. 

Art. 1.756. Verificada sua regularidade, o requerimento da incorporação e os 

documentos pertinentes serão autuados em processo, com suas folhas numeradas e 

chanceladas, para arquivamento em cartório. 

Art. 1.757. Sendo apresentadas certidões positivas fiscais, de protestos cambiais e as de 

ações judiciais, o Oficial apenas consignará no ato do registro do memorial de 

incorporação a existência destas, não lhe cabendo avaliar a relevância ou a possibilidade 

de provocar impugnações ou gerar litígios futuros aos adquirentes de unidades na 

incorporação. 

Art. 1.758. No registro da incorporação, ficará mencionado o arquivamento das 

certidões positivas e as positivas com efeito de negativas,que instruíram o processo, 

quando for o caso. 

Art. 1.759. Será promovida, obrigatoriamente, antes do registro do memorial de 

incorporação, a unificação de imóveis, com a abertura de matrícula, quando mais de um 

imóvel for utilizado para a incorporação imobiliária. 

§  1º Quando a futura edificação for construída em parte do imóvel registrado, deverá 

ser realizado antes da incorporação o respectivo desmembramento. 

§ 2º Serão abertas matrículas novas, em ambos os casos citados no presente artigo, para 

o registro da incorporação. 

§ 3º A unificação ou desmembramento do terreno somente poderão ser requeridas por 

quem for proprietário do imóvel, não cabendo ser promovida por cessionário ou 

promissário comprador. 

Art. 1.760. O cancelamento do registro da incorporação poderá ser feito a requerimento 

do incorporador e, se alguma unidade tiver sido objeto de negociação registrada, ficará 

também condicionado à anuência dos compromissários ou cessionários. 

Art. 1.761. O registro da incorporação conterá os seguintes dados específicos: 

I - nome e qualificação do incorporador, com indicação de seu título, se não for o 

proprietário; 
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II - denominação do edifício ou empreendimento, quando houver; 

III - descrição das unidades autônomas, com suas localizações, áreas reais, privativas, 

comuns e totais, e frações ideais; 

IV - definição sobre o prazo de carência e, quando fixado, seu prazo e as condições a 

autorizarem o incorporador a desistir do empreendimento; 

V - regime de incorporação, se por empreitada, a preço fixo ou a preço variável, ou por 

administração ou a preço de custo; 

VI - custo global da construção e custos de cada unidade autônoma; 

VII - preço das frações ideais do terreno, conforme declarado pelas partes. 

Parágrafo único. A descrição interna das unidades autônomas, com a descrição dos 

cômodos, área privativa ou exclusiva, área comum, área total e respectiva fração ideal é 

obrigatória, sendo dispensável a referência às suas confrontações dentro do edifício. 

Art. 1.762. É admissível o registro de escritura pública de compra e venda de unidade 

autônoma em que figure o Condomínio como adquirente, em decorrência do leilão a que 

se refere o art. 63, da Lei nº 4.591/1964 ou em razão de decisão judicial. 

Art. 1.763. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do 

imóvel a ser incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula 

respectiva, exigindo-se, caso contrário, prévia retificação. 

Art. 1.764. Não poderá o cartório registrar pedido de incorporação sem que o 

apresentante exiba planta ou croqui dos espaços destinados à guarda de veículos. 

Art. 1.765. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até 

a emissão da carta de “habite-se”, as averbações e registros relativos à pessoa do 

incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios 

jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do 

imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. 

§ 1º Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros 

relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput 

serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de 

unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. 

§ 2º Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação 

imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o 
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fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das pendências a 

serem satisfeitas para sua efetivação. 

§ 3º O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento 

constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. 

Art. 1.766. Ao proceder ao registro de incorporação, fica vedado o desdobrar de ofício 

da matrícula em tantas quantas forem as unidades autônomas integrantes do 

empreendimento. 

§ 1º Com o registro da incorporação imobiliária, a qualquer tempo é facultado ao 

incorporador requerer a abertura de tantas matrículas quantas sejam as unidades 

decorrentes do registro da incorporação realizada, entendida aí a descrição da futura 

unidade autônoma. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, no próprio texto da matrícula ou por averbação, deverá ser 

feita a ressalva de que se trata de obra projetada e pendente de regularização registral no 

que tange a sua conclusão. 

§ 3º Neste caso, serão devidos os emolumentos referentes ao registro da incorporação e 

os relativos à abertura das matrículas, descabendo cogitar de cobrança à título de 

individuação. 

Art. 1.767. Os atos negociais referentes especificamente a uma futura unidade 

autônoma serão registrados na matrícula de origem ou em matrícula própria da unidade, 

aberta com a ressalva contida no § 2º do artigo anterior. 

Art. 1.768. Concluída a obra com a licença de "habite-se", proceder-se-á à sua 

averbação, assim como a das eventuais alterações decorrentes da construção, na 

matrícula de cada unidade autônoma. 

§ 1º Neste caso, serão devidos os emolumentos da averbação por unidade autônoma. 

§ 2º Caso ainda não efetuado o desdobramento em matrículas individuais, a averbação 

de que trata este artigo será levada a efeito na matrícula matriz. 

Art. 1.769. Para averbação da construção e registro de instituição cujo plano inicial não 

tenha sido modificado, será suficiente requerimento que enumere as unidades, com 

remissão à documentação arquivada com o registro da incorporação, acompanhado de 

certificado de conclusão da edificação e desnecessária anuência unânime dos 

condôminos. 
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Art. 1.770. Averbada a construção, será feito o registro da instituição do condomínio 

edilício, nos termos definidos no art. 1.332 do Código Civil.  

§ 1º A averbação de construção de prédio só poderá ser feita mediante a licença de 

“habite-se”, expedida pela Prefeitura Municipal. 

§ 2º Será exigido que do “habite-se” conste a área construída, que deverá ser conferida 

com a da planta aprovada e já arquivada. 

§ 3º Quando houver divergência, o registro não poderá ser feito antes que se esclareça e 

corrija a situação. 
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SEÇÃO III 

INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO 

 

Art. 1.771. A instituição e especificação de condomínio serão registradas mediante a 

apresentação do respectivo instrumento (público ou particular), que caracterize e 

identifique as unidades autônomas, acompanhado do projeto aprovado e do "habite-se". 

Art. 1.772. Quando a instituição de condomínio for precedida de registro de 

incorporação imobiliária, aquela será feita a requerimento do incorporador, instruído 

com: 

I - o memorial descritivo com as especificações da obra e individualização das unidades 

autônomas, podendo ser substituído pelo documento previsto no art. 1.773 abaixo; 

II - a carta de habitação fornecida pela Prefeitura Municipal; 

III - a CND do INSS; 

IV - a ART. do CREA ou RRT do CAU relativa à execução da obra. 

Art. 1.773. Quando a obra tiver sido executada por empresa, deverá ser também exigida 

a respectiva certidão negativa de débitos para com a Receita Federal. 

Parágrafo único. Caso não tenha havido alteração nas especificações da obra e na 

individualização das unidades autônomas, constantes no memorial de incorporação, o 

memorial descritivo da instituição de condomínio poderá ser substituído por declaração 

firmada conjuntamente pelo incorporador, o construtor e o profissional responsável pela 

obra, confirmando, sob as penas da lei, a manutenção de todas as especificações já 

registradas. 

Art. 1.774. Quando a instituição de condomínio não for precedida da incorporação 

registrada, todos os proprietários deverão requerê-la, exigindo-se-lhes: 

I – o memorial descritivo com as especificações da obra e individualização das unidades 

autônomas; 

II – a carta de habitação fornecida pela Prefeitura Municipal; 

III – a CND do INSS; 

IV – o projeto arquitetônico aprovado pelo Município; 

V – o quadro de custos das unidades autônomas e a planilha de áreas e frações ideais, 

subscrita pelo engenheiro responsável pelo cálculo; 

VI – a ART. do CREA ou RRT do CAU relativa à execução da obra. 
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Art. 1.775. Quando a obra tiver sido executada por empresa, deverá ser também exigida 

a respectiva certidão negativa de débitos para com a Receita Federal. 

Art. 1.776. Quando do registro da instituição, deve ser exigida, também, a convenção 

do condomínio, que será registrada no Livro nº 3, e quando se tratar de documento 

particular, será arquivado o original. 

Parágrafo único. Após o registro da convenção previsto no art. 178, III, da Lei nº 

6.015/73, será procedida sua averbação nas matrículas das unidades autônomas. 

Art. 1.777. Quando do registro da incorporação/condomínio, deverá ser exigida, além 

dos demais documentos, a Licença Prévia e a Licença de Instalação fornecida pela 

Coordenadoria de Infraestrutura emitida pelo órgão ambiental competente; 
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SEÇÃO IV 

DO HABITE-SE PARCIAL  

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL DE CONDOMÍNIO 

 

Art. 1.778. Faculta-se a averbação parcial da construção com especificação parcial do 

condomínio, mediante apresentação de “habite-se parcial” fornecido pelo Poder Público 

Municipal, bem como da CND do INSS, em hipóteses como as seguintes: 

I – construção de uma ou mais casas, em empreendimento do tipo “vila de casas”; 

II – construção de um bloco em uma incorporação que preveja dois ou mais blocos; 

III – construção da parte térrea do edifício, constituída de uma ou mais lojas, estando 

em construção o restante do prédio. 

Art. 1.779. A averbação parcial, em tais hipóteses, será precedida do registro da 

incorporação imobiliária, procedendo-se, em seguida, ao registro da instituição de 

condomínio contendo a especificação parcial das unidades prontas. 

Parágrafo único. Ocorrida a hipótese do item anterior, quando da concessão de outro 

“habite-se”, seja novamente parcial ou de todas as unidades restantes, nova averbação 

de “habite-se parcial” deverá ser promovida. Este procedimento será repetido tantas 

vezes quantas forem necessárias até a conclusão da obra e especificação de todas as 

unidades autônomas. 

Art. 1.780. Caso ainda não efetuado o desdobramento em matrículas individuais, a 

averbação de que trata esse artigo será levada a efeito na matrícula matriz. 

Art. 1.781. O registro da instituição de condomínio significa a afetação do imóvel ao 

regime jurídico especial de propriedade horizontal (condomínio edilício) e o registro 

deve ser feito apenas uma vez. Não é possível submeter-se apenas parte do edifício ao 

regime jurídico do condomínio edilício. 
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SEÇÃO V 

DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

 

Art. 1.782. A convenção que constitui o condomínio edilício, formalizada por 

instrumento público ou particular, deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 

(dois terços) das frações ideais com títulos registrados e torna-se, desde logo, 

obrigatória para esses titulares de direito sobre as unidades e para quantos sobre elas 

tenham posse ou detenção. 

Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio 

deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Art. 1.783. O registro da convenção de condomínio será feito no Livro 3-RA do 

Registro de Imóveis e será precedido da conferência do quórum e atendimento das 

regras fixadas em lei. 

§ 1º Após o registro da convenção previsto no art. 178, III, da Lei nº 6.015/73, será 

procedida sua averbação nas matrículas das unidades autônomas.  

§ 2º Pelo registro serão devidos os emolumentos previstos na Tabela de Emolumentos 

vigente; as averbações serão cobradas como ato sem valor declarado.  

Art. 1.784. Quando do registro da convenção de condomínio, na apuração do quórum 

necessário à sua aprovação ou alterações, considerar-se-ão apenas os nomes dos 

figurantes no registro como proprietários ou promitentes-compradores ou cessionários 

destes, presumindo-se que represente o casal, qualquer um dos cônjuges signatários.  

Art. 1.785. Além de constar a discriminação e individualização das unidades de 

propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação 

da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns, o fim 

a que as unidades se destinam e das cláusulas que os interessados houverem por bem 

estipular, a convenção determinará: 

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para 

atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; 

II - sua forma de administração; 

III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as 

deliberações; 

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores; 
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V - o regimento interno. 

§ 1º A convenção poderá ser celebrada por escritura pública ou por instrumento 

particular. 

§ 2º São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em 

contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades 

autônomas. 

Art. 1.786. Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a Convenção deverá 

conter: 

a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com 

especificações das diferentes áreas; 

b) o destino das diferentes partes; 

c) o modo de usar as coisas e serviços comuns; 

d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de 

custeio e para as extraordinárias; 

e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo; 

f) as atribuições do síndico, além das legais; 

g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções; 

h) o modo e o prazo de convocação das assembleias gerais dos condôminos; 

i) o quórum para os diversos tipos de votações; 

j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva; 

k) a forma e o quórum para as alterações de convenção; 

l) a forma e o quórum para a aprovação do Regimento Interno quando não incluídos na 

própria Convenção. 
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SEÇÃO VI 

DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

 

Art. 1.787. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime 

da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem 

como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio 

do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da 

incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos 

adquirentes. 

Art. 1.788. Mediante requerimento ou termo com firma reconhecida, subscrito pelo 

incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição 

sobre o terreno, será averbada na matrícula do imóvel a constituição do patrimônio de 

afetação. 

Parágrafo único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que 

tenham sido constituídos sobre o imóvel objeto da incorporação para garantia do 

pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de construir o 

empreendimento. 

Art. 1.789. A constituição de patrimônios de afetação separados de que trata o art. 31-

A, § 9º, da Lei nº 4.591/64, deverá estar declarada no memorial de incorporação. 

Art. 1.790. Quando o pedido de constituição do patrimônio de afetação não for 

formulado, concomitantemente com o do registro do Memorial de Incorporação, o 

solicitante deve apresentar todas as certidões relacionadas no art. 32, da Lei nº 4.591/64. 

Art. 1.791. Uma vez averbada a constituição do patrimônio de afetação, os bens e 

direitos segregados no patrimônio tornam-se indisponíveis e somente poderão ser objeto 

de garantia real em operações de crédito para captação de recursos, integralmente, 

destinados à consecução do empreendimento.  

Art. 1.792. Constitui impedimento à averbação da constituição do patrimônio de 

afetação as seguintes circunstâncias, isolada ou cumulativamente ocorrentes: 

I - existência de ônus reais sobre o imóvel, exceto os constituídos para garantia do 

pagamento do preço de sua aquisição para a incorporação ou cumprimento de obrigação 

de construir o empreendimento; 
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II - ausência de assinatura, no termo de constituição, dos proprietários do terreno, 

quando ficar reservada na sua esfera patrimonial percentual do imóvel, ou de eventuais 

adquirentes com os respectivos títulos registrados; 

III - existência de cláusula de inalienabilidade, gravando o imóvel; 

IV - registro de hipoteca cedular; 

V - registro de penhora decorrente de execução judicial da dívida ativa da Previdência 

Social; 

VI - registro de arresto, penhora e sequestro; 

VII - quando forem positivas a Certidão Negativa de Débito - CND da Previdência 

Social e a certidão conjunta de tributos federais e dívida ativa da União; 

VIII - sendo positiva a certidão de decretação de falência; 

IX - quando, cumulativamente, estiver averbada a construção do empreendimento, 

registrados os títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos 

adquirentes e, quando for o caso, confirmada a extinção das obrigações do incorporador 

perante a instituição financiadora do empreendimento. 

Art. 1.793. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela: 

I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição 

em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do 

incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento; 

II - revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos 

adquirentes as quantias por eles pagas (art. 36 da Lei nº. 4.591/64), ou de outras 

hipóteses previstas em lei, e 

III - liquidação deliberada pela assembleia geral, nos termos do art. 31-F, § 1º, da Lei nº 

4.591/64. 
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CAPÍTULO VII 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.794. A  regularização  e o registro de loteamento, desmembramento, 

fracionamento ou desdobro de imóveis urbanos ou urbanizados, ainda que localizados 

em zona rural, nos casos especificados, obedecerá ao disposto nesta Seção. 

Art. 1.795. Ficam  excluídas  as  áreas de preservação permanente e legal, unidades de 

conservação de proteção integral, terras indígenas e outros casos previstos em Lei  

Art. 1.796. As áreas de risco ficam condicionadas à satisfação das exigências previstas 

no parágrafo único, artigo 3°, Lei 6.766/79. 

Art. 1.797. A presente seção destina-se a viabilizar o registro da regularização fundiária 

de  assentamentos consolidados sobre imóveis urbanos por destinação ainda que 

cadastrados como   rural e a conferir titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o 

direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 

urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

§ 1º O registro do projeto de regularização independe de averbação prévia do 

cancelamento do cadastro de imóvel rural junto ao INCRA e de inclusão no perímetro 

urbano. 

§ 2º Uma vez registrado o projeto de regularização de gleba cadastrada como rural, o 

Oficial de Registro de Imóveis comunicará ao INCRA, para que este órgão possa 

cancelar total ou parcialmente o certificado de cadastro de imóvel rural e à Receita 

Federal do Brasil, quanto ao Imposto Territorial Rural, enviando certidão da matrícula 

do parcelamento regularizado. 

§ 3º Os procedimentos de regularização fundiária são processados no Registro de 

Imóveis, independentemente de manifestação judicial, exceto nos casos previstos § § 6º 

e 7º do artigo 1812 desta seção. 

§ 4º O procedimento de regularização fundiária iniciado antes da vigência desta norma e 

ainda em trâmite na Diretoria do Foro, mediante anuência do seu agente promotor, será 
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encaminhado ao Registro de Imóveis para continuidade na forma do § 3º do presente 

artigo. 

§ 5º A regularização de imóveis em áreas ambientalmente protegidas deverá observar os 

dispositivos previstos em legislação cabível, especialmente o disposto no art. 54, 

parágrafos 1º e 3º, da Lei nº 11.977/09, e nos artigos 64 e 65 da Lei nº 12.651/12. 

Art. 1.798. Considera-se situação consolidada aquela em que o prazo de ocupação da 

área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou 

comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre 

outras circunstâncias peculiares, indiquem a irreversibilidade da posse que induza ao 

domínio, sob exclusiva responsabilidade do Município. 

Art. 1.799. A regularização fundiária de interesse social caracteriza-se na presença dos 

seguintes requisitos: 

a) em terras particulares, quando haja ocupação, titulada ou não, predominantemente de 

população de baixa renda e para fins residenciais, de forma mansa e pacífica, por pelo 

menos 5 anos; ou 

b) em imóveis situados em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou de outra 

forma definido pelo Município como de interesse social ou em terras públicas 

declaradas de interesse social para implantação de projetos de regularização fundiária 

pela União, Estado ou Município, dispensada averbação específica para tais fins. 

Art. 1.800. O procedimento de registro do projeto de regularização fundiária de 

interesse social ou específico é uno e deve observar o disposto na Lei nº 11.977/09, no 

Capítulo XII, do Título V, da Lei nº 6.015/73, e nas normas técnicas desta Seção, 

cabendo ao Oficial do Registro de Imóveis a realização do controle de legalidade 

meramente formal acerca das aprovações dos órgãos competentes. 

Art. 1.801. Não será exigido reconhecimento de firma nos requerimentos, projetos de 

regularização fundiária, termos e contratos apresentados pela União, Estado e 

Municípios e demais entes da Administração Indireta. 

Art. 1.802. O registro do parcelamento decorrente do projeto de regularização fundiária 

importará na abertura de matrícula para toda a área objeto de regularização, se não 

houver, e para cada uma das parcelas resultantes do projeto, inclusive dos bens públicos. 

Art. 1.803. Havendo frações ideais registradas não especializadas no projeto de 

regularização, as novas matrículas dos lotes serão abertas mediante requerimento de 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 616 de 1524



especialização formulado pelo titular da fração ideal ou seus legítimos sucessores, 

dispensada a outorga de escritura de rerratificação para indicação da quadra e lote 

respectivos. 

Art. 1.804. Para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial de registro de 

imóveis adotará o memorial descritivo da gleba apresentado com o projeto de 

regularização fundiária, devendo averbá-lo anteriormente ao registro do projeto, 

dispensando-se requerimento e procedimento autônomos de retificação e notificação de 

confrontantes. 

§ 1º Havendo dúvida quanto à extensão da gleba matriculada, em razão da precariedade 

da descrição tabular, o oficial de registro de imóveis abrirá nova matrícula para área 

destacada, averbando referido destaque na matrícula matriz (“mãe”). 

§ 2º A precariedade da descrição tabular não é elemento suficiente para que o Oficial de 

Registro de Imóveis notifique os confrontantes, salvo se ficar demonstrado que algum 

deles foi, em tese, atingido ou que a área do projeto de regularização é superior a área 

do imóvel, observando-se o disposto no art. 195 A, § 2º da Lei nº 6015/71. 

Art. 1.805. Na hipótese da regularização fundiária implementada por etapas ou trechos, 

o registro será feito com base em planta e memorial descritivo referentes à área 

parcelada, averbando-se o destaque na matrícula da área total. 

Art. 1.806. Os atos de averbação ou de registro, no processo de regularização fundiária 

urbana, serão feitos sempre em matrícula na circunscrição da situação do imóvel, 

vedada a averbação à margem de transcrição ou de inscrição. 

 Parágrafo único. O oficial de registro do local da situação do imóvel abrirá matrícula 

ex officio, quando necessário para fazer a averbação. 

Art. 1.807. Estão legitimados a requerer o registro da regularização fundiária urbana: 

I - as pessoas enumeradas no art. 50 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009; 

II - quem haja promovido o parcelamento;  

III - qualquer dos proprietários ou dos titulares de direito real constantes do registro ou 

seus sucessores a qualquer título. 

Parágrafo único. O registro não exime aquele que haja promovido o parcelamento da 

responsabilidade civil, administrativa ou criminal, ainda que ele próprio promova a 

regularização fundiária urbana. 
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Art. 1.808. Para fins de regularização fundiária, o imóvel considera-se urbano, segundo 

o previsto nos incisos I e II, art. 47, Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, ainda que 

esteja cadastrado como rural junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). 

Parágrafo único. A regularização fundiária urbana independe de averbação de 

cancelamento de cadastro do imóvel rural, cabendo ao registrador, após a conclusão dos 

procedimentos de inscrição, enviar comunicação ao INCRA para os devidos fins. 
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SEÇÃO II 

DO PROCEDIMENTO GERAL DO REGISTRO DO PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Art. 1.809. O requerimento de registro do projeto de regularização fundiária deverá ser 

apresentado diretamente ao Oficial do Registro de Imóveis, acompanhado de apenas 

uma via dos seguintes documentos: 

a) planta do parcelamento assinada por profissional legalmente habilitado, com prova de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente aprovada pelo Município, contendo as 

subdivisões das quadras, as dimensões e numeração dos lotes, logradouros, espaços 

livres e outras áreas com destinação específica, dispensada a ART ou RRT quando o 

responsável técnico for servidor ou empregado público; 

b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelos lotes, logradouros, espaços livres e outras 

áreas com destinação específica, caso tais dados não constem da planta referida na 

alínea “a”; 

c) memorial descritivo da gleba, da área parcelada, dos lotes, dos bens públicos e das 

demais áreas, dispensado o da gleba total no caso do artigo anterior; 

d) certidão atualizada da matrícula ou transcrição do imóvel; 

e) instrumento de instituição, especificação e convenção de condomínio, se for o caso; e  

f) auto de regularização municipal ou documento equivalente. 

§ 1º As cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações 

sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis 

que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou 

regularização fundiária deverão apresentar certidão atualizada de seus atos constitutivos 

que demonstrem sua legitimidade para promover a regularização fundiária. 

§ 2º O requerimento inicial apresentado pelo agente promotor da regularização 

fundiária, desde que suficientemente compreensível, legitima e autoriza o Oficial de 

Registro de Imóveis a praticar todos os atos subsequentes e necessários à regularização 

pretendida. 
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§ 3º O loteador é legitimado a requerer a regularização do assentamento ilegal de sua 

autoria, fazendo uso dos permissivos da Lei nº 11.977/2009 e desta norma. 

§ 4º O Município poderá indicar os respectivos lotes correspondentes às frações ideais 

registradas, sob sua exclusiva responsabilidade, dispensando-se o procedimento previsto 

no art. 1.820 e seguintes para a especialização das áreas registradas em comum. 

Art. 1.810. A aprovação municipal corresponderá ao licenciamento urbanístico do 

projeto de regularização fundiária, bem como ao licenciamento ambiental, se o 

Município tiver conselho de meio ambiente e órgão ambiental capacitado. 

§ 1º Presume-se capacitado o órgão Municipal que emitir o licenciamento ambiental, 

ficando dispensado o Oficial do Registro de Imóveis de verificar a composição de seu 

conselho de meio ambiente e a capacitação do órgão ambiental municipal. 

§ 2º Não sendo apresentado o licenciamento ambiental pelo Município, será exigida a 

Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (DCUA) emitida pelo Estado, 

por meio do Secreataria  de Estado  das Cidades-SECI, com funadamento na Lei 

Complentar n. 140/2011.   

Art. 1.811. Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e demais representações 

gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes 

estabelecidas pela autoridade municipal competente, considerando-se atendidas com a 

emissão do respectivo auto de regularização ou documento equivalente. 

Art. 1.812. Prenotado o requerimento e os documentos que o instruem, o Oficial de 

Registro o autuará e efetuará as buscas em seus assentos. 

§ 1º Constatada expansão do parcelamento para além da área descrita na matrícula ou 

transcrição, o oficial de registro de imóveis aproveitará o procedimento em curso para 

notificar o confrontante em tese atingido e proceder à retificação do registro. 

§ 2º O confrontante será notificado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias. A notificação será pessoal, preferencialmente pelo correio com aviso 

de recebimento, ou pelo oficial do registro de títulos e documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 3º A notificação será dirigida ao endereço do notificando constante do Registro de 

Imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo 

requerente. Não sendo encontrado, estando em lugar incerto e não sabido, ou se 

recusando recebê-la, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, 
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promovendo-se a notificação mediante edital, com o mesmo prazo fixado no item 

anterior, publicado uma vez em jornal de circulação local e afixado no próprio Cartório 

em que se processa a regularização. 

§ 4º Findo o prazo sem impugnação, o oficial praticará os atos cabíveis, como o registro 

do parcelamento do solo ou da instituição e especificação de condomínio e a respectiva 

convenção, com a subsequente abertura das matrículas das unidades imobiliárias e 

registro da atribuição de unidades nas matrículas correspondentes. 

§ 5º Se houver impugnação, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver 

assinado a documentação técnica para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Se 

as partes não formalizarem transação para solucioná-la, o oficial de registro de imóveis 

designará audiência de conciliação no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 6º Infrutífera a conciliação, procederá o oficial da seguinte forma: 

I – se a impugnação for infundada, rejeitá-la-á de plano por meio de ato motivado do 

qual constem expressamente as razões pelas quais assim a considerou e dará seguimento 

ao procedimento caso o impugnante não recorra no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de 

recurso, o impugnante apresentará suas razões ao oficial de registro de imóveis, que 

intimará o requerente para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) 

dias e em seguida, encaminhará os autos, acompanhados de suas informações 

complementares, ao Juiz Corregedor Permanente da circunscrição em que situado o 

imóvel; ou  

II – se a impugnação for fundamentada, depois de ouvir o requerente no prazo de 5 

(cinco) dias, encaminhará os autos ao Juiz Corregedor Permanente da circunscrição em 

que situado o imóvel. 

§ 7º Consideram-se infundadas a impugnação já examinada e refutada em casos iguais 

ou semelhantes pelo Juízo Corregedor Permanente ou pela Corregedoria Geral da 

Justiça; a que o impugnante se limita a dizer que o procedimento causará avanço na sua 

propriedade sem indicar, de forma plausível, onde e de que forma isso ocorrerá; a que 

não contém exposição, ainda que sumária, dos motivos da discordância manifestada; a 

que ventila matéria absolutamente estranha ao pedido formulado; e a que o oficial de 

registro de imóveis, pautado pelos critérios da prudência e da razoabilidade, assim 

reputar. 
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§ 8º Nas hipóteses de (a) interposição de recurso da rejeição liminar da impugnação 

infundada e (b) de impugnação fundamentada, previstas, respectivamente, § 6º do artigo 

1812  inciso I, segunda parte e e § 7º, do mesmo art., inciso II, os autos serão 

encaminhados ao Juiz Corregedor Permanente que, de plano ou após instrução sumária, 

ouvido o Ministério Público, examinará apenas a pertinência da impugnação e, em 

seguida, determinará o retorno dos autos ao oficial de registro de imóveis para as 

providências que indicar, isto é, extinção ou continuidade do procedimento, no todo ou 

em parte. 

Art. 1.813. Quando a área objeto da regularização atingir dois ou mais imóveis, total ou 

parcialmente, ainda que de proprietários distintos, o oficial de registro de imóveis 

procederá à unificação das áreas respectivas, mediante fusão de todas as matrículas ou 

averbação dos destaques nas matrículas ou transcrições originárias e abertura de nova 

matrícula para a área resultante, efetivando-se, a seguir, o registro do projeto de 

regularização. 

§ 1º Também será possível a unificação quando dois ou mais imóveis contíguos forem 

objeto de imissão provisória na posse registrada em nome do poder público 

expropriante, diretamente ou por entidade delegada, podendo a unificação abranger um 

ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da imissão 

provisória na posse. 

§ 2º A existência de registros de direitos reais ou constrições judiciais, inclusive as 

averbações de bloqueios e indisponibilidades, sobre os imóveis não obstará a unificação 

das áreas e o registro do projeto de regularização fundiária. 

§ 3º Ocorrendo unificação de imóveis de proprietários distintos, o oficial do registro de 

imóveis, logo após a abertura da matrícula, averbará as parcelas correspondentes aos 

titulares de domínio ou procederá de conformidade com o previsto no § 7º, artigo 1.824,  

III, desta norma, juntamente com os ônus e constrições judiciais, legais ou 

convencionais que sobre elas existirem, independentemente de prévia anuência do 

beneficiário, do credor, do exequente ou de manifestação judicial. 

Art. 1.814. Registrado o projeto de regularização fundiária, os compradores, 

compromissários ou cessionários poderão requerer o registro dos seus contratos, 

padronizados ou não, apresentando o respectivo instrumento ao oficial do registro de 

imóveis competente. Não havendo dúvida quando a identificação do imóvel, o contrato, 
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mesmo que a descrição nele contida não coincida com a descrição da matrícula,  poderá 

ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente ou interessado. 

§ 1º Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão 

como título hábil para transmissão da propriedade, quando acompanhados da respectiva 

prova de quitação das obrigações do adquirente e serão registrados nas matrículas das 

correspondentes unidades imobiliárias resultantes da regularização fundiária. 

§ 2º O registro de transmissão da propriedade poderá ser obtido, ainda, mediante a 

comprovação idônea, perante o oficial do registro de imóveis, da existência de pré-

contrato, promessa de cessão, proposta de compra, reserva de lote ou outro documento 

do qual constem a manifestação da vontade das partes, a indicação da fração ideal, lote 

ou unidade, o preço e o modo de pagamento, e a promessa de contratar. 

§ 3º A prova de quitação dar-se-á por meio de declaração escrita ou recibo assinado 

pelo loteador, com firma reconhecida, ou com a apresentação da quitação da última 

parcela do preço avençado. 

§ 4º Equivale à prova de quitação a certidão emitida após 5 (cinco) anos do vencimento 

da última prestação pelo Distribuidor Cível da Comarca de localização do imóvel e a da 

comarca do domicílio do adquirente, se diversa (CC, Art. 206, § 5º, I), que explicite a 

inexistência de ação judicial que verse sobre a posse ou a propriedade do imóvel contra 

o adquirente ou seus cessionários. 

§ 5º Nos instrumentos referidos no caput e nos §§1º e 2º ficam dispensadas testemunhas 

instrumentárias. 

Art. 1.816. Quando constar do título que o parcelador foi representado por procurador, 

deverá ser apresentada a respectiva prova da regularidade de sua representação na data 

do contrato. 

§ 1º Derivando a titularidade atual de uma sucessão de transferências informais, o 

interessado deverá apresentar cópias simples de todos os títulos ou documentos 

anteriores, formando a cadeia possessória, e a certidão prevista no parágrafo 4º do art. 

1814 de cada uma dos adquirentes anteriores. 

§ 2º  No caso do artigo  anterior, o Oficial de Registro de Imóveis realizará o registro do 

último título, fazendo menção às transferências intermediárias em seu conteúdo, à vista 

da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do 

laudêmio, devidos pela última transação. 
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§ 3º Apresentados por cópias ou ausente o reconhecimento de firma nos documentos 

indicados no  artigo 1814, §§ 1º e 2º, o Oficial de Registro de Imóveis providenciará a 

notificação dos seus subscritores para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias e 

exigirá apresentação da certidão prevista no § 4º, art. 1.814 , de cada um deles. 

Decorrido o prazo sem impugnação, o Oficial de Registro de Imóveis efetivará a 

transmissão imobiliária, arquivando uma cópia do título, os comprovantes de pagamento 

e as respectivas certidões. 

§ 1º Os requisitos de qualificação do adquirente no ato registral poderão ser 

comprovados por meio da apresentação de cópias simples da cédula de identidade (RG) 

ou documento equivalente, do CPF, da certidão de casamento e de eventual certidão de 

registro da escritura de pacto antenupcial, podendo os demais dados serem 

complementados mediante simples declaração firmada pelo beneficiário, com firma  

reconhecida. 

Art. 1.817. Quando a descrição do imóvel constante do título de transmissão for 

imperfeita em relação ao projeto de regularização fundiária registrado, mas não houver 

dúvida quanto à sua identificação e localização, o interessado poderá requerer seu 

registro, de conformidade com a nova descrição, com base no disposto no art. 213, § 13, 

da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.818. Caso o título de transmissão ou a quitação ostente imperfeições relacionadas 

à especialidade ou à continuidade registrária, o Oficial de Registro de Imóveis, seguindo 

o critério da prudência e à vista dos demais documentos e circunstâncias de cada caso, 

verificará se referidos documentos podem embasar o registro da propriedade. 

§ 1º Não se consideram óbices à qualificação do artigo 1818, caput: 

I – a ausência do formal de partilha de bens, da certidão de casamento com averbação 

da separação ou divórcio e do pacto antenupcial, quando for o caso, do transmitente, 

quando decorridos mais de dois anos da data da celebração do negócio jurídico com o 

apresentante do título;  

II – a ausência de apresentação do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, dos alienantes anteriores, exceto do último 

adquirente; 

III – a ausência do reconhecimento de firmas de que trata o art. 221, II, da Lei nº 

6.015/73, quando decorridos mais de dez anos da data do instrumento, para registros de 
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compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, pré-contrato, 

promessa de cessão, proposta de compra, reserva de lote ou outro instrumento do qual 

constem a manifestação da vontade das partes e a respectiva conversão em propriedade. 

§ 2º  Para a qualificação referida no item 291, o Oficial de Registro de Imóveis poderá 

exigir que o interessado apresente, além do título da transmissão: 

a) prova de que habita de boa fé no imóvel há mais de 10 anos sem interrupção e 

oposição; 

b) certidão de inexistência de ação que verse sobre direitos da propriedade indicada no 

instrumento. 

§ 3º São documentos aptos a demonstrar a boa fé referida na alínea “a”, do art. 1818, § 

2º, dentre outros, os relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, alvará de 

construção emitido pela Municipalidade, contas de água, luz e telefone, 

correspondências e quaisquer comprovantes de residência. 

Art. 1.819. Se, ainda assim, a qualificação for negativa, o Oficial de Registro de 

Imóveis encaminhará, de ofício, a nota devolutiva fundamentada e os documentos que a 

acompanham ao Juiz Corregedor Permanente que, de plano ou após instrução sumária, e 

ouvido o Ministério Público, atestará se os documentos estão ou não habilitados para 

registro. 

§ 1º Para a validação do título de transmissão, o interessado poderá, a critério do Juiz 

Corregedor Permanente, produzir prova documental ou técnica. 

§ 2º Se necessário, o Juiz Corregedor Permanente poderá, de ofício, determinar a 

notificação do titular de domínio ou do empreendedor, observando-se o disposto no art. 

art. 1.855. 

§ 3º Após o trânsito em julgado, o Juiz Corregedor Permanente devolverá ao Oficial de 

Registro de Imóveis as vias originais de todos os documentos recebidos, e arquivará as 

cópias. 
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SEÇÃO III 

DA REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FRAÇÕES IDEAIS 

 

Art. 1.820. Na hipótese de a irregularidade fundiária consistir na ocupação 

individualizada de fato, cuja propriedade esteja idealmente fracionada, as novas 

matrículas serão abertas a requerimento dos titulares das frações ideais ou de seus 

legítimos sucessores, em conjunto ou individualmente, aplicando-se, conforme o caso 

concreto, o disposto no art. 3º, do Decreto-lei nº 271/67, o art. 1º, Lei 4.591/64 ou o art. 

2º, Lei nº 6.766/79. 

§ 1º O requerimento deverá especificar a modalidade de regularização pretendida, se 

parcelamento do solo ou instituição e especificação de condomínio, com as respectivas 

atribuições de unidades autônomas ou lotes, obedecidas as condições abaixo.  

§ 2º O adquirente por meio de contrato ou documento particular de fração ideal já 

registrada está legitimado a promover a especialização dessa fração nos moldes desta 

subseção para fins de registro de seu título aquisitivo. 

Art. 1.821. O interessado na especialização de fração ideal contida em parcelamento 

regularizado nos moldes desta seção apresentará requerimento dirigido ao oficial de 

registro de imóveis competente instruído com os seguintes documentos: 

a) anuência dos confrontantes da fração do imóvel que pretende localizar, expressa em 

instrumento público ou particular, neste caso, com as assinaturas dos signatários 

reconhecidas por semelhança ou por autenticidade;  

b) a identificação da fração, em conformidade com o projeto de regularização 

registrado, por meio de certidão atualizada expedida pelo Município; e 

c) certidão de lançamento fiscal ou de avaliação do valor venal do imóvel expedida pelo 

Município. 

§ 1º Não apresentadas as anuências previstas na alínea “a”, do art. 1.821, o Oficial 

seguirá o rito previsto nos parágrados segundo a  oitavo do art. 1.812. 

§ 2º Não apresentada a certidão prevista na alínea “b”, do art. 1.821, o oficial do registro 

de imóveis fará publicar, em jornal de circulação local, em resumo, edital do pedido de 

especialização, podendo esse ato ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados 

da data da publicação, cujas as despesas serão arcadas pelo interessado. Findo o prazo 
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sem impugnação, o Oficial praticará os atos cabíveis. Se houver, seguir-se-á o disposto 

nos §§ 5º a 8º do art. 1.812, no que couber. 

§ 3º Findo o prazo sem impugnação, o oficial abrirá nova matrícula para a fração 

destacada e averbará o destaque na matrícula matriz (“mãe”); se houver impugnação, 

seguirá o rito previsto nos §§ 5º a 8º do art. 1.812. 

§ 4º Realizada a especialização de todas as frações registradas, o Oficial de Registro de 

Imóveis averbará o esgotamento da disponibilidade registral e o encerramento da 

matrícula matriz. 

Art. 1.822. O requerimento de regularização como condomínio deverá vir subscrito por 

todos os titulares de frações registradas ou seus legítimos sucessores, nos termos da Lei 

nº 4.591/64 ou no art. 3º, do Dec. Lei nº 271/67, e instruído com: 

a) certidão atualizada da matrícula do imóvel; 

b) instrumento de instituição e especificação de condomínio; 

c) plantas e memorial descritivo com a descrição sucinta do empreendimento, a 

identificação das unidades autônomas com as respectivas frações ideais de terreno e as 

restrições incidentes sobre elas, bem como das áreas comuns, ambos assinados por 

profissional legalmente habilitado e aprovados pelo Município; 

d) cálculo das áreas das edificações e dos lotes, discriminando, além da global, a das 

partes comuns, inclusive áreas de circulação interna, quando houver, e indicando para 

cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída ou a metragem de cada 

lote; 

e) convenção de condomínio, acompanhada do respectivo regimento interno; 

f) auto de regularização municipal ou de vistoria (“habite-se”) ou, ainda, documento 

equivalente das construções existentes; 

g) certidão negativa de débito para com a Previdência Social relativamente às 

construções existentes, dispensada a apresentação mediante declaração de 

preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 322, XXV e 370, III, da Instrução 

Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009, da Receita Federal do Brasil; 

h) instrumento de atribuição de unidades autônomas. 

§ 1º - Na hipótese do requerimento previsto no art. 1.822 não estar subscrito pela 

totalidade dos titulares do domínio, e estando a documentação em ordem, os faltantes 
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serão notificados pelo oficial de registro de imóveis para se manifestarem em 15 

(quinze) dias, seguindo a regra prescrita no § 2º do art. 1812 (parte final) e seguintes. 

§ 2º - Para fins da regularização prevista nessa subseção, é desnecessária a outorga de 

escritura de rerratificação do título aquisitivo para indicação de quadra e lote ou de 

escritura de divisão entre os coproprietários. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 

  

Art. 1.823. O procedimento de demarcação urbanística é indispensável para a 

regularização fundiária de áreas ainda não matriculadas e facultativo para as demais 

situações de regularização de interesse social e específico. 

§ 1º O auto de demarcação urbanística poderá abranger parte ou a totalidade de um ou 

mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações: 

I – domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrições 

imprecisas dos registros anteriores; 

II – domínio privado objeto do devido registro no Registro de Imóveis competente, 

ainda que de proprietários distintos; ou 

III – domínio público. 

§ 2º O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com: 

I – planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas 

medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas preferencialmente 

georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, número das matrículas ou 

transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de 

situações mencionadas no inciso I do § 1º do art. 1.823 

II – planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do 

registro de imóveis, quando esta o permitir, e, quando possível, com a identificação das 

situações mencionadas no inciso I do  § 1º do art. 1.823; e 

III – certidão da matrícula ou transcrição da área a ser regularizada, emitida pelo 

registro de imóveis ou, diante de sua inexistência, das circunscrições imobiliárias 

anteriormente competentes, quando possível identificá-las. 
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§ 3º Antes de encaminhar o auto de demarcação urbanística ao registro de imóveis, o 

poder público colherá as anuências dos órgãos responsáveis pela administração 

patrimonial dos demais entes federados ou os notificará para que se manifestem no 

prazo de 30 (trinta) dias quanto:  

I – à anuência ou oposição ao procedimento, na hipótese de a área a ser demarcada 

abranger imóvel público; 

II – aos limites definidos no auto de demarcação urbanística, na hipótese de a área a ser 

demarcada confrontar com imóvel público; e 

III – à eventual titularidade pública da área, na hipótese de inexistência de registro 

anterior ou de impossibilidade de identificação dos proprietários em razão de 

imprecisão dos registros existentes. 

§ 4º Após a notificação, na ausência de manifestação no prazo previsto no § 3º, art. 

1823, presumir-se-á a anuência do notificado e o procedimento de demarcação 

urbanística terá continuidade. 

§ 5º No que se refere às áreas de domínio da União, aplicar-se-á o disposto na Seção III-

A do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, inserida pela Lei nº 11.481, de 31 

de maio de 2007, e, nas áreas de domínio do Estados ou Municípios, a respectiva 

legislação patrimonial. 

§ 6º Os títulos de direito real ou de legitimação de posse aludidos no art. 1.825 podem 

ingressar no registro de imóveis, independentemente de prévia demarcação urbanística, 

quando área objeto de regularização já esteja matriculada ou seja passível de ser 

matriculada. 

Art. 1.824. Encaminhado o auto de demarcação urbanística ao registro de imóveis, será 

imediatamente prenotado e autuado. Em seguida, o oficial deverá proceder às buscas 

para identificação do proprietário da área a ser regularizada e das matrículas ou 

transcrições que a tenham por objeto. Na impossibilidade de identificação da totalidade 

dos titulares do domínio da área em questão, as buscas deverão se estender às 

circunscrições imobiliárias anteriores. 

§ 1º Realizadas as buscas, o oficial do registro de imóveis deverá notificar o proprietário 

e os confrontantes da área demarcada, pessoalmente, pelo correio com aviso de 

recebimento ou, ainda, por solicitação ao oficial de registro de títulos e documentos da 

comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, para, querendo, 
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apresentarem impugnação à averbação da demarcação urbanística, no prazo de 15 

(quinze) dias. 

§ 2º  O poder público responsável pela regularização, em todas as hipóteses 

contempladas neste neste artigo – especialmente se a descrição constante de transcrição 

ou matrícula relativa à área objeto de demarcação urbanística for imprecisa ou omissa 

de modo que impossibilite a segura identificação dos titulares do domínio de toda a área 

, deverá notificar, por edital, eventuais interessados, bem como o proprietário e os 

confrontantes da área demarcada, estes se não forem localizados nos endereços 

constantes do registro de imóveis ou naqueles fornecidos pelo poder público, para 

manifestação na forma estabelecida no § 2º do  artigo 1812. 

§ 3º São requisitos para a notificação por edital: 

I – resumo do auto de demarcação urbanística, com a descrição que permita a 

identificação da área a ser demarcada e seu desenho simplificado; 

II – publicação do edital, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, uma vez pela imprensa 

oficial e uma vez em jornal de grande circulação local; e 

III – determinação do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação à 

averbação da demarcação urbanística perante o Registro de Imóveis. 

§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação, a demarcação urbanística será averbada nas 

matrículas ou transcrições alcançadas pela planta e memorial indicados no inciso I, § 2º, 

art. 1823, abrindo-se matrícula para a área objeto da demarcação, salvo se área 

demarcada coincidir exatamente com a do imóvel objeto da matrícula ou transcrição. 

§ 5º Havendo impugnação, o oficial do registro de imóveis notificará o poder público 

para que se manifeste no prazo de 60 (sessenta) dias, oportunidade em que poderá 

propor a alteração do auto de demarcação urbanística ou adotar qualquer outra medida 

que possa afastar a oposição do proprietário ou dos confrontantes à regularização da 

área ocupada, podendo apresentar nova planta para fins da averbação da demarcação. 

§ 6º Persistindo a divergência, o oficial de registro de imóveis promoverá audiência de 

conciliação entre o impugnante e o poder público no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

havendo acordo, proceder-se-á na forma dos  §§ 6º a 8º, art. 1.812, prosseguindo-se em 

relação à área não impugnada, para a qual o poder público deverá apresentar planta que 

a retrate. 
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§ 7º Na matrícula aberta para a área objeto da demarcação urbanística e, depois, nas 

matrículas abertas para cada parcela decorrente da regularização fundiária, deverão 

constar nos campos referentes ao registro anterior e ao proprietário: 

I – quando for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, por meio de 

planta de sobreposição do parcelamento com os registros existentes, a matrícula anterior 

e o nome de seu proprietário; 

II – quando não for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, todas as 

matrículas anteriores atingidas pelo auto, a expressão “proprietário não identificado” e, 

em sendo o caso, os nomes dos proprietários identificados, dispensando-se neste caso os 

requisitos dos itens 4 e 5 do inciso II do art. 176, da Lei nº 6.015/73; e 

III – na hipótese de multiplicidade de proprietários, no preâmbulo da matrícula da 

unidade imobiliária resultante da regularização fundiária, deverá constar a seguinte 

advertência no campo destinado à indicação do proprietário: “proprietários indicados na 

matrícula de origem” em vez do determinado no inciso anterior. 
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SEÇÃO IV 

DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE 

 

Art. 1.825. Na regularização fundiária iniciada por demarcação urbanística e nas 

hipóteses em que esta é dispensada, nos termos dos § 6º, art. 1.823 e § 3º, art. 1.825, 

após a regularização das unidades imobiliárias, com a abertura das matrículas 

respectivas, nelas serão registrados os títulos de direito real ou de legitimação de posse 

apresentados e aptos a registro. 

§ 1º O título de legitimação de posse apresentado ao registro de imóveis deverá ser 

acompanhado de declaração do legitimado, com firma reconhecida, de que: 

I – não é concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural; e 

II – não é beneficiário de legitimação de posse concedida anteriormente. 

§ 2º A legitimação de posse pode ser concedida ao coproprietário da gleba, titular de 

cotas ou de frações ideais devidamente cadastradas pelo poder público, desde que 

exerça seu direito de propriedade em um lote individualizado e identificado no 

parcelamento registrado, bem como ao ocupante de lote em parcelamento ou de unidade 

autônoma em condomínio edilício regular. 

§ 3º Quando o Poder Público dispensar a demarcação urbanística em decorrência de a 

área já se encontrar adequadamente demarcada e especializada no Registro Imobiliário, 

o título de legitimação de posse poderá ingressar no fólio real observados os requisitos 

desta Subseção. 

Art. 1.826. O detentor do título de legitimação de posse, após 5 (cinco) anos de seu 

registro, poderá requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em 

registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 

183 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O pedido de conversão deverá ser instruído pelo legitimado com os 

seguintes documentos: 

I – certidões do Cartório distribuidor demonstrando a inexistência de ações em 

andamento que versem sobre a posse ou a propriedade do imóvel; 

II – declaração de que não possui outro imóvel urbano ou rural; 

III – declaração de que o imóvel é utilizado para sua moradia ou de sua família; e 
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IV – declaração de que não teve reconhecido anteriormente o direito à usucapião de 

imóveis em áreas urbanas. 

Parágrafo único. As certidões previstas no inciso I do artigo anterior são as relativas ao 

titular da propriedade. 

Art. 1.827. No caso de área urbana de mais de 250m² e no de legitimação de posse 

decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse específico ou de 

parcelamento do solo anterior a 19 de dezembro de 1979, o prazo para requerimento da 

conversão do título de legitimação de posse em propriedade será o estabelecido na 

legislação pertinente sobre usucapião. 

Art. 1.828. O título de legitimação de posse poderá ser extinto pelo poder público 

emitente quando constatado que o beneficiário não está na posse do imóvel e não houve 

registro de cessão de direitos. O poder público, após o procedimento para extinção do 

título, solicitará ao oficial de registro de imóveis a averbação do cancelamento de seu 

registro na forma do art. 250, III, da Lei nº 6.015/73. 
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SEÇÃO V 

DA REGULARIZAÇÃO DE GLEBAS URBANAS PARCELADAS ANTES DA 

LEI Nº 6.766/79 

 

Art. 1.829. As glebas parceladas, para fins urbanos, anteriormente a 19 de dezembro de 

1979, que não possuírem registro, poderão ter sua situação jurídica regularizada, nos 

termos da Lei 11.977/2009 e medida provisória 759/2016. 
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SEÇÃO VI 

DA ABERTURA DE MATRÍCULA PARA ÁREA PÚBLICA EM 

PARCELAMENTO NÃO REGISTRADO 

 

Art. 1.830. O Município poderá solicitar ao registro de imóveis competente a abertura 

de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos, assim considerados pela 

destinação dada e consolidada, oriundos de parcelamento do solo urbano, ainda que não 

inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes 

documentos: 

I – planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem 

a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e 

coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus 

limites; 

II – anuência dos confrontantes; e 

III– planta de parcelamento assinada pelo loteador ou confeccionada e aprovada pelo 

Município, acompanhada da declaração de que o parcelamento se encontra implantado, 

quando houver. 

§ 1º Na hipótese de o requerimento não estar subscrito ou instruído com anuência de 

todos os confrontantes, e estando a documentação em ordem, os faltantes serão 

notificados pelo oficial de registro de imóveis, seguindo a regra prescrita no subitem no 

§ 2º, art. 1812 (parte final) e seguintes. 

§ 2º Findo o prazo sem impugnação, o Oficial abrirá a matrícula respectiva em nome do 

Município, independentemente do regime jurídico do bem público, e efetuará a 

averbação remissiva na matrícula ou transcrição da área original para controle de 

disponibilidade, salvo se se tratar de aquisição imemorial, o que deve ser expressamente 

declarado pelo Município. 

§ 3º Se houver impugnação por parte de algum confrontante, o oficial de registro de 

imóveis seguirá o rito previsto nos  §§ 5º a 8º  do art. 1812. 

§ 4º Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo 

urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte, ou não, alteração 

de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação 
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constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos 

particulares lindeiros. 

§ 5º Nos casos de parcelamentos urbanos regularizados nos termos desta subseção, 

ainda que realizados na vigência do Decreto-Lei nº 58/37, não se exigirá a formalização 

da doação de áreas públicas pelo loteador para a transferência de domínio. 

 

 

SEÇÃO VII 

DA ABERTURA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL PÚBLICO 

 

Art. 1.831. O requerimento da União ou do Estado para abertura de matrícula de parte 

ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha sido 

assegurado pela legislação, deverá ser acompanhado dos documentos mencionados no  

no art. 1.830. 

§ 1º Recebido o requerimento na forma prevista no caput, o oficial de registro de 

imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto no § 5º, do art. 

195-A, da Lei nº 6.015/73. 

§ 2º O Município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata 

este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de 

matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. 

§ 3º  Na hipótese de o requerimento não estar subscrito ou instruído com anuência de 

todos os confrontantes, aplicar-se-á o procedimento previsto nos § § 1º a 3º, art. 1.830. 
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SEÇÃO VIII 

DA REGULARIZAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 

 

Art. 1.832. A regularização dos conjuntos habitacionais erigidos pelas pessoas jurídicas 

referidas nos incisos VII e VIII, do art. 8º, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 

compreende abaixo, não se aplica o disposto no art. 18 da Lei n. 6.766/79, salvo se o 

exigir o interesse público ou a segurança jurídica:  

a) a averbação do conjunto na matrícula do imóvel, em forma de condomínio edilício ou 

parcelamento, e das respectivas construções; 

b) o registro da convenção do condomínio edilício, se o caso; 

c) a abertura de matrícula dos lotes ou das unidades autônomas, observado o parágrafo  

4º do  art. 1.830. 

§ 1º. Entende-se como conjunto habitacional o empreendimento em que o parcelamento 

do imóvel urbano, com ou sem abertura de ruas, é feito para alienação de unidades 

habitacionais edificadas pelo próprio empreendedor. 

§ 2º. Entende-se por interesse público e segurança jurídica, para os fins do art. 1832,  

atendimento aos requisitos básicos para assegurar, dentre outros, aspectos urbanísticos, 

ambientais, jurídicos, registratórios e protetivos dos aquirentes. 

§ 3º Os empreendimentos promovidos por particulares, embora referentes a conjuntos 

habitacionais, subordinam-se ao art. 18, Lei 6766/79, ainda que financiados com 

recursos do Sistema Financeiro da Habitação. 

Art. 1.833.O registro das transmissões das unidades habitacionais deve ser precidido da 

averbação da construção do conjunto na matrícula do imóvel parcelado, a ser aberta 

pelo cartório, se ainda não efetuada.  

§ 1º Para essa averbação, o oficial exigirá o depósito dos seguintes documentos: 

a) planta do conjunto, aprovada pelo Município e assinada por profissional legalmente 

habilitado, com prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART.) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou de Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo as 

edificações, subdivisões das quadras, as dimensões, área e numeração dos lotes, 

logradouros, espaços livres e outras áreas com destinação específica, inclusive garagem 
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para veículos e unidades autônomas se houver, dispensados a ART. e o RRT quando o 

responsável técnico for servidor ou empregado público; 

b) memorial descritivo com a descrição sucinta do empreendimento, a identificação dos 

lotes ou unidades e as restrições incidentes, assinado por profissional legalmente 

habilitado na forma prevista na alínea “a” supra; 

c) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades de uso exclusivo que a 

elas corresponderão, se o caso; 

d) convenção de condomínio, acompanhada do respectivo regimento interno, se o caso;   

e) prova do ato constitutivo do agente empreendedor, observados o art. 8º, da Lei nº 

4.380/64, e o art. 18, da Lei nº 5.764/71; 

f) auto de regularização do Município ou documento equivalente; 

g) certidão negativa de débito para com a Previdência Social relativa à construção, 

dispensada sua apresentação nos casos de regularização fundiária de interesse social; 

h) auto de vistoria ou “habite-se” emitido pelo Município para as construções existentes. 

I - licença ambiental emitida  por órgão competente. 

§ 2º Com relação ao licenciamento ambiental, observar-se-á o § 1º, art. 1.810. 

§ 3º O requerimento do interessado e os documentos que o acompanham serão 

autuados, numerados e rubricados formando o processo respectivo, a serem arquivados 

separadamente, constando da autuação a identificação de cada conjunto. O oficial de 

registro, então, procederá às buscas e à qualificação da documentação apresentada. 

§ 4º Procedida à averbação do conjunto habitacional, o oficial de registro elaborará 

ficha auxiliar, que fará parte integrante da matrícula, da qual constarão todas as 

unidades, reservando-se espaço para anotação dos números das matrículas. 

§ 5º Serão abertas todas as matrículas das unidades integrantes do conjunto 

regularizado, averbando-se esse fato na matrícula matriz para comprovação do 

esgotamento da disponibilidade imobiliária. 

Art. 1.834. Para fins de regularização fundiária urbana, nos conjuntos habitacionais, 

com abertura de ruas e compostos de edifícios de uso multifamiliar, o terreno 

correspondente a um ou mais edifício de cada quadra será considerado como lote do 

parcelamento, e cada edifício ou conjunto de edifícios como um condomínio edilício. 
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SEÇÃO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 1.835. Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de 

demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua conversão em título de 

propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social. 

§ 1º Serão realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: 

I – o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de 

regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas; 

II – a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros 

quadrados) de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de 

interesse social; 

III – o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que 

trata o art. 59 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em 

propriedade. 

§ 2º O registro e a averbação de que tratam os incisos I, II e III do artigo  anterior 

independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive 

previdenciários. 

§ 3º São gratuitos os atos praticados em cumprimento de mandados judiciais expedidos 

em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, sempre que assim for expressamente 

determinado pelo Juízo, bem como quando a lei determinar.  

Art. 1.836. Nos procedimentos para registro de novos parcelamentos implantados 

diretamente pela União, Estado e Municípios,  Cohabs e assemelhadas, os oficiais de 

registro de imóveis não exigirão as certidões previstas no art. 18, da Lei n° 6.766/79 que 

forem incompatíveis com a natureza pública do empreendimento. 

Art. 1.837. A União, o Estado, os Municípios, as COHABS e assemelhadas, e as 

Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil poderão usar chancela 

mecânica para firmar contratos com seus mutuários no âmbito do Sistema Financeiro 

Habitacional  e do Sistema Financeiro Imobiliário. 

Art. 1.838. A certidão negativa de débitos emitida pela previdência social relativa à 

construção não precisará ser revalidada depois de expirado seu prazo de validade se 

mantida a mesma área construída. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 640 de 1524



Art. 1.839. Em todas as situações descritas nesta Seção, considera-se confrontante o 

titular de direito real ou o ocupante, a qualquer título, da área lindeira que for alcançada 

pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. 

§ 1º Quando necessária a expedição de notificações para os casos previstos nesta Seção, 

o Oficial de Registro de Imóveis as emitirá de forma simplificada, sem anexação de 

plantas, projetos, memoriais ou outros documentos, convidando o notificado a 

comparecer à sede da Serventia para tomar conhecimento do projeto de regularização, 

com a advertência de que o não comparecimento, e eventual impugnação, no prazo 

legal, importará em anuência tácita ao projeto apresentado. 

Art. 1.840. Aplica-se o § 10, art. 213, Lei nº 6.015/73, a todas as situações nesta Seção 

em que haja pluralidade de proprietários ou confrontantes, em situação de condomínio, 

notificando-se apenas um deles de cada matrícula. 

Art. 1.841. Nos procedimentos de regularização fundiária, os efeitos da prenotação 

cessarão automaticamente se, decorridos 60 (sessenta) dias de seu lançamento no 

protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender as 

devidas exigências, salvo no caso de outras hipóteses de prorrogação por previsão legal 

ou normativa. 

Art. 1.842. O registro da regularização fundiária não exime o parcelador faltoso da 

responsabilidade civil, administrativa ou criminal, mesmo nas hipóteses em que ele 

próprio promova a regularização jurídico-registral. 

Art. 1.843. Quando houver seccionamento da área original do imóvel por ato do poder 

público para criação ou ampliação de sistema viário, ou em decorrência de alienações 

parciais, dando origem a mais de uma área remanescente, a apuração conjunta ou 

individual de cada uma delas poderá ser feita em procedimento autônomo, caso em que 

serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas 

remanescentes, procedendo-se à necessária averbação dos desfalques na matrícula ou 

transcrição aquisitiva para controle da disponibilidade. 

Art. 1.844. A averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização 

fundiária urbana de interesse social, na forma da Lei no 11.977/09, independe da 

apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social, nos termos 

da alínea “e” do § 6º do art. 47 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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Art. 1.845. Na regularização fundiária urbana de interesse específico, exige-se a 

apresentação certidão negativa de débito para com a Previdência Social relativa à 

construção, ressalvados os casos de dispensa.  

Parágrafo único. Independe de prazo de validade a certidão negativa de débitos 

emitida pela previdência social relativa à construção. 
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SEÇÃO X 

DO CADASTRO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

Art. 1.846. O Cadastro de Regularização Fundiária Urbana é destinado ao 

cadastramento dos projetos de regularização fundiária registrados nas unidades de 

registros de imóveis do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.847. O Cadastro de Regularização Fundiária Urbana do Estado de Mato Grosso, 

quando implementado, será constituído por informações de regularização fundiária e 

estatísticas, além de interface de acesso disponível pela Internet, com informações das 

regularizações fundiárias efetivadas a partir da edição da Medida Provisória n° 459, de 

25.3.2009, convertida na Lei n° 11.977, de 7.7.2009. 

Art. 1.848. O Sistema de Banco de Dados Eletrônico e estatísticas será criado e 

administrado pela ANOREG, disponibilizado na Central Eletrônica de Integração e 

Informações – CEI, dos atos notariais e registrais dos Cartórios deste Estado, sendo os 

dados disponibilizados ao Poder Judiciário. 

Art. 1.849. A base de dados do Cadastro de Regularização Fundiária Urbana será 

composta por: 

a) identificação da serventia registral; 

b) comarca; 

c) número da matrícula; 

d) nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada;  

e) total da área regularizada (m2 ou ha) 

f) quantidade de unidades; 

g) data da prenotação do requerimento; 

Art. 1.850. As unidades de registro de imóveis deverão lançar os dados das 

regularizações fundiárias registradas no Cadastro de Regularização Fundiária Urbana no 

sistema, na mesma data da prática do ato. 
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CAPÍTULO VIII 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.851. A regularização de parcelas de imóveis rurais registradas em condomínio, 

porém em situação localizada, ou seja, pro diviso, obedecerá ao disposto nesta Seção. 

§ 1º A regularização abrangerá quaisquer glebas rurais, sem distinção entre as oriundas 

de condomínios em que seja impossível definir a área maior e seus respectivos 

condôminos, daquelas dentro de área maior identificada e da qual sejam eles 

conhecidos. 

§ 2º O oficial  de  registro  deverá  buscar  na cadeia dominial dos imóveis envolvidos a 

regularidade da localização de origem da fração, adotando como referência o 

Provimento n.º 32/2012-CGJ/MT nos casos de retificação de descrição do perímetro. 

 

 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 644 de 1524



SEÇÃO II 

DA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAS  DE IMÓVEIS RURAIS EM 

CONDOMÍNIO PRO DIVISO 

 

Art. 1.852. Nas comarcas do Estado de Mato Grosso para os condomínios rurais pro 

diviso que apresentem situação consolidada e localizada, a regularização de frações com 

abertura de matrícula autônoma, respeitada a fração mínima de parcelamento, far-se-á 

com a anuência dos confrontantes das parcelas a serem extremadas. 

Parágrafo único. A identificação do imóvel a regularizar obedecerá ao disposto nos 

artigos 176, inciso II, n.º 3, e 225 da Lei nº 6.015/73; 

Art. 1.853. Para o efeito de extremar a localização dos imóveis tratados no presente 

provimento, a área  demarcada e consolidada do proprietário sobre a parcela pro diviso 

deve contar no mínimo cinco (05) anos, permitida a soma do tempo de posse dos 

proprietários anteriores. 

§ 2º Para comprovação do prazo será suficiente a declaração do proprietário, 

corroborada pelos confrontantes. 

Art. 1.854. A instrumentalização do ato para fins de localização da parcela será feita 

mediante escritura pública declaratória. 

§ 1º É obrigatória a intervenção, na escritura pública, de todos os confrontantes da gleba 

a localizar, sejam ou não condôminos na área maior. 

Art. 1.855. Na impossibilidade de obtenção da anuência de qualquer confrontante no 

ato notarial, será ele notificado a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, 

procedendo-se nos termos do artigo 213, II, § 2º e seguintes da Lei n.º 6.015/1973, a 

requerimento do interessado.  

§ 1º A notificação será dirigida ao endereço fornecido pelo requerente ou ao próprio 

imóvel contíguo; não encontrado ou dado como em lugar incerto e não sabido, o 

lindeiro será notificado mediante edital, publicado em jornal local, com o mesmo prazo 

fixado no caput. 

§ 2º Transcorrido o prazo sem oposição, a anuência será presumida. 

§ 3º O requerente responderá civil e, conforme o caso, criminalmente, acaso fornecer 

erroneamente o endereço do confrontante.  
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Art. 1.856. Tratando-se de simples localização de parcela, que já esteja demarcada e 

individualizada na matrícula, embora em conjunto com outras parcelas, mostrando-se 

desnecessária a retificação da descrição do imóvel, para a abertura de nova matrícula 

para a parcela já demarcada/identificada, dispensar-se-á a apresentação de planta, 

memorial ou outro documento, bastando a exibição do Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural (CCIR) e a prova de quitação do Imposto Territorial Rural (ITR), que 

deverão ser certificados na escritura. 

§ 1º Por retificação da descrição do imóvel entende-se aquela que altere ou inclua dados 

necessários não constantes na descrição original, como medidas de perímetro e 

segmentos, ângulos e outros. Para este fim, serão aplicadas as normas relativas à 

retificação de registro imobiliário constantes nos artigos 212 e seguintes da Lei dos 

Registros Públicos. 

§ 2º Tratando-se  de  localização  cumulada  com  retificação  de descrição da parcela, 

serão exigidos por ocasião da escritura pública declaratória os seguintes documentos: 

I – planta do imóvel; 

II – memorial descritivo incluindo a descrição das configurações da planta; 

III – anotação de responsabilidade técnica (ART.) do responsável pelo projeto.  

Art. 1.857. A escritura pública declaratória será protocolada no Ofício do Registro 

Imobiliário da circunscrição do imóvel, verificando o Oficial sua regularidade em 

atenção aos princípios registrais. 

§ 1º O  Registrador localizará a gleba lavrando ato de registro, a exemplo do que ocorre 

com as escrituras de divisão, do que resultará a abertura da respectiva matrícula para a 

parcela localizada. 

§ 2º Tratando-se de localização cumulada com retificação de descrição da gleba, o 

Registrador praticará dois atos, a averbação desta e o registro daquela. 

Art.  1.858. À  escritura  declaratória  de   localização   da   parcela   aplicam-se   os 

emolumentos relativos à escritura pública com valor econômico, previsto no item 7-b da 

Tabela A, e no respectivo registro aplicam-se os emolumentos relativos às averbações 

de retificação e extinções de condomínio, adotando-se o item 19-b para o ato de 

averbação, o item 27 para o ato de registro, todas da Lei de Emolumentos (Lei Estadual 

n.º 7.550/2001).  
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Art. 1.859. A  adoção  do  procedimento  previsto  nesta Seção não elide a possibilidade 

de efetivação de escritura pública de divisão ou ajuizamento de ação de divisão, 

restando ao interessado a opção, respeitadas as circunstâncias de cada caso. 

Art. 1.860. Na eventualidade da incidência de cláusulas, ônus ou gravames sobre a 

parcela objeto da localização ou retificação, serão observadas as providências abaixo. 

I - No caso de hipoteca, não será necessária a anuência do credor hipotecário, todavia o 

Registrador de Imóveis comunicará a ele a realização do registro da localização da 

parcela; 

II - No caso de penhora, não será necessária prévia autorização judicial para o registro 

e/ou retificação, mas o Registrador comunicará o fato ao Juízo, por ofício; 

III - No caso de penhora fiscal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), havendo o devedor ofertado o imóvel em garantia da dívida, não será admitida a 

localização da gleba sem a expressa anuência daquele órgão, uma vez que perdida a 

disponibilidade do bem na forma do artigo n. 53 da Lei 8.212, de 24/07/1991; 

IV – No caso de anticrese, indispensável a anuência do credor anticrético; 

V – No caso de propriedade fiduciária, a localização da parcela será instrumentalizada 

em conjunto, pelo credor e pelo devedor; 

VI – No caso de usufruto, a localização será obrigatoriamente firmada pelo nu-

proprietário e pelo usufrutuário; 

VII – No caso de indisponibilidade por determinação judicial ou ato da administração 

pública, não será admitido o processamento, uma vez que consistente em ato de 

disposição; 

VIII – Na hipótese de estar a parcela sob arrolamento, medida de cautela fiscal, possível 

o registro da localização, porém o Registrador comunicará o fato imediatamente ao 

agente fiscal; 

IX – No caso da incidência de outros ônus, cláusulas e gravames não expressamente 

previstos neste Artigo, será aplicada a regra qualificatória inerente às escrituras públicas 

de divisão. 

Art. 1.861. Dada  a necessidade de prévia demarcação e individualização do imóvel 

matriculado sob a forma do condomínio pro diviso, objetivando a especialização da área 

em nome de seu exclusivo proprietário, que possui legitimidade própria para ingressar 

com o pedido de certificação perante o INCRA, a extinção do condomínio ora 
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regulamentada deverá ser promovida, perante o Cartório de registro de imóveis da 

situação do bem, como etapa antecedente ao procedimento de certificação, de forma 

que, após a demarcação da área e abertura de matrícula individual para o imóvel, caberá 

ao proprietário do imóvel requerer a sua certificação junto ao INCRA, observados os 

prazos fixados no art. 10 do Decreto nº 4.449/02. 
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SEÇÃO III 

Do Regimento Interno da Comissão de Assuntos Fundiários e Registros 

Públicos da Corregedoria-Geral da Justiça - CAF/MT  

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Art. 1.862. A Comissão de Assuntos Fundiários e Registros Públicos, fórum 

deliberativo situado no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça, destina-se ao 

monitoramento de ações e resoluções de questões que tenham por objeto assuntos de 

natureza fundiária, conflituosas ou não, que possam colocar em risco a segurança no 

campo e nas cidades ou exijam ações concretas para assegurar o acesso à moradia digna 

e à distribuição da propriedade rural. 

Art. 1.863. A Compete à Comissão: 

I - Estudar a ocupação de nossas terras (urbanas ou rurais) desenvolvendo um banco de 

dados com esse assunto; 

II - Identificar os principais problemas entre Registros de Imóveis e Gestão de Terras no 

Estado de Mato Grosso; 

III - Apresentar proposta de soluções concretas para os casos que lhe forem submetidos; 

IV - Promover a qualificação dos profissionais que atuam na área contemplada nesta 

Provimento; 

V - Analisar consultas ou processos que lhes forem submetidos pelas instituições 

participantes ou outros órgãos que, para esclarecimento façam alguma comunicação; 

VI - Facilitar a comunicação entre os Poderes constituídos com os órgãos e entidades 

envolvidas com o tema da Comissão, com o escopo de otimizar soluções; 

VII - Fomentar a criação de uma rede estadual, por meio da criação das comissões 

municipais, para ampliação e constante atualização dos bancos de dados, dando, para 

tanto, apoio teórico e logístico necessário;  

VIII - Criar indicadores que possam medir a eficiência das medidas tomadas nas 

soluções dos problemas; 

IX - Instituir grupos para estudo de temas específicos. 
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 1.864.  A Comissão de Assuntos Fundiários e Registros Públicos será composta 

pelo 

presidente, juiz coordenador, vice-coordenador e membros permanentes e convidados. 

§ 1º O presidente será o Corregedor Geral da Justiça que exercerá as funções de gestão, 

coordenação e representação da Comissão, podendo delegar tais atribuições ao juiz 

coordenador. 

§ 2º O coordenador será escolhido dentre os juízes auxiliares da Corregedoria-Geral da 

Justiça pelo Corregedor-Geral da Justiça, que poderá delegar a este suas atribuições. 

§ 3º O juiz vice-coordenador será escolhido pelo Corregedor Geral da Justiça, e a 

função será de substituir o juiz coordenador. 

§ 4º São membros permanentes participantes da comissão: o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto de Terras do Mato Grosso 

(INTERMAT), Associação dos Notários e Registradores do Mato Grosso 

(ANOREG/MT), Associação Brasileira de Georreferenciamento e Geomática 

(ABRAGEO), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil (IRIB), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso 

(OAB/MT), Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT), Federação da Agricultura de Mato Grosso (FAMATO), 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), Federação dos Trabalhadores na Agricultura – 

FETAGRI/MT, Ministério Público Estadual (MPE), Defensoria Pública (DP), Casa 

Civil e Assembleia Legislativa. 

§ 5º O ingresso de outros membros que no decorrer dos trabalhos manifestem 

oficialmente sua vontade, ou por necessidade da própria Comissão, será deferido de 

acordo com a posição da maioria dos participantes. 

Art. 1.865. A Comissão será auxiliada em seus trabalhos por um secretário executivo, 

sem 

remuneração, a ser escolhido pelo Presidente. 

§ 1º Caberá ao secretário: 
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a) Elaborar a pauta de trabalho da comissão em conjunto com o Presidente e/ou de 

acordo com o que for deliberado pela comissão; 

b) Secretariar as reuniões, lavrando atas e fazendo anotações e apontamentos 

necessários; 

c) Cumprir o que for deliberado pela Comissão, tomando as medidas cabíveis; 

d) Manter atualizado o banco de dados; 

e) Apresentar a correspondência e/ou documentação de interesse da Comissão ao 

Presidente, mantendo o seu arquivo organizado. 

Art. 1.866 A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês, na Corregedoria 

Geral da Justiça. 

§ 1º Se necessário, poderá ser convocada reunião extraordinária, com no mínimo cinco 

dias de antecedência; 

§ 2º A Comissão não se reunirá ordinariamente nos meses de janeiro e dezembro. 
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CAPÍTULO III 

DO DIREITO A VOTO 

 

Art. 1.867. As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria de votos dos 

membros permanentes presentes. 

§ 1º O presidente, se presente, ou o coordenador estadual, será o “voto minerva” e só 

exercerá o escrutínio em caso de empate. 

§ 2º O exercício do voto será “aberto” mediante manifestação oral cuja contagem se 

dará pelo secretário da Comissão. 

Art.  1.868 Apenas os membros permanentes terão direito a voto. 

§ 1º Os membros se farão representar por um titular ou suplente indicado pela 

instituição. 
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SEÇÃO IV 

DA  COMISSÃO  DE  ASSUNTOS  FUNDIÁRIOS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

Art. 1.869. A Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal, vinculada à 

Diretoria do Foro de cada uma das Comarcas do Estado de Mato Grosso, tem a missão 

de análise, discussão, enfrentamento e resolução das questões fundiárias de natureza 

urbana e/ou rural, conflituosas ou não, existentes em cada um dos Municípios do Estado 

do Mato Grosso. 

Art. 1.870. A   Comissão   de   Assuntos   Fundiários   de  Âmbito  Municipal  será 

presidida pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca, devendo ser integrada, 

voluntariamente, por representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, 

associações e entidades de classe sem fins lucrativos, e outras entidades da sociedade 

civil, com mandato de 02 anos, permitida a recondução, preferencialmente, com a 

seguinte composição:  

I - Um representante do Poder Judiciário; 

II - Um representante do Poder Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de 

Administração, ou da Secretaria Municipal de Governo; 

III - Um representante do Departamento de Engenharia do Município; 

IV - Um representante do Departamento Jurídico do Município;  

V - Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e/ou Meio Ambiente; 

VI - Um representante do Poder Legislativo; 

VII - Um representante do Ministério Público; 

VIII - Um representante da Defensoria Pública; 

IX - Um representante da OAB; 

X - Um representante da Associação Comercial e Industrial;  

XI - Um representante do Cartório de Registro de Imóveis; 

XII - Um representante do Tabelionato de Notas; 

XIII - Um representante do Sindicato dos Produtores Rurais; 

XIV - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

XV - Um representante de Associações de Distritos, Associação de Moradores de 

Assentamentos Rurais, ou de Associação de Moradores de Bairros, se houver; 

XVI - Um representante de Associações e/ou Cooperativas de Produtores Rurais;  
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XVII - Outras entidades de direito público e/ou privado com interesses análogos.  

§ 1º Poderão   participar   da   Comissão   como entidades parceiras, sem direito a voto:  

a) Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA;  

b) INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;  

c) Governo do Estado de Mato Grosso; 

 d) Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.871. A comissão de que trata este provimento terá as seguintes atribuições: 

I - Identificar e mapear os principais problemas existentes em âmbito fundiário, urbano 

e rural, dentro da circunscrição territorial do Município de atuação; 

II - Analisar as causas dos problemas fundiários, apresentando propostas de soluções 

concretas para os casos que lhe forem submetidos; 

III - Promover a qualificação dos profissionais que atuam na área contemplada neste 

provimento;  

IV - Realizar encontros, palestras e seminários para promover a divulgação dos 

propósitos da Comissão, bem como das medidas adotadas, promovendo assim o 

engajamento e o entrosamento com a comunidade;   

V - Analisar consultas ou processos que lhes forem submetidos pelas instituições 

participantes ou outros órgãos que, para esclarecimento, façam alguma comunicação. 

Art. 1.872. A comissão se reunirá ordinariamente, uma vez ao mês, e poderá, a critério 

dos integrantes, reunir-se mais de uma vez em um mesmo mês, devendo lavrar-se ata 

das reuniões. 

Art. 1.873. Os procedimentos e trabalhos realizados pela Comissão serão autuados em 

processo autônomo, que será vinculado à Diretoria do Foro da Comarca. 

Art. 1.874. A critério da comissão, mediante a aprovação de Lei Municipal (Anexo I – 

Minuta de Lei Municipal), poderá ser constituído o Conselho e o Fundo Municipal de 

Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável, órgão colegiado 

vinculado à Secretaria de Administração, destinado a promover a regularização 

fundiária e o desenvolvimento econômico e sustentável do Município, como medida 

para garantir a execução das propostas  apresentadas pela Comissão, assegurada a 

independência funcional, administrativa e financeira de atuação. 
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§ 1º Não   estando   vinculado   à   Secretaria   de  Administração,   o   Conselho 

Municipal poderá ser constituído como ente autônomo, devendo, neste caso, possui 

estrutura administrativa, financeira e contábil própria de atuação e gerenciamento.     

Art. 1.875. Visando à promoção da  regularização  fundiária,  atribui-se aos  feitos 

administrativos e judiciais em trâmite nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

litigiosos ou não, principalmente os processos de usucapião, adjudicação compulsória e 

suscitação de dúvida, bem como todo e qualquer processo coletivo que envolva 

questões fundiárias de larga escala, o caráter de prioridade de tramitação e julgamento, 

devendo a Comissão de Assuntos Fundiários de Âmbito Municipal proceder a 

quantificação, ao levantamento de dados e o monitoramento de todos os expedientes em 

trâmite na Comarca, proporcionando maior celeridade na tramitação. 
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SEÇÃO V   

DA REGULARIZAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS DO 

INCRA E O REGISTRO DE TÍTULOS DA REFORMA AGRÁRIA JUNTO AOS 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

SUBSEÇÃO I 

DOS TÍTULOS DA REFORMA AGRÁRIA 

 

Art. 1.876. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de 

títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos, na 

forma do art. 18 da Lei nº 8.629/93. 

§ 1º O título de domínio de que trata o caput conterá cláusulas resolutivas e será 

outorgado ao beneficiário do programa de reforma agrária, de forma individual ou 

coletiva, após a realização dos serviços de medição e demarcação topográfica do imóvel 

a ser alienado, a teor do § 1º do art. 18 da Lei nº 8.629/93. 

§ 2º Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do 

programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, de forma individual ou 

coletiva, que conterá cláusulas resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da 

entidade concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir, 

em definitivo, o título de domínio, nas condições previstas no § 1º do caput, computado 

o período da concessão para fins da inegociabilidade de que trata este item, conforme § 

2º do art. 18 da Lei nº 8.629/93. 

§ 3º A alienação de lotes de até um módulo fiscal, em projetos de assentamento criados 

em terras públicas federais. 
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SUBSEÇÃO II 

DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

RURAL 

 

Art. 1.870. O  registro  do  Projeto  de  Assentamento Rural  será   feito  mediante 

requerimento do Poder Público dirigido ao registro de imóveis responsável pela 

circunscrição imobiliária na qual o imóvel estiver situado.  

§ 1º Na hipótese de o Projeto de Assentamento Rural abranger imóveis situados em 

mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será feito no registro de imóveis que 

contiver a maior fração da área do Projeto de Assentamento Rural.  

Art. 1.871. No caso de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para o registro 

do Projeto de Assentamento Rural, o oficial requererá, de ofício, certidões atualizadas 

daquele registro.  

§ 1º Na hipótese de que trata no parágrafo 1º do art. 1870, o oficial do registro de 

imóveis responsável pelo procedimento comunicará as demais circunscrições 

imobiliárias envolvidas para averbação do registro do Projeto de Assentamento nas 

respectivas matrículas, ressalvada a hipótese de transferência total da matrícula para o 

Cartório competente, caso em que se comunicará a serventia anterior para fins de 

encerramento da matrícula.  

§ 2º Após a abertura de matrículas autônomas pelo Cartório competente, na forma do 

item parágrafo 1º do art. 1.870, caberá ao interessado requerer a transferência para a 

circunscrição imobiliária de localização do lote a matrícula correspondente, como 

condição para a realização de novos atos de registro, conforme o determina o artigo 169 

da Lei nº 6.015/73, em atenção ao princípio da territorialidade registral.  

Art. 1.872. A inscrição do Projeto de Assentamento Rural junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis, antes da finalização do processo de Desapropriação para Fins de Reforma 

Agrária, mas com Imissão Provisória na Posse deferida e registrada na matrícula, na 

forma do item 36, inciso I, do artigo 167, da Lei nº 6.015/73, importará: 

I - no registro do Projeto de Assentamento Rural na matrícula imobiliária;  

II - na abertura de matrícula autônoma para cada parcela resultante do Projeto de 

Assentamento Rural, que será aberta em nome do expropriado, seguida da averbação 
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remissiva dos ônus e restrições existentes na matrícula, bem como da Imissão Provisória 

na Posse registrada na matrícula anterior. 

§ 1º Em caso extremado, as matrículas das áreas destinadas a uso público deverão ser 

abertas de ofício, com averbação das respectivas destinações e, se for o caso, das 

limitações administrativas e restrições convencionais ou legais.  

§ 2º Quando  da   finalização   do  processo  de  desapropriação,  mediante requerimento 

do interessado,    proceder-se-á    o    registro    da    “sentença   de desapropriação” em 

cada uma das matrículas individualizadas, mesmo que do mandado judicial conste a 

informação do número de matrícula anterior já encerrada, verificando-se a continuidade 

entre as matrículas, em atenção ao princípio da continuidade registral. 

Art. 1.873. Tratando-se de Projeto de Assentamento Rural abrangendo várias 

matrículas, podem ser unificados, com abertura de matrícula única, 2 (dois) ou mais 

imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada em nome da União, 

Estado, Município ou Distrito Federal, na forma do artigo 235, inciso III, da Lei nº 

6.015/73. 

§ 1º Os imóveis de que tratam  caput, bem como os oriundos de desmembramentos, 

partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, 

juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de 

1 (uma) ou mais unidades, procedendo-se o cancelamento da matrícula, quando em 

virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros 

proprietários, na forma do § 1º do inciso III do art. 235 da Lei nº 6.015/73.   

§ 2º A hipótese de que trata o caput do art. 1.870 somente poderá ser utilizada nos casos 

de imóveis inseridos em programas de regularização fundiária abrangendo o registro do 

Projeto de Assentamento Rural, o que deverá ser informado no requerimento de 

unificação, na forma do § 2º do inciso III do art. 235 da Lei nº 6.015/73. 

§ 3º Na hipótese de que trata o caput do art. 1.870, a unificação das matrículas poderá 

abranger um ou mais  imóveis  de  domínio público que sejam contíguos à área objeto 

da imissão provisória na posse, na forma do § 3º do inciso III, art. 235, Lei nº 6.015/73. 

§ 4º O procedimento de unificação de matrícula poderá ser realizado de forma 

concomitante ao procedimento de retificação de matrícula, previsto no artigo 213, inciso 

II, da Lei nº 6.015/73, procedendo-se a retificação da matrícula, se for o caso, no mesmo 

ato de averbação da unificação. 
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Art. 1.874. Havendo imissão provisória na posse registrada na matrícula, o CCU – 

Contrato de Concessão de Uso, concedido a favor de beneficiário da reforma agrária, 

será registrado na matrícula da parcela correspondente, preservando-se o domínio 

indireto da área em nome do expropriado, enquanto não concluído o processo de 

Desapropriação. 

§ 1º Após o  registro  da  sentença  declaratória da desapropriação, mediante 

requerimento do interessado, admite-se o registro na matrícula autônoma do lote rural, 

do Título de Domínio ou do Contrato de Concessão de Uso. 

Art. 1.875. A planta e o memorial descritivos exigidos para o registro da regularização 

fundiária a cargo da administração pública deverão ser assinados por profissional 

legalmente habilitado, dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade 

técnica no competente Conselho Regional de   Engenharia   e  Agronomia  -  CREA,  

quando  o  responsável técnico for servidor ou empregado público, na forma do art. 288-

C da lei nº 6.015/1973. 

Art. 1.876. Tratando-se de Projeto de Assentamento Rural implantado e consolidado há 

mais de 05 (cinco) anos, atestado por declaração prestada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o Projeto de Assentamento Rural será 

registrado, ainda que a área abrangida pelo Projeto supere a área disponível na 

matrícula, não se aplicando neste caso o disposto no § 2o, art. 225, por analogia ao 

disposto no §4º do artigo 288-E, c/c o § 1º, art. 288-G, ambos da Lei nº 6.015/73.  

§ 1º Tratando-se de matrícula com área superior ao Projeto de Assentamento Rural, não 

se exigirá, para o registro do Projeto, a retificação do memorial descritivo da área não 

abrangida pelo Projeto, ficando a apuração de remanescente sob a responsabilidade do 

proprietário do imóvel atingido, aplicando-se por analogia o disposto no § 5º do artigo 

288-E da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.878. Não  são  devidos   emolumentos   ou   custas    notariais   ou   de  registro 

decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração 

pública, na forma do § 15 do art. 213 da Lei nº 6.015/73. 

Art. 1.879. São  isentas  de  impostos  federais,  estaduais   e   municipais,  inclusive  do 

Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de 

reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário, na forma do art. 26 da Lei nº 

8.629/93. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 660 de 1524



Art. 1.880. Não  serão cobradas  custas ou emolumentos para registro de títulos 

translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária, 

na forma do art. 26-A da Lei nº 8.629/93. 

§ 1º Aplica-se  a  isenção  estabelecida   do caput   para  o  registro  do Contrato de 

Concessão de Uso concedido a beneficiário da reforma agrária. 

 

 

SUBSEÇÃO III 

DA EXIGÊNCIA DO GEORREFERENCIAMENTO PARA O REGISTRO DO 

TÍTULO DEFINITIVO DE DOMÍNIO 

 

Art. 1.881. A exigência do georreferenciamento, como condição para o registro de 

Títulos Definitivos de Domínio, deve observar a implementação dos prazos previstos no 

artigo 10 do Decreto nº 4.449/02, conforme determina os §§ 3º e 4º, art. 176, Lei nº 

6.015/73, c/c o artigo10, caput, e § 2º, do Decreto nº 4.449/02, de forma que, na 

presente data, o georreferenciamento não é obrigatório o registro de Títulos Definitivos 

de Domínio expedidos pelo Poder Público com área inferior a 250,00 ha, admitindo-se, 

assim, o registro de títulos em que o imóvel esteja identificado por coordenadas 

geográficas ou outro critério de medição. 

§ 1º Em atenção ao princípio constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito, caso o 

Título Definitivo, expedido em data anterior à vigência dos prazos fixados no Decreto 

nº 4.449/02, possuindo, na data do protocolo junto ao Cartório de registro de imóveis, 

área superior aos limites estabelecidos no artigo 10 do referido Decreto regulamentar, 

poderá o mesmo ser registrado, desde que acompanhado de declaração firmada pelo 

beneficiário, com firma reconhecida, dando ciência de sua obrigação de proceder a 

retificação da matrícula mediante a averbação do georreferenciamento na matrícula do 

imóvel rural, na forma do artigo 213, inciso II, da Lei 6.015/73, após o registro do 

Título Definitivo, atendendo assim ao preceito constante do §§ 3º e 4º, art. 176, Lei 

6.015/73, c/c o art. 10 do Decreto 4.449/02, mostrando-se dispensada, neste caso, a 

apresentação de memorial descritivo acompanhando o título, conforme prevê o artigo16, 

Decreto 4.449/02.  
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§ 2º A  certificação,  como  requisito  para  o  registro  do   Título   Definitivo  de 

Domínio, somente deve ser exigida com relação ao perímetro originário da gleba 

pública (federal e/ou estadual), na forma do § 6º, artigo 176, Lei 6.015/73. 

Art. 1.882. Na forma do §§ 3º e 4º, art. 176, Lei 6.015/73, c/c o art. 10, caput e § 2º, do 

Decreto nº 4.449/02; art. 9º, caput e parágrafo único, e art. 10, caput, da Lei nº 

11.952/09, a exigência do georreferenciamento e da certificação somente deve ser 

aplicada como condição para o registro de Títulos Definitivos de Domínio expedidos 

pelo Poder Público após a implementação dos prazos fixados no artigo 10 do Decreto nº 

4.449/02, nos termos:  

I - Para imóveis com área entre 250,00 ha e menos de 500,00 ha, após 20/11/2013;  

II - Para imóveis com área entre 100,00 ha e menos de 250,00 ha, após 20/11/2016;  

III - Para imóveis com área de 25,00 ha e menos de 100,00 ha, após 20/11/2019;  

IV - Para imóveis com área inferior a 25,00 ha, após 20/11/2023. 

§ 1º Tratando-se de Título Definitivo de Domínio com área inferior à prevista no 

artigo10 do Decreto nº 4.449/02, não se mostra cabível a exigência da prévia  

certificação   do   perímetro  originário  da  gleba   pública,  na  forma  do  § 6º do artigo 

176, Lei 6.015/73, enquanto ainda não implementados os prazos fixados no artigo10, 

Decreto 4.449/02 para o registro do título definitivo. 

§ 2º Para a expedição de Títulos Definitivos de Domínio de imóveis com área superior 

aos prazos já implementados na forma do art. 10, Decreto 4.449/02, realizada a 

certificação do memorial descritivo do perímetro originário da gleba pública, na forma 

do § 6º, art. 176 da Lei 6.015/73, faculta-se ao órgão fundiário realizar a “conversão das 

coordenadas geográficas, constantes dos memoriais descritivos já elaborados pelo 

Governo Federal, em coordenadas georreferenciadas, atendendo, com isso, as 

normativas que regulamentam a identificação dos imóveis rurais, constantes do § § 3º e 

4º, art. 176, Lei nº 6.015/73, c/c o art. 10, Decreto 4.449/02. 

Art. 1.883. Não se aplica a exigência da “prévia certificação do perímetro originário da 

gleba”, contida no § 6º do art. 176, Lei 6.015/73, em relação às áreas públicas cujo 

procedimento de destacamento (emissão do primeiro Título Definitivo de Domínio) já 

havia se iniciado antes da implementação dos prazos fixados no art. 10, Decreto 

4.449/02, que teve início em 20 de novembro de 2003, nos termos do § 3º do art. 10, 

Decreto 4.449/02, respeitando-se a  legislação  vigente na época da emissão do primeiro 
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título, em atenção ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, entendendo-se a 

regularização fundiária/reforma agrária como ato administrativo complexo, que envolve 

a prática de vários atos concatenados e sucessivos entre si para a sua materialização 

final.   

Art. 1.884. Por força do § 7o do art. 176 da Lei nº 6.015/73, não se exigirá, por ocasião 

da efetivação do registro do imóvel destacado do poder público, a apuração da área 

remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir do primeiro 

destaque realizado após a vigência da Lei nº 11.952/09, englobando todos os destaques 

realizados no período. 

§ 1º Para  a  apuração  da  área remanescente, que ocorrerá a cada 03 (três) anos, 

contados a partir do primeiro destaque, realizado após a edição da Lei 11.952/09, na 

forma do § 7º do art. 176, Lei 6.015/73, caberá ao ente federativo expedir comunicado 

ao Cartório de registro de imóveis, contendo a relação de todos os títulos emitidos e o 

saldo quantitativo de área remanescente da matrícula, para averbação da quantidade de 

área remanescente da Gleba Pública, caso em que se verificará se houve a averbação do 

destacamento de todos os títulos emitidos.  

§ 2º Considerando a descontinuidade e o fracionamento da área remanescente, dispensa-

se a apresentação do seu memorial descritivo, mostrando-se suficiente a informação do 

quantitativo de área resultante.  

Art. 1.885. Para o procedimento de averbação do georreferenciamento de área pública, 

incidindo sobre aquisição de domínio de natureza originária, não se aplica o disposto no 

art. 213, II, Lei nº 6.015/73, c/c o § 6º, art. 9º, Decreto 4.449/02. 

§ 1º Tratando-se  de  Gleba   Pública   arrecadada   ou   desapropriada   de  forma 

originária, a averbação do georreferenciamento, prevista no caput do art. 3º do 

Provimento  nº  33/2013 - CNJ,  dispensa  a  apresentação da  Anuência  dos 

Confinantes e/ou a notificação pelo Cartório de Registro de Imóveis, devendo-se exigir 

tão somente os documentos arrolados no referido Provimento. 

§ 2º Para a averbação do georreferenciamento, previsto no item anterior, dispensa-se a 

notificação do INTERMAT, tratando-se de terra pública federal.  

§ 3º Na forma do art. 1º da Orientação nº 05/2013 da Corregedoria Nacional de Justiça, 

cumpre “esclarecer aos Oficiais de Registro de Imóveis que é dispensada a manifestação 

de anuência dos confrontantes ou a sua notificação para o procedimento de averbação 
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de descrição georreferenciada de Gleba Pública Federal na Amazônia Legal 

regulamentado nos arts. 3º e 4º do Provimento nº 33, de 03 de julho de 2013-CNJ, 

quando certificado ou declarado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, ou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, que o 

memorial descritivo é referente apenas ao perímetro originário da referida Gleba”. 

§ 4º Conforme art. 2º da Orientação nº 05/2013 da Corregedoria Nacional de Justiça, “a 

presente Orientação Normativa tem aplicação exclusiva para a averbação de descrição 

georreferenciada de Gleba Pública Federal situada na  Amazônia  Legal  disciplinada  

nos art. 3º e 4º do Provimento nº 33/2013, da Corregedoria Nacional de Justiça, em que 

certificado que o memorial descritivo é referente  apenas ao perímetro originário da 

Gleba, sendo vedada sua aplicação analógica em qualquer hipótese”. 
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SUBSEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.886. Deverá  acompanhar o Título Definitivo, quando a descrição do perímetro 

não constar do instrumento, o memorial descritivo que represente o imóvel rural objeto 

da regularização, devidamente autenticado pela autoridade administrativa competente. 

Art. 1.887. Caso constar do Título Definitivo de Domínio a informação do número de 

matrícula anterior já encerrada, pertencente à área pública, poderá o mesmo ser 

registrado, verificando-se a especialidade objetiva e a continuidade entre as matrículas, 

em atenção ao princípio da continuidade registral. 

Art. 1.888. Havendo identidade entre o memorial descritivo constante da matrícula e o 

memorial descritivo certificado pelo INCRA, proceder-se-á a averbação da certificação 

na matrícula imobiliária, sem a necessidade de retificação e abertura de nova matrícula, 

não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º, art. 9º, Decreto 4.449/02. 

Art. 1.889. Para a averbação do georreferenciamento e/ou a retificação de matrícula de 

imóveis pertencentes ao Poder Público, mediante averbação do georreferenciamento 

certificado pelo INCRA, dispensa-se a apresentação   do  CCIR, que será substituído 

pelo  número-cadastro do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR; bem 

como da prova de quitação do ITR dos últimos cinco exercícios, dada a imunidade 

tributária, não se aplicando, nesta parte, o disposto no § 5º do Art. 9º do Decreto nº 

4.449/02. 

Art. 1.890. Não se aplica a exigência do georreferenciamento e da prévia certificação de 

terras públicas, como condição para o registro de títulos definitivos de propriedade, na 

forma do art. 176, §§ 3º e 4º c/c o § 6º do art. 176, Lei 6.015/73, em relação aos imóveis 

rurais arrecadados e/ou desapropriados, e registrados em nome do poder público, em 

data anterior a 20 de novembro de 2003, por força disposto no § 3º, art. 10, Decreto nº 

4.449/02, que fixa o início da contagem dos prazos para exigência da certificação, 

respeitando-se a legislação vigente na época do registro da área em nome da União, em 

atenção ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, considerada a regularização 

fundiária/reforma agrária como ato administrativo complexo, que envolve a prática de 

vários atos concatenados e sucessivos entre si para a sua materialização final. 
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Art. 1.891. A regularização fundiária de ocupações incidentes em terras públicas da 

União, situadas em áreas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

será realizada mediante doação da área aos Municípios interessados, na forma do art. 

21, caput e § 1º, da Lei nº 11.952/09. 

§ 1º Nos termos do § 5º, artigo 26 da Lei nº 11.952/09, o destacamento da área maior e 

a abertura da matrícula em nome do Município independem do georreferenciamento e 

da certificação da área maior, desde de que a doação ou a concessão de direito real de 

uso sejam precedidas do reconhecimento dos limites da gleba pelo Incra ou, se for o 

caso, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área 

esteja nela localizada. 

Art. 1.892. Por força do inciso V, art. 221, Lei nº 6.015/73, dispensa-se o 

reconhecimento de firma nos títulos emitidos pelo poder público, no âmbito de 

programas de regularização fundiária. 

Art. 1.893. Na forma do § 1º, artigo 221, Lei 6.015/73, os títulos assinados a rogo serão 

registrados com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto 

ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 1.894. De acordo com o § 2º, art. 221, Lei 6.015/73, os títulos expedidos constando 

apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário serão registrados, 

podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no momento do 

registro, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. 

Art. 1.895. Conforme incisos II e III, § 11, art. 213, Lei nº 6.015/73, independe de 

retificação, na forma do art. 213, II, a adequação da descrição de imóvel rural às 

exigências dos arts. 176, §§ 3o e 4o, e 225, § 3o; bem como a adequação da descrição de 

imóvel urbano ou rural decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os 

sistemas de georreferenciamento oficiais, devendo tal circunstância ser atestada por 

profissional técnico. 

Art. 1.896. A confirmação da autenticidade dos títulos emitidos pela União, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA, INCRA e Estado poderá ser realizada pelo site do 

órgão fundiário, quando disponível, por ofício encaminhado pelos correios, ou por e-

mail, dirigidos a endereços oficiais, devendo a solicitação e a confirmação da 

autenticidade resguardar o sigilo e a inviolabilidade da correspondência. 
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Art. 1897. O registro decorrente da alienação gratuita e da concessão de direito real de 

uso procedida em nome de beneficiário que preencha os requisitos estabelecidos nas 

alíneas “a” a “d” do inc. I, art. 30, Lei n° 11.952/09, em caso de regularização fundiária 

de ocupações incidentes em terras públicas da União, situadas em áreas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica, doada para o Município, na forma do art. 

21, caput, e §1º, do mesmo diploma legal,  será   realizado   de   ofício   pelo   Registro   

de     Imóveis competente, independentemente de custas e emolumentos, na forma do § 

2o, art. 30 da Lei n° 11.952/09. 

Art. 1.898. Havendo gratuidade legal para os emolumentos, recomenda-se ao órgão 

fundiário o encaminhamento do Título Definitivo de Domínio a registro, junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição territorial do bem, antes da entrega a 

seu beneficiário.  

Art. 1.899. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus 

esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de 

problemas  de  interesse  rural,  principalmente  os  relacionados com a aplicação da Lei 

n° 4.504/64, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios na 

execução desta (art. 6º da Lei nº 4.504/64). 

§ 1º Para  os  efeitos  da  Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA representará a União nos acordos, convênios ou contratos 

multilaterais referidos no caput do artigo.  

§ 2º A  União,  mediante  convênio,  poderá  delegar  aos   Estados,   ao   Distrito 

Federal e aos Municípios o cadastramento, as vistorias e avaliações de propriedades 

rurais situadas no seu território, bem como outras atribuições relativas à execução do 

Programa Nacional de Reforma Agrária, observados os parâmetros e critérios 

estabelecidos nas leis e nos atos normativos federais.  

§ 3º O  convênio  de  que  trata  o caput do artigo será celebrado com os Estados, com o 

Distrito Federal e com os Municípios que tenham instituído órgão colegiado, com a 

participação das organizações dos agricultores familiares e trabalhadores  rurais   sem   

terra,   mantida   a   paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil 

organizada, com a finalidade de formular propostas para a adequada implementação da 

política agrária.  
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Art. 1.900.  Aplica-se  a  SEÇÃO IV  no que couber as regras de padronização dos 

procedimentos de averbação  de georreferenciamento e registro de títulos definitivos de 

domínio emitidos pelo Poder Público, Estadual e/ou Federal, juntos aos Cartórios de 

Registros de Imóveis, nos termos do Provimento n. 36/2013-CGJ. 
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SEÇÃO VI 

DO CADASTRO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL 

 

Art. 1.901. O Cadastro de Regularização Fundiária Rural é destinado ao cadastramento 

dos projetos de regularização fundiária registrados nas unidades de registros de imóveis 

do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.902. As regularizações efetivadas mediante averbação do Termo de 

Consolidação de Domínio sujeitam-se às mesmas regras de gestão, funcionamento e 

acesso do Cadastro de Regularização Fundiária Urbana. 

Art. 1.903. O Cadastro de Regularização Fundiária Rural do Estado de Mato Grosso 

será constituído por Cadastro Eletrônico de Informações de Regularização Fundiária 

(CEIRF) e estatísticas, além de interface de acesso disponível pela Internet, com 

informações das regularizações fundiárias efetivadas a partir da edição da Medida 

Provisória n° 459, de 25.3.2009, convertida na Lei n° 11.977, de 7.7.2009. 

Art. 1.904. O Sistema de Banco de Dados Eletrônico e estatística, quando criado,  será 

criado e administrado pela ANOREG, disponibilizado na Central Eletrônica de 

Informação do Extrajudicial de Atos Notariais e Registrais –CEI,  sendo os dados 

disponibilizados ao Poder Judiciário. 

§ 1º. A base de dados do Cadastro de Regularização Fundiária Rural será composta por: 

a) identificação da serventia registral; 

b) comarca; 

c) número da matrícula; 

d) nome do município, distrito, subdistrito e bairro de localização da área regularizada;  

e) total da área regularizada (m² ou há.) 

f) data da prenotação do título; 

g) data da averbação do Termo de Consolidação de Domínio.  
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SUBSEÇÃO I 

Instrumento Particular do Fundo Terras e de Reforma Agrária, com  força de 

escritura pública e redução 50% no pagamento de registro de escritura imóveis 

derivados de crédito fundiário 

 

Art. 1.905. Nos termos do art. 9º da Lei Federal n. 12.873/2013, os contratos de 

financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata Lei 

Complementar n. 93, de 04 de fevereiro de 1998, inclusive as operações do Programa 

Cédula da Terra contradas  no âmbito do Acordo de Empréstimo n. 4.147-BR, 

celebrados por instituições financeiras, por meio de instrumentos particular, com força 

de escritura pública, constituem-se de título hábil para o Registro de Imóveis.  

Art. 1.906. Na forma do art.  1º da Lei Estadual de Mato Grosso n. 8695, de 31 de julho 

de 2007, fica estabelecida no Estado de Mato Grosso a redução de 50% no pagamento 

de emolumentos de registro de escritura de imóveis derivados de crédito fundiário. 

§ 1º Entende-se como crédito fundiário todo e qualquer tipo de empréstimo oneroso 

destinado ao contrato de compra de  imóveis rurais, derivado de programa do Governo 

Federal complementar à  reforma agrária, coodenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário-MDA e executado em parceria com o Governo do Estado, 

entidades de representação e coordenação dos trabalhores e trabalhoras rurais, 

prefeituras municipais e demais entidades ligadas à agricultura familiar (art. 2º da Lei 

Estadual n. 8695/2007).  

§ 2º Fica o beneficiário responsável por apresentar ao Cartório de Registro de Imóvies 

todos os documentos necessários que comprovem que o imóvel rural é oriundo de 

crédito fundiário, conforme art. 3º da citada lei.  

 § 3º O Cartório de Registro de Imóveis que violar esta lei restituirá em dobro o valor  

pago indevidamente, sem prejuízo da ação cível  e da ação penal cabível,  consoante art. 

4º da  referida lei.  

§ 4º A redução de 50% no pagamento de emolumentos, prevista na sobredita lei, seraá 

aplicada para o registro do contrato de compra e venda, para o registro da garantia real, 

bem como para o desmembramento, individualização e abertura de matrículas, quando 

praticados como atos presparatórios para a transferência do imóvel rural.  
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§ 5º Para a averbação de aditivo à garantia hipotecária, deverá ser utilizado como base 

de cálculo para a cobrança de emolumentos, o valor correspondente à diferença entre o 

montante da dívida atual e a divida originária, sem prejuízo da aplicação da redução de 

50% de emolumentos prevista na lei estadual citada.  

CAPÍTULO IX 

DA AQUISIÇÃO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS POR 

ESTRANGEIROS 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.907. Os Serviços de Registro de Imóveis terão cadastro especial, com 

escrituração em livro, para controle obrigatório das aquisições de terrenos rurais por 

pessoas físicas (residentes no país) ou jurídicas estrangeiras, observados os requisitos 

dos parágrados 1º, 2º, 3º e 4º do art. 1.908. 

Art. 1.908. O Oficial observará as restrições legais relativas à aquisição de imóvel por 

pessoa física ou jurídica estrangeira. 

§ 1º Da escritura relativa à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira 

constará, obrigatoriamente, o documento de identidade do adquirente, prova de sua 

residência no território nacional e, quando for o caso, a autorização do INCRA e, se for 

pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras 

físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede 

no exterior, deverão constar a aprovação pelo Ministério da Agricultura, os documentos 

comprobatórios de sua constituição e de licença para seu funcionamento no Brasil e a 

autorização do Presidente da República, nos casos previstos no Decreto 74.965/74.  

§ 2º Na escritura de compra e venda de imóvel rural por pessoa física estrangeira, 

constarão, obrigatoriamente, os dados do documento de identidade do adquirente, prova 

de residência no território nacional e a autorização do órgão competente, ou 

assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, quando for o caso, observado o 

disposto nas Leis 5.709/71 e 6.634/79.  

§ 3º. Cuidando-se de pessoa jurídica estrangeira ou pessoas estrangeiras físicas ou 

jurídicas que participem de pessoa jurídica brasileira e que tenham a maioria do capital 
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social e residem ou tenham sede no exterior, a escritura conterá a transcrição do ato que 

lhe concedeu a autorização para a aquisição da área rural, dos documentos 

comprobatórios de sua constituição e da licença para seu funcionamento no Brasil. 

Aplica-se essa disposição inclusive nos casos de fusão ou incorporação de empresas, de 

alteração do controle acionário da sociedade, ou de transformação de pessoa jurídica 

nacional para pessoa jurídica estrangeira.  

Art. 1.909. O Oficial deverá observar que a soma das áreas rurais pertencentes a 

pessoas estrangeiras não poderá ultrapassar 1/4 (um quarto) da superfície dos 

Municípios onde se situem, comprovada por certidão do Registro de Imóveis, com base 

no Livro Cadastro de Estrangeiro. 

§ 1º As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada 

Município, de mais de 40% (quarenta por cento) da área de 1/4 (um quarto) da 

superfície dos Municípios. 

§ 2º Excluem-se dessas restrições as compras de áreas rurais: 

a) inferiores a 03 (três) módulos; 

b) objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de promessa 

de cessão, formalizados por escritura pública ou instrumento particular, devidamente 

protocolado no Registro competente, e cadastradas no INCRA em nome do promitente-

comprador, antes de 10 de abril de 1969; 

c) por adquirentes com filho brasileiro, ou casado com pessoa brasileira, sob o regime 

de comunhão de bens. 

Art. 1.910. O Oficial deverá observar que na aquisição ou promessa de aquisição, e na 

constituição de direitos reais relativos a imóvel rural, em favor de pessoa estrangeira, é 

da essência do ato a escritura pública. 

Art. 1.911. A aquisição de imóvel rural por estrangeiro a violar as prescrições legais 

será nula de pleno direito. 

Parágrafo único. O Oficial que, contra a lei, registrar escritura, responderá civil, penal 

e administrativamente. 

Art. 1.912. Na escritura constarão, obrigatoriamente: 

a) os dados do documento de identidade do adquirente; 

b) prova de residência no território nacional; 
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c) quando for o caso, autorização do órgão competente, ou assentimento prévio do 

Conselho de Defesa Nacional. 

Parágrafo único. O prazo de validade da autorização é de 30 (trinta) dias dentro do 

qual deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se a transcrição na Circunscrição 

Imobiliária no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 1.913. Ressalvados os casos de sucessão hereditária, somente a pessoa natural 

estrangeira, residente no Brasil, poderá adquirir a propriedade de imóvel rural. 

§ 1º Em nenhuma hipótese, a aquisição poderá exceder a 50 (cinquenta) módulos, de  

exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

§ 3º A aquisição de área não superior a 03 (três) módulos não depende de autorização 

ou licença, ressalvadas as exigências gerais, determinadas em lei. 

Art. 1.914. Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, a escritura conterá a transcrição 

do ato que lhe concedeu autorização para a aquisição da área rural, dos documentos 

comprobatórios de sua constituição e da licença para seu funcionamento no Brasil. 

§ 1º Considera-se pessoa jurídica estrangeira a pessoa jurídica brasileira da qual 

participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas as quais tenham a 

maioria do capital social e residam ou tenham sede no exterior. 

Art. 1.915. As normas definidas na lei e na presente aplicam-se, também, à 

transformação de pessoa jurídica nacional em pessoa jurídica estrangeira. 

Art. 1.916. As pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil somente 

poderão adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, 

pecuários, industriais ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários. 

§ 1º Para o registro de escritura de alienação ou de constituição de direito real, referente 

à imóvel rural situado em faixa de fronteira, sendo o outorgado pessoa jurídica, deverá 

ser verificado se dela participa, como sócio ou acionista, pessoa natural ou jurídica 

estrangeira, mediante: 

I - cuidando-se de sociedade anônima, à vista de relação nominal dos acionistas, 

contendo a nacionalidade, o número de ações com direito a voto e a soma do capital dos 

participantes, devendo o resultado coincidir com o valor declarado no estatuto social; 

II - tratando-se de sociedade de outra natureza, à vista do contrato social e de suas 

alterações. 
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§ 2º A relação prevista no inciso I, do § 1º deste artigo será firmada pelos diretores da 

empresa, com a declaração de que foi feita de conformidade com os dados existentes no 

livro de registro de ações da sociedade. 

Art. 1.917. A aquisição, por pessoa estrangeira, de imóvel situado em área considerada 

indispensável à segurança nacional, mesmo por sucessão legítima, dependerá do 

assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. 

§ 1º Sem o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional não poderá ser 

praticado na faixa de fronteira, atos relativos à transação com imóvel rural, destinados à 

aquisição por pessoa estrangeira, do domínio, posse ou outro direito real sobre o imóvel. 

Art. 1.918. Ficam incumbidos os Juízes de Direito Titulares ou Substitutos de fiscalizar 

e comunicar aos Cartórios de Registro de Imóveis e aos Tabelionatos de Notas das suas 

respectivas jurisdições, que cumpram as determinações do INCRA e do Conselho 

Nacional de Justiça, acerca da necessidade da observância dos requisitos legais 

constantes das Leis nº 5.709/71 e nº 8.629/93, que vedam a aquisição e o arrendamento 

de imóveis rurais ao estrangeiro não residente no País e à pessoa jurídica estrangeira não 

autorizada a funcionar no Brasil. 

Art. 1.919. Os contratos de arrendamento de imóvel rural serão necessariamente 

formalizados por escritura pública, quando celebrados por: 

I - pessoa física estrangeira residente no Brasil; 

II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil; 

III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoa estrangeira 

física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital 

social. 

Art. 1.920. Aplicam-se as mesmas restrições relativas à aquisição de imóvel rural por 

estrangeiro aos casos de fusão ou incorporação de empresas, de alteração de controle 

acionário de sociedade, ou de transformação de pessoa jurídica nacional para pessoa 

jurídica estrangeira. 

Art. 1.921. O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica autorizada a funcionar no 

Brasil só poderão arrendar imóvel rural na forma da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 

1971. 

Art. 1.922. Os tabeliães responsáveis pela lavratura de escritura pública relativa a 

arrendamento de imóvel rural, por pessoa constante do caput deste artigo, observarão o 
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disposto no art. 23, Lei nº 8.629/1993, bem como os requisitos formais previstos nos 

artigos 92 e seguintes, Lei nº 4.504/1964, regulamentada pelo Decreto nº 59.566/1966 e  

art. 215, Código Civil de 2002. 

Art. 1.923. Será exigida a autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, mediante requerimento do interessado em arrendar imóvel rural, nas 

hipóteses previstas no Decreto 74.965, de 26 de novembro de 1974, ao dispor sobre a 

aquisição de imóvel rural por estrangeiro. 

§ 1º O prazo de validade da autorização do INCRA é de 30 (trinta) dias, período em que 

deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se o registro obrigatório na 

Circunscrição da situação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

lavratura do instrumento público. 

Art. 1.924. Os Cartórios de Registro de Imóveis inscreverão os contratos de 

arrendamento de imóvel rural celebrados por pessoas indicadas no artigo 1.907 desta 

norma no Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros, na forma 

prevista no art. 15 do Decreto nº 74.965/1974. 

§ 1º Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes 

serão feitos em todas elas, devendo constar dos registros essa circunstância. 

Art. 1.925.  Para a Corregedoria, o registro de imóveis informará a aquisição e o 

registro de arrendamento de imóveis rurais por estrangeiro.   

§ 1º Trimestralmente, o Registro de Imóveis deverá informar no RURALNET se houve 

ou não aquisição de áreas rurais e arredamento por estrangeiro, registrado no livro de 

aquisição por estrangeiro, conforme o Provimento 43/2015, CNJ. 

Art. 1.926. Para   inscrição  dos  contratos  de arrendamento de imóvel rural celebrados 

por pessoas indicadas no artigo 1.907 no Livro de Registro de Aquisição de Imóveis 

Rurais por Estrangeiros, será cobrado o valor de Tabela C, 27 – REGISTRO, “d”,  nota 

- valor fixo  para registro no livro 2. 
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SEÇÃO II 

DO CASO ESPECÍFICO DOS CIDADÃOS PORTUGUESES 

 

Art. 1.927. Ao cidadão português aplicam-se as mesmas normas relativas a aquisição de 

imóvel rural por pessoa física estrangeira, previstas nesta norma. 

Art. 1.929. O  cidadão  português  declarado  titular  de  direitos civis em igualdade de 

condições com os brasileiros (CF, artigo 12, §1.º) poderá adquirir livremente imóveis 

rurais. 

Art. 1.930. Para os fins do artigo acima, o cidadão português deverá comprovar o 

implemento das condições previstas em lei e apresentar a carteira de identidade, 

consignando-se o fato no título a ser registrado. 
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SEÇÃO III 

DAS COMUNICAÇÕES 

 

Art. 1.930. Os   Oficiais do Serviço de Registro de Imóveis, trimestralmente e sob as 

penas da lei, remeterão à Corregedoria-Geral da Justiça e ao órgão federal responsável 

pelo controle de política agrária (INCRA), relação das aquisições de áreas rurais por 

estrangeiros à pessoa  jurídica estrangeira,  com os dados exigidos por lei (artigo16, 

Decreto 74.965/74). 

§ 1º A comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça deverá ser enviada via sistema 

informatizado RURALNET, até o décimo dia útil dos meses de janeiro, abril, julho e 

outubro, mencionando os meses do trimestre findo.  

I - O referido sistema está disponível no site www.tj.mt.gov.br/cgj- menu  serviços>, 

RURALNET.  

§ 2º O DAPI disponibilizará Manual do sistema RURALNET, conforme as novas 

diretrizes constantes no processo 67/2012 – ID 00.57.737-61. 

§ 3º A comunicação ao INCRA será feita à Superintendência Regional de Mato Grosso 

situado na Rua E – quadra 15 – CPA – Cuiabá – MT – CEP: 78.049-929.  

Art. 1.931. Ainda  que inexista aquisição de bem imóvel  rural por pessoa estrangeira, 

deverá ser feita a comunicação mencionada no artigo  anterior. 

§ 1º Das comunicações previstas nos artigos anteriores desta norma será cientificado o 

Juiz que estiver no exercício da Direção do Foro, que a arquivará em pasta própria, até 

DAPI viabilize ferramenta de acesso do magistrado ao referido sistema RURALNET.  

§ 2º Trimestralmente, os Oficiais de Registro de Imóveis deverão remeter às 

Corregedorias Gerais da Justiça a que estiverem subordinados, e à repartição estadual 

do INCRA, informações sobre os atos praticados relativos ao arrendamento de imóvel 

rural: 

I - por pessoa pessoa física estrangeira residente no Brasil; 

II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil; 

III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoa estrangeira 

física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital 

social. 
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CAPÍTULO X 

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS 

 

SEÇÃO I 

DA COMUNICAÇÃO ACERCA DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE 

DE BENS 

 

Art. 1.932. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso não recepcionará 

expedientes contendo solicitação para comunicar aos Oficiais de Registro de Imóveis 

sobre a indisponibilidade de bem decretada, visando a sua inscrição na matrícula do 

imóvel, devendo a sua  comunicação ser feita diretamente pelo órgão solicitante às 

serventias,  por meio do malote digital, utilizado pelas unidades judiciárias do país ou 

Central de Indisponibilidade.  

Art. 1.933. A autoridade Judiciária que decretar a indisponibilidade de forma específica 

fará a comunicação diretamente ao(s) Cartório(s) de Registro Imobiliário do Estado de 

Mato Grosso,  indicando nome e CPF do titular do domínio ou direitos reais atingidos, o 

endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula ou transcrição,  na forma do 

cartigo anterior. Caso contrário, deverá utilizar o sistema de Indisponibilidade do 

Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 1.934. Havendo exigência a ser satisfeita e não cumprida pelo interessado, o 

Oficial Registrador oporá a dúvida, na forma do artigo 198 da Lei nº 6.015/73. 
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SEÇÃO II 

CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILICADE DE BENS – CNIB 

 

Art. 1.935. A Central Nacional de Indisponibilidade e Bens - CNIB que funcionará no 

Portal publicado sob o domínio www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e 

operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARLSP), com a 

cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o 

acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das 

Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas 

respectivas competências. 

Art. 1.936. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e 

divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam 

patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a 

recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela 

cadastrada. 

Art. 1.937. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado 

continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de 

Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser 

promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria 

Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço 

extrajudicial, nos termos da Seção I  deste Capitulo  

Art. 1.938. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será 

efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade 

competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao 

Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em 

imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. 

Art. 1.939. O sistema conta com módulo de geração de relatórios (correição on line) e 

de estatísticas, para efeito de contínuo acompanhamento, controle gerencial e 

fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça, Corregedorias Gerais da Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal e Corregedorias Permanentes das serventias extrajudiciais 

de notas e de registros, nos âmbitos de suas respectivas competências. 
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Art. 1.940. Serão gerados e-mails automáticos relativos ao descumprimento de prazos 

legais pelos registradores para a averbação de indisponibilidade quando a busca de bens 

resultar positiva e não existir risco de homonímia, com encaminhamento para a 

Corregedoria Geral da Justiça para fins de abertura de procedimento administrativo de 

verificação. 

Art. 1.941. O Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com 

as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos 

da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. 

Art. 1.942. Os usuários da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB são 

definidos nas seguintes categorias: 

a) master (responsável pela administração técnica da central, a ser realizada pela 

ARISP); 

b) administrador master (membro ou servidor do Tribunal ou de órgãos públicos 

encarregado de cadastrar magistrados e servidores para acesso à CNIB); 

c) magistrado; 

d) autoridade; 

e) assessor master (servidor do Tribunal habilitado para cadastrar as ordens de 

Indisponibilidade, ou sua revogação, decorrentes de decisão judicial); 

f)  assessor (servidor do Tribunal com acesso limitado para preenchimento de 

comunicação de indisponibilidade, ou sua revogação, para oportuna assinatura pelo 

magistrado caso prefira não delegar a realização do alo específico a assessor máster 

previsto a letra “e”); 

g) notário; 

h) registrador; 

i) substituto de notário ou registrado; 

j) preposto de notário ou registrador 

k) usuário qualificado (art. 9º, § 4°); e, 

l) usuário. 

§ 1º A ARISP indicará os usuários com perfil de masters, os quais habilitarão no 

sistema os administradores masters dos órgãos do Conselho Nacional de Justiça, dos 

Tribunais, dos órgãos da Administração Pública, assim como os usuários qualificados, 

de conformidade com as indicações desses entes. 
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§ 2º O credenciamento de magistrados, autoridades e assessores será feito pelo 

administrador master do respectivo Tribunal ou órgão da Administração Pública, que 

também credenciará os administradores masters da respectiva Corregedoria Geral. Os 

magistrados e autoridades definirão os perfis de seus respectivos assessores. 

§ 3º O acesso por registrador e por tabelião de notas independe de filiação associativa a 

entidade de classe. 

§ 4º.  As serventias forma cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens-CNIB com os dados do Sistema de Justiça Aberta da Corregedoria Nacional de 

Justiça e, no primeiro acesso, o Oficial confirma o cadastramento e poderá também, 

cadastrar seus prepostos.  

§ 5º Os tabeliães de notas e os registradores credenciarão seus respectivos substitutos e 

prepostos e definirão seus perfis. 

Art. 1.943.  As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como 

seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou 

mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos 

Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade 

relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada 

diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF 

do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o 

número da respectiva matrícula. 

Parágrafo único. O disposto neste parágrafo não se aplica aos membros dos Tribunais 

Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de 

bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via. 

Art. 1.944. As comunicações de indisponibilidades de bens decretadas por Órgãos 

Administrativos que detêm competência legal poderão ser incluídas diretamente por 

seus respectivos emissores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, 

na forma prevista nesta Consolidação. Também deverão ser incluídas no CNIB, pela 

autoridade competente, as ordens de levantamento das indisponibilidades previstas neste 

artigo. 
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§ 1º A partir do cadastramento dos usuários, as comunicações de indisponibilidades 

genéricas de bens encaminhadas em papel por autoridades judiciárias e administrativas 

deverão ser devolvidas aos respectivos remetentes com a informação de que para tal 

desiderato deverá utilizar o CNIB ou fazê-lo de  forma específica, diretamente à 

serventia de competência registral, indicando o nome e CPF do titular de domínio ou 

direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula ou 

transcrição. 

§ 2º As indisponibilidades anteriormente decretadas e ainda vigentes poderão ser 

incluídas no sistema, bem como seus posteriores cancelamentos. 

Art. 1.945. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens - CNIB será obrigatória para todos os notários e registradores do país, no 

desempenho regular de suas atividades e para a pratica dos atos de ofício, nos termos da 

Lei e das normas específicas. 

Parágrafo único - Nenhum pagamento será devido por qualquer modalidade de 

utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pelos registradores, 

tabeliães de notas, órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. 

Art. 1.946. A partir da data de funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens – CNIB, os oficiais de registro de imóveis verificarão, obrigatoriamente, pelo 

menos na abertura e uma hora antes do encerramento do expediente, se existe 

comunicação de indisponibilidade de bens para impressão ou importação (XML) para 

seu arquivo, visando o respectivo procedimento registral. 

Parágrafo único - Ficam dispensadas da verificação continuativa prevista no caput 

deste artigo as serventias que adotarem solução de comunicação com a Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB via WebService configurada para consulta em 

menor tempo, desde que atendidas as normas técnicas e de segurança utilizadas para 

integração de sistemas. 

Art. 1.947. O acesso para inclusão de ordens de indisponibilidade, de comunicações de 

seus cancelamentos e de consultas circunstanciadas deverá ser feito exclusivamente com 

a utilização de Certificado Digital ICP-Brasil e dependerá de prévio cadastramento do 

respectivo órgão. 

§ 1º A pessoa sujeita à declaração de indisponibilidade poderá consultar os dados de 

origem das ordens cadastradas em seu respectivo nome, desde que vigentes, e obter 
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relatório circunstanciado, mediante uso de Certificado Digital ICP-Brasil. A informação 

será livre e gratuita para o próprio atingido pela indisponibilidade que fizer o acesso ao 

sistema com seu Certificado Digital ICP-Brasil, ou quando for solicitada diretamente à 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB por meio de requerimento com 

firma reconhecida por tabelião de notas. 

§ 2º A Presidência do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional de 

Justiça, os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os demais órgãos do Poder 

Judiciário, de qualquer instância, terão acesso livre e integral aos dados/informações 

constantes da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, inclusive das 

indisponibilidades canceladas. 

§ 3º O cadastramento dos membros do Ministério Público, ou servidores por esses 

autorizados, e de servidores de órgãos públicos com interesse decorrente da natureza do 

serviço prestado, terão acesso ao cadastro geral das indisponibilidades, para fins de 

consulta, inclusive das canceladas, mediante habilitação a ser solicitada diretamente à 

operadora da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, visando o 

credenciamento com o perfil de “usuário qualificado”. 

Art. 1.948. Poderão aderir à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB os 

órgãos da Administração Pública que detenham competência legal para a expedição de 

ordens de restrição, bem como outros entes e órgãos públicos que tiverem interesse 

decorrente da natureza do serviço que prestarem. 

Parágrafo único. O cadastramento dos Tribunais e as adesões dos órgãos da 

Administração Pública que detenham competência para imposição de indisponibilidade 

de bens deverão ser comunicados pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - 

CNIB à Corregedoria Nacional da Justiça, pelo sistema Justiça Aberta quando adaptado 

para essa finalidade. 

Art. 1.949.  O termo padrão de uso será disponibilizado no sítio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, com livre acesso para amplo conhecimento das suas 

condições. 

Art. 1.950. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes 

ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses 

contempladas em Lei  
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Art. 1.951. Para afastamento de homonímia, resguardo e proteção da privacidade, os 

cadastramentos e as pesquisas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB 

serão feitas, exclusivamente, a partir do número de contribuinte de pessoa física (CPF) 

ou jurídica (CNPJ). 

Art. 1.952. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática de 

qualquer ato notarial ou registrai que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles 

relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de 

dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato 

notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o 

arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital. 

§ 1º A existência de comunicação de indisponibilidade não impede a lavratura de 

escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por objeto a propriedade ou 

outro direito real sobre imóvel de que seja titular a pessoa atingida pela restrição,  nessa 

incluída a escritura pública de procuração, devendo constar na escritura pública, porém, 

que as partes do negócio jurídico foram expressamente comunicadas da existência da 

ordem de indisponibilidade que poderá ter como consequência a impossibilidade de 

registro do direito no Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição. 

§ 2º Os Oficiais do Registro de Imóveis deverão manter, em relação a todas as 

indisponibilidades, registros no Indicador Pessoal (Livro n° 5), ou em fichas, ou em 

base de dados informatizada off line, ou mediante solução de comunicação com a CNIB 

via WebService, que serão destinados ao controle das indisponibilidades e às consultas 

simultâneas com a pesquisa sobre a tramitação de títulos representativos de direitos 

contraditórios. 

§ 3º Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será 

prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha 

passado para outra circunscrição. Caso não figure do registro o número do CPF ou o do 

CNPJ, a averbação da indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de 

tratar-se de pessoa homônima. 

§ 4º Em caso de aquisição de imóvel por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem 

de indisponibilidade deverá o Oficial de Registro de Imóveis, imediatamente após o 

lançamento do registro do título aquisitivo na matrícula do imóvel, promover a 

averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. 
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§ 5º Imediatamente após o lançamento da averbação da indisponibilidade na matrícula 

do imóvel, o Oficial do Registro de Imóveis fará o devido cadastramento, em campo 

próprio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que contemplará 

espaço para essa informação. 

Art. 1952.  Para cadastramento dos magistrados deste Estado, nos termos do artigo 

1942,   a Corregedoria-Geral da Justiça indicará servidor como administrador master da 

Central de Indisponibilidade de Bens-CNIB. O servidor Reginaldo Celestino Araújo da 

Silva Cardozo, matrícula 10.489, lotado na Corregedoria, será o administrador máster, 

referido supra. 

Art. 1953.  A cada 15 (quinze) dias, o  administrador master deverá emitir relatórios 

disponibilizados no sistema e remeter ao DOF para  análise e providências pertinentes.  
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CAPÍTULO XI 

DA INTERLIGAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO, DENOMINADO 

PENHORA ON LINE, PARA AVERBAÇÕES DE PENHORAS DE BENS 

IMÓVEIS, POR MEIO DA CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS 

COMPARTILHADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 

IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.957. O sistema eletrônico de interligação entre os serviços de Registros de 

Imóveis do Estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário, órgãos da Administração 

Pública, empresas e usuários privados, mediante adesão à Infra-estrutura Brasileira dos 

Registros de Imóveis (IRI-Brasil), operada, mantida e administrada pela Associação dos 

Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo (ARISP), em sua Central de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados, com o apoio institucional do Instituto de Registro 

Imobiliário do Brasil (IRIB), cujo sistema entrará em funcionamento escalonado e terá 

utilização preferencial pelos Juízos.   

§ 1º  As serventias de registro de imóveis observarão o prazo de 10 (dez) dias para a 

completa integração do Sistema, assim que determinada a integração pela Corregedoria. 

§ 2º Faculta-se aos registradores de imóveis integrarem o Sistema, antes dos prazos 

finais estabelecidos no parágrafo anterior. 

Art. 1.958. Consiste o sistema no serviço de pesquisa para localização de bens imóveis 

de uma empresa ou pessoa física em qualquer um dos Registros de Imóveis integrados 

ou convenentes, a visualização de matrículas de imóveis, a recepção de requisições dos 

pedidos, a transmissão, o arquivamento e a disponibilização de certidões digitais, a 

penhora eletrônica de imóveis (penhora online), e outros serviços que forem agregados. 

Art. 1.959. O acesso à Infra-estrutura Brasileira dos Registros de Imóveis (IRI-Brasil) 

será feito por órgãos do Poder Judiciário, da Administração Pública e registradores de 

imóveis no Portal Ofício Eletrônico (www.oficioeletronico.com.br), exclusivamente, 

com certificado digital padrão ICP-Brasil. O acesso por empresas e pessoas físicas 
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privadas será feito no Portal Registradores, aberto ao público (www.arisp.com.br ou 

www.registradores.org.br), de conformidade com as normas estruturantes. 

Art. 1.960. A requisição e a prestação de informações no formato eletrônico, bem como 

a expedição de certidões, quando rogados por entes e órgãos públicos, estarão isentas do 

pagamento de custas e emolumentos, de conformidade com a legislação pertinente. 

Art. 1.961. A prestação de informações no formato eletrônico, a visualização de 

imagens de matrícula ou de outro documento arquivado na Serventia, bem como a 

remessa eletrônica de certidões, quando requeridas por entidades privadas estarão 

sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos, de conformidade com a legislação 

pertinente, além das despesas operacionais do sistema, consistentes em taxa de 

administração e despesas bancárias, esta, quando for o caso. 
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SEÇÃO II 

DA CERTIDÃO DIGITAL 

 

Art. 1.962. A certidão digital expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis será gerada 

unicamente sob forma de documento eletrônico de longa duração, que deverá ser 

assinado com Certificado Digital ICP-Brasil tipo A-3 ou superior, incluindo-se em seu 

conteúdo a atribuição de metadados, com base em estruturas terminológicas 

(taxonomias) que organizem e classifiquem as informações do arquivo digital no padrão 

Dublin Core (DC), atendidos ainda os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil) e a arquitetura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de 

Governo Eletrônico), em especial o conjunto normativo relativo aos Padrões Brasileiro 

de Assinatura Digital. 

Art. 1.963. Enquanto o certificado digital não contiver atributo funcional, para a 

assinatura digital do documento eletrônico, o Oficial do Registro de Imóveis ou seu 

preposto utilizará o software "Assinador Digital Registral" desenvolvido pela ARISP, 

ou outro similar, desde que previamente submetido à aprovação desta Corregedoria 

Geral, especialmente para verificação de sua interoperabilidade e capacidade de 

identificação da serventia registral expedidora, do cargo ou função do subscritor e de 

outros elementos de controle da certidão expedida. 

Art. 1.964. Ressalvado o arquivamento direto pela serventia em mídia digital por esta 

oferecida, devidamente formatada, sem qualquer custo adicional para o usuário, as 

operações mencionadas no artigo 4º dar-se-ão por meio de aplicativo de Internet, apenas 

na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ARISP, mediante acesso à Infra-

estrutura Brasileira dos Registros de Imóveis (IRI-Brasil), vedada à serventia a 

utilização do tráfego da certidão digital por correio eletrônico (e-mail), ou a postagem 

do arquivo eletrônico em outros sites ou ambientes de Internet. 

Art. 1.965. A certidão digital solicitada com indicação do número da matrícula ou do 

registro no Livro 3 – Registro Auxiliar, será emitida e disponibilizada no máximo nas 

duas horas úteis seguintes, e ficará disponível para download pelo requerente pelo prazo 

mínimo de 30 dias. 
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SEÇÃO III 

DAS PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS E VISUALIZAÇÃO 

DE MATRÍCULA ON LINE  

 

Art. 1.966. As unidades de registro imobiliário do Estado de Mato Grosso prestarão 

ainda serviços de pesquisa on line para a localização de bens imóveis e direitos 

registrados nas respectivas serventias, bem como de visualização eletrônica de 

matrículas imobiliárias, com o fim de disponibilizar referidas informações em “tempo 

real”, mediante integração direta à Base de Dados Light (BDL) da Infra-estrutura 

Brasileira de Registro de Imóveis (IRI-Brasil) ou solução de comunicação com esta, via 

WebService. 

Art. 1.967. As operações de consulta e resposta serão realizadas, exclusivamente, na 

Infra-estrutura Brasileira de Registro de Imóveis - IRI-Brasil, por meio de aplicativo de 

Internet, hospedado na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vedado o 

trânsito e disponibilização de informações registrais por correio eletrônico ou similar. 

§ 2º Fica ressalvada a hipótese de a Serventia disponibilizar as informações diretamente 

aos interessados, em terminal de auto-atendimento (quiosque, multimídia, ou quaisquer 

outros dispositivos eletrônicos), desde que operados e mantidos exclusivamente nas 

dependências da Serventia 

Art. 1.968. Poderão aderir ao Sistema todos os entes e órgãos públicos, bem como 

entidades privadas que manifestem interesse nas informações registrais, mediante 

celebração de acordo de cooperação técnica para o intercâmbio de informações por 

meios eletrônicos com a ARISP, pelo qual se ajustem as condições, os limites temporais 

da informação, o escopo da pesquisa, a identificação do requisitante e a extensão da 

responsabilidades dos convenentes. 

Art. 1.969. As requisições e as certidões expedidas deverão ser assinadas digitalmente 

com a utilização de certificados digitais emitidos por autoridade certificadora oficial e 

credenciada, obedecidos os padrões estabelecidos pela Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 
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Art. 1.970. Para o resguardo e a proteção da privacidade, as requisições e as pesquisas 

para localização de imóveis serão feitas, exclusivamente, a partir do número do 

contribuinte da pessoa física (CPF) ou da pessoa jurídica (CNPJ). 

§ 1º Não dispondo o requisitante destes elementos identificadores, poderá dirigir o 

pedido de pesquisa diretamente às serventias respectivas, que estarão obrigadas a 

responder a demanda nos termos da legislação vigente 

Art. 1.971. O período abrangido pela pesquisa para localização de bens ou direitos 

inscritos compreenderá, obrigatoriamente, o interregno que se inaugura, pelo menos, 

com o advento da matrícula (1º de janeiro de 1976) até o dia útil imediatamente anterior 

à data da pesquisa. 

Art. 1.972. Diariamente, a base de dados deverá ser atualizada pelas Serventias, que se 

obrigam a depositar os dados nos repositórios eletrônicos da Infra-estrutura até as vinte 

e quatro horas de cada dia útil. 

§ 1º Não sendo atualizada a Base de Dados Light (BDL), as requisições serão, no dia 

útil subsequente, repassadas diretamente à Serventia, que se encarregará de responder às 

requisições, em prazo que não poderá ser retardado por mais de cinco (5) dias 

§ 2º O controle de atualização diária será feito automaticamente pelo Portal Ofício 

Eletrônico, com relatório diário a ser encaminhado às Serventias por e-mail.  

Art. 1.973. O requisitante deverá receber instantâneamente (“tempo real”) a informação 

de ocorrência positiva ou negativa. 

§ 1º Revelando-se positiva a ocorrência de quaisquer bens ou direitos registrados em 

nome do pesquisado em qualquer Serventia, poderá o requisitante, no mesmo ato, 

solicitar a expedição da respectiva certidão, que lhe será enviada em formato eletrônico, 

assinada digitalmente com a utilização de certificados digitais. 

Art. 1.974. Todas as requisições, transações, envio de informações e certidões, bem 

como o acesso a relatórios gerenciais que indiquem o regular funcionamento do Portal 

Ofício Eletrônico serão disponibilizados no link “serviços”, do site 

www.oficioeletronico.com.br, para  fins de contínuo  acompanhamento, controle e 

fiscalização pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelo Juízo Corregedor Permanente, 

cujo acesso seguro se dará mediante certificado digital. 

Art. 1.975. Os Tabeliães de Notas poderão utilizar certidões digitais desde que 

disponham para arquivamento de documentos de software gerenciador eletrônico de 
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documentos (GED), que permita o recebimento de certidões digitais, armazenando-as 

com segurança, para possibilitar posterior consulta e emissão de certidão de documento 

arquivado. 

§ 1º A indexação dos documentos será feita com base nos números de livro e folha do 

ato notarial nos quais foram utilizados os documentos eletrônicos, que serão 

armazenados de forma estruturada, de modo a garantir o total controle das certidões. 

§ 2º  Todos os dados e imagens deverão ser arquivados de forma segura, devendo o 

arquivo redundante (backup) ser salvo, pelo menos, em uma mídia segura (CD ou DVD 

ou fita magnética) ou em unidade externa (Disco Rígido Removível), que ficará 

armazenado em local distinto, igualmente seguro, do qual deverá ser informado o Juízo 

Corregedor. 

SEÇÃO IV 

DA PENHORA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS (PENHORA ON LINE)  

 

Art. 1.976. As ordens e certidões de penhora de bens imóveis e as solicitações de 

certidões digitais dirigidas aos Cartórios de Registro de Imóveis no Estado de Mato 

Grosso serão efetuadas, preferencialmente, por meio eletrônico e por intermédio do 

Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora on line), mediante o preenchimento 

de formulário próprio disponível no Portal de Ofício Eletrônico, da Infra-estrutura 

Brasileira dos Registros de Imóveis (IRI-Brasil), com uso de certificação digital. 

§ 1º O sistema emitirá boleto bancário para possibilitar o recolhimento dos 

emolumentos prévios devidos pela averbação da constrição, para entrega com tempo 

hábil à parte responsável pelo pagamento, a qual poderá, alternativamente, efetuá-lo 

diretamente ao registrador, comunicando ao juízo. 

§ 2º O valor a ser cobrado nas averbações das penhoras de imóveis nos processos de 

execução  deve ser baseada  no  item 27, “c”, da Tabela C  da Lei nº 7.550/2001, sobre 

cada matrícula, tanto para o caso de averbação de uma única penhora, quanto  para a 

eventualidade de inúmeras penhoras. 

§ 3º A parte beneficiária de assistência judiciária gratuita será dispensada do depósito 

prévio dos emolumentos. 
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§ 4º Os emolumentos devidos pela averbação de penhora, efetivada em execução 

trabalhista ou fiscal serão pagos ao final ou quando da efetivação do registro da 

arrematação ou adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento. 

Art. 1.977. A pesquisa de titularidade feita diretamente pela serventia judicial, visando 

a localização de bens imóveis em nome de pessoa determinada que for parte em 

processo judicial está circunscrita às ações fiscais, trabalhistas e àquelas em que for 

parte pessoa beneficiária de assistência judiciária gratuita. Nos demais casos o autor 

poderá promover a pesquisa por sua conta e comprovar a titularidade do bem, por meio 

de certidão expedida pelo Registro de Imóveis, devidamente atualizada, o que permitirá 

a sua individualização para fins de averbação. 

Art. 1.978. O cadastro das Varas ou Juízos será realizado pelo master do Tribunal, o 

qual gerenciará as transações necessárias à operacionalização do sistema de penhora on 

line e credenciará os diretores das serventias judiciais. 

§ 1º Os diretores das serventias judiciais, poderão cadastrar, também, os respectivos 

escreventes de sua unidade, até o limite de seis usuários. 

Art. 1.979. Para o cadastramento no Sistema de Penhora on line, deverão os Oficiais de 

Registro de Imóveis do Estado, possuir certificados digitais emitidos por Autoridades 

Certificadoras credenciadas. 

Art. 1.980. Os Juízes que optarem pela utilização pessoal do sistema se cadastrarão 

diretamente, com emprego dos respectivos certificados digitais, e determinarão que os 

diretores das serventias judiciais correspondentes realizem a ativação dos cadastros, 

para início de operações. 

Art. 1.981. Não é fixada data limite para cadastramento de magistrados, nem de 

diretores e escreventes das unidades judiciais, todavia, fica assinalada opção 

preferencial pelo meio eletrônico, para o tráfego de requisições de informações das 

serventias de registro de imóveis e remessa de mandados e certidões para averbações de 

penhoras. 

Art. 1.982. A partir da data de início de funcionamento do sistema, os Oficiais de 

Registro de Imóveis verificarão, obrigatoriamente, se existe comunicação de penhora, 

para averbação, ou pedido de pesquisa e certidão, respondendo com a maior celeridade 

possível. 
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Art. 1.983. Realizar-se-á regular protocolo, observando-se a ordem de prenotação, para 

os efeitos legais. 

Art. 1.984. A averbação de penhora somente se realizará após a devida qualificação 

registraria positiva. 

Parágrafo único. Os dados do formulário relativos à ação judicial e a qualificação 

objetiva e subjetiva devem ser entendidos como suficientes para a admissibilidade do 

mandado ou certidão para averbação da constrição, salvo quando houver dúvida ou 

insegurança quanto ao imóvel e aos titulares de domínio. 

Art. 1.985. Fica autorizado o cancelamento da prenotação, no âmbito específico da 

sistemática ora regulamentada, caso não seja realizado, em sua vigência, o depósito 

devido, cujo boleto respectivo será impresso na unidade judicial, para entrega, com 

tempo hábil, à parte responsável pelo pagamento, a qual poderá, alternativamente, 

efetuá-lo diretamente ao registrador, comunicando ao Juízo. 

Art. 1.986. A qualificação dos mandados e certidões emitidos no sistema de penhora 

online será levada a efeito pelo Oficial de Registro de Imóveis, em caráter excepcional, 

no prazo de cinco (5) dias, devendo informar o Juízo da admissibilidade ou não da 

averbação, bem como o valor dos emolumentos, quando for à hipótese de pagamento 

prévio. 

Parágrafo único. Quando não houver pagamento prévio de emolumentos, a 

qualificação será levada a efeito no prazo de quinze (15) dias. 

Art. 1.987. A utilização do Sistema de Penhora on line é uma facilidade que se propicia 

ao interessado e, portanto, não o exime do acompanhamento direto, perante o Registro 

de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas. 

Art. 1.988. Sem prejuízo desse acompanhamento direto, o registrador, em caso de 

qualificação negativa, com recusa da averbação, comunicará o fato, mediante resposta 

no campo próprio, ao Juízo de origem, inserindo no sistema, para download, cópia da 

nota de devolução expedida. 

Art. 1.989. Se a averbação da penhora for concretizada, o sistema contemplará 

comunicação neste sentido, pelo registrador. 

Art. 1.990. Outras funcionalidades, com obrigação de pleno atendimento pelos Oficiais 

de Registro de Imóveis, estão previstas no anexo “Guia de Utilização do Sistema de 

Penhora on line”, o qual fica fazendo parte integrante do presente provimento e enuncia, 
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com detalhes, em sequência lógica, passo a passo, os procedimentos a serem adotados, 

para plena utilização dos correspondentes serviços pelos MMs. Juízes que optarem por 

acesso pessoal, pelos Diretores de Ofícios Judiciais e pelos escreventes por estes 

cadastrados. 

Art. 1.991. O Portal do Extrajudicial, desta Corregedoria-Geral da Justiça, propicia aos 

usuários, mencionados no artigo anterior, atalho de direcionamento ao sistema, com link 

para o site da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP 

(http://www.arisp.com.br), no qual se encontra disponibilizado o ícone “Penhora On 

line”. 

Art. 1.992. Para a efetividade dos serviços eletrônicos previstos nesta seção por parte de 

usuários privados, tendo em vista a inexistência de itens próprios na tabela de custas e 

emolumentos e até que seja alterada a legislação de regência, fica fixado o valor dos 

emolumentos no montante equivalente a uma certidão de 8 folhas, aplicando-se o que 

dispõe o item 22, alíneas “a” e “b”, da Tabela de Emolumentos do Estado, como 

pagamento único, independentemente da quantidade de folhas ou páginas da Certidão 

On line, que serão atualizados na forma e periodicidade dos emolumentos em geral. 

Parágrafo único. O valor dos emolumentos correspondentes à pesquisa eletrônica e a 

visualização da matrícula corresponderão, respectivamente, a 10% (dez por cento) e 

30% (trinta por cento) do valor devido pela expedição da certidão digital. 
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Anexo  referente ao art. 24. 
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 
 
______________________________________________________________,  
(nome completo) 
brasileiro(a), ____________________, ______________, portador(a) do  

(estado civil)     (profissão) 
RG nº ____________, inscrito(a) no CPF sob o nº_____._____.______-____, 
(nº identidade/órgão expedidor)      (nº CPF) 
residente e domiciliado(a)___________________________________________ 
            (endereço completo para contato) 
______________________________________________________________, 
           (complemento do endereço) (cidade e estado da federação) 
CEP: ___________, vem perante Vossa Excelência, com base no art. 31 do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, e  na Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria DE Justiça do Foro Extrajudicial, apresentar a presente 

CONSULTA 
Por meio desta petição questionada a aplicabilidade dos itens da CNGC ou Lei em tese 
no seu artigo tal, que pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor: 
 

I – DOS FATOS: 
 

II – DO DIREITO: 
 

III – DO PEDIDO 
 

Ante o exposto, requer a essa Corregedoria que manifeste acerca dos itens elencados 
ou do artigo da Lei, visando clarear a aplicação das referidas Normas. 

Termos em que, 
pede e espera deferimento. 
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________________________, ______/______/_______. 
(local)             (dia)  (mês)     (ano) 

 
_____________________________________________ 

(assinatura) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 
 
_______________________________________________________________,  

(nome completo) 
brasileiro(a), ______________________,__________________, portador(a) do 
                                             (estado civil)                 (profissão) 
RG nº _______________,inscrito(a) no CPF sob o nº___ _._____._____-__ 
(nº identidade/órgão expedidor)                                                       (nº CPF) 
residente e domiciliado(a) _________________________________________ 

                              (endereço completo para contato) 
__________________________________________________________, 
(complemento do endereço) (cidade e estado da federação) 
CEP: ___________, vem perante Vossa Excelência, com base no art. 31 do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, e na Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria do Foro Extrajudicial, apresentar o presente: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
Por meio desta petição, solicito providências quantos as regras do serviço dos 
Cartórios extrajudiciais, tendo em vista aplicabilidade de entendimento diferente em 
cada Comarca do Estado, em dissonância do estabelecido na CNGCE ou Lei em tese no 
seu artigo tal, que pelos fatos e fundamentos de direito que passa a expor: 
 

I – DOS FATOS: 
 

II – DO DIREITO: 
 

III – DO PEDIDO 
 

Ante todo o exposto, requer a essa Corregedoria que manifeste acerca da aplicação 
dos itens citados para padronizar em todo o Estado. 
 

Termos em que, 
pede e espera deferimento. 

 
________________________, ______/______/_______. 
                       (local)                          (dia)     (mês)  (ano) 
_____________________________________________ 

(assinatura) 
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Anexo  referente ao art. 27. 
 
 
 

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – PARTE GERAL 
 
 

(    ) Ordinária (Periódica Anual) 
(    ) Extraordinária 
(    ) Visita Correcional – finalidade específica  

 
 

Comarca:  
(  ) 1ª Entrância (  ) 2ª Entrância (  ) 3ª Entrância (  )  
Entrância Especial  

Município/Distrito:  
Juiz(a) Corregedor(a) 
Permanente: 

 

Serventia:  
(  ) Serventia grande  (  )  Serventia Média  (  ) Serventia 
Pequena ou Deficitária 

Cadastro Nacional de 
Serventia – CNS: 

 

Titular/Responsável:  
Ato de nomeação n.º:  
Substituto:  
Endereço :  
Site:  
E-mail:  
Telefone/fax :  
Horário de atendimento 
ao público 

____:___às ___:____ 

Plantão  (  ) sim    (   ) não Horário: ___:___  às   ____:____ 
 
Data de início da inspeção:  
Portaria n.º:  
Responsável pela Inspeção:  
Horário de trabalho: ____:___às ___:____ 
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 DISPOSIÇÕES GERAIS S/N 
1. Presença do Tabelião e/ou do Substituto no início dos trabalhos 

(especificar o nome de quem acompanhou os trabalhos na observação) 
 

2. O Oficial informa previamente os períodos de afastamentos ao Juiz 
Corregedor Permanente e a Corregedoria-Geral de Justiça 

 

3. A Serventia realizou autocorreção ordinária semestral   
4. É observado o atendimento prioritário às requisições de papéis, 

documentos ou informações solicitadas pelas autoridades judiciárias e 
administrativas. 

 

5. O Cartório possui  Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 
– Foro Extrajudicial (CNGCE) atualizada ou sabe acessar no site da 
CGJ. 

 

6. A Serventia constantemente acessa os links  “ Ato da Corregedoria” e 
“ Foro Extrajudicial” no site da Corregedoria 

 

7. A Serventia observa, fielmente, a contagem do prazo legal fixado 
para a prática dos atos do seu Ofício 

 

8. A Serventia alimenta semestralmente o sistema “Justiça Aberta - 
CNJ”, até o dia 15 dos meses de Janeiro e Julho, bem como mantém 
atualizada quaisquer  alterações cadastrais, em até 10 dias após suas 
ocorrências. 

 

9. Foi constatada a ausência de recolhimento a menor ou a maior ao 
Funajuris e/ou cobrança a maior do usuário. 

 

10. Os emolumentos são cobrados corretamente.   
11. A Declaração de atos notariais ou registrais é enviada ao Tribunal no 

prazo legal estabelecido, a saber: 8º (oitavo) dia útil de cada mês, 
inclusive o pagamento do FUNAJURIS  no prazo assinalado CNGCE. 

 

12. É fornecido recibo detalhado  contendo a identificação do subscritor, 
discriminação acerca da quantia recebida, parcela por parcela, 
correspondente a cada ato praticado. 

 

13. As dúvidas suscitadas são encaminhadas ao Juiz Corregedor 
Permanente, consoante o disposto no art. 198 da Lei 6.015/73. 

 

14 A serventia está enviando dados regulares à Central  Eletrônica de 
Informações dos Atos de Notários e Registradores –CEI. 

 

15. A Serventia participa do  Programa Qualidade 
Teve premiação     - Ouro ( )  Prata( )  Diamante( ) 

 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
DA AFIXAÇÃO DE AVISOS S/N 

1. Há afixado, em local bem visível, na parte externa, placa identificadora da 
Serventia, nos moldes do Ofício Circular n.º 178/2012-CGJ/DOF.  
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2. Há autorização do Juiz Diretor Permanente para que o horário de 
atendimento ao público seja diverso daquele disposto na CNGCE, em razão 
das peculiaridades da Comarca. 

 

3. Há Tabela de Emolumentos, devidamente atualizada,  afixada em local visível, 
acessível e com letras e números de tamanho mínimo de 0,5 (meio) centímetro. 

 

4. A Tabela contém advertência de que o Serviço só se responsabilizará pelos atos 
praticados por seus funcionários. 

 

5. Há aviso ao usuário, afixado em lugar bem visível, acerca do prazo de 5 (cinco) 
dias para  expedição de certidão. 

 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

DOS EMPREGADOS S/N 
  

1. Quadro funcional compatível com o volume de serviço.  
2. Há pessoas sem contrato de trabalho.  
3. Há contratação, como preposto, por delegado extrajudicial, de cônjuge, 

companheiro ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral até 
terceiro grau, do Juiz Corregedor Permanente (Resolução n.º 20/2006 do 
CNJ) 

 

4. Há contratação de cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou afim, 
na linha reta ou colateral até terceiro grau, de Desembargador integrante do 
Tribunal de Justiça do Estado em que desempenhado o respectivo serviço 
notarial ou de registros. (Resolução n.º 20/2006 do CNJ) 

 

5. Se houve contratação (item 3 e 4), foi respeitado o período da quarentena,  
saber: dois anos depois de cessada a vinculação correicional (Resolução n.º 
20/2006 do CNJ) 

 

6. Houve ocorrência quanto à majoração de salário do corpo de funcionários.  
 a) Se  sim.   Solicitou autorização para a Corregedoria  
7. Há utilização de crachá/emblema de identificação.  
8. Os funcionários encontravam-se em seus postos e investidos de suas 

funções.  
 

9 O empregado contrato possui vínculo de parentesco com o Notário ou 
Registrador  interino – Prov. 36/2016-CGJ 

 

10 Na contratação de empregador, no caso  de interino,  solicita autorização da 
corregedoria. 

 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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CTPS* NOME ADMISSÃO CARGO FÉRI
AS 

[número] [nome do funcionário] [data] [cargo que 
desenvolve] [data] 

     
* CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social 

 
 DO PRÉDIO  S/N 
1. A sede da unidade do serviço notarial ou de registro é adequada ( boa 

localização, facilidade de acesso, estacionamento, segura, confortável e 
limpa). 

 

2. O prédio possui instalações para acessibilidade de pessoas com necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida - Resolução n. 230/2016-CNJ 

 

3. O prédio onde funciona a Serventia é alugado.  
4. São observados os dias e horários de atendimento ao público.  
5. A serventia possui controle de atendimento.  
6. O atendimento é realizado mediante o uso de senhas impressas.  
7. A Serventia adota procedimentos especiais para atendimento preferencial a 

idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais  
 

8. O atendimento ao usuário é feito com eficiência, urbanidade e respeito.  
9. Existe espaço com cadeiras de espera para os usuários, enquanto aguardam 

atendimento. 
 

10. Há balcão separando o público do recinto de trabalho.  
11. Há móveis adequados ao desenvolvimento dos trabalhos.  
12. A unidade adequadamente informatizada.  
13. Há instalações suficientes e seguras para a guarda de livros e documentos.  
14. O arquivo de livros e papéis é seguro, limpo, livre de insetos, com separações 

por espécie ou tipo, distribuído em prateleiras. 
 

15. Adoção de dispositivos contra roubos e incêndios e contratação de serviço de 
vigilância em tempo integral. 

 

16. Há contrato de seguro  
17. A estrutura é suficiente ao atendimento dos serviços.  
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
DA CORREIÇÃO ANTERIOR  

Data da última correição realizada:  
Constam pendências a serem sanadas em relação à última 
correição 

 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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DA COBRANÇA DOS EMOLUMENTOS S/N 
1. Os Emolumentos estão sendo cobrados de forma correta pela Serventia.  

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
DOS SELOS DE AUTENTICIDADE S/N 

1. Os selos de autenticidade são utilizados corretamente  
2. Não há selos físicos remanescentes na Serventia  
3. Os lotes de retorno do selo digital estão sendo enviados diariamente ao Tribunal 

no prazo estabelecido na CNGCE 
 

4. Há controle de estoque de selo  
5.  Na hipótese de cancelamento de ato, a Serventia reutiliza a numeração do selo 

quando as informações já foram remetidas ao TJ 
 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
DOS ARQUIVOS DE SEGURANÇA S/N 

1. Há sistema de microfilmagem  
2. Há adequação e segurança de softwares e sistemas de cópias de segurança e 

recuperação de dados eletrônicos (backup) 
 

3. Nos casos de assinatura digital observam-se os requisitos da infraestrutura de 
chaves públicas - ICP-Brasil 

 

4. A Serventia está cumprindo o disposto nas Recomendações nº.s 9 e 11 da 
Corregedoria Nacional da Justiça, digitalizando os documentos para 
armazenamento em arquivos de segurança, de acordo com o prazo 
estabelecido.  

 

5. Há envio diário das  informações à Central Eletrônica de Integração e 
Informações – CEI. 

 

 
 

CLASSIFICADORES GERAIS VERIFICADOS S/N 
1. Guias de Recolhimento dos impostos devidos ao Estado   
2. Guias de recolhimento ao FUNAJURIS, regularmente quitadas, em ordem 

cronológica, de maneira a serem facilmente localizados, em caso de 
necessidade. 

 

3. Guias de Recolhimento do Fundo do Registro Civil de Pessoas Naturais dos 
atos praticados - FCRCPN 

 

4. Guias de Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (funcionários e 
terceiros) 

 

5. Guias de Recolhimento do Imposto de Renda (“Carnê Leão” – 
Titular/Responsável) 
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6.  Guias de Recolhimento do INSS dos funcionários  
7. Guias de Recolhimento das contribuições à Secretaria de Administração do 

Estado de Mato Grosso – SAD/MT (Previdência dos Oficiais)  -(Prejudicado) 
 

8. Guias de Recolhimento do FGTS (prepostos celetistas)  
9. Arquivamento dos documentos relativos à vida funcional dos notários, 

registradores e dos funcionários 
 

10. Arquivamento das folhas de pagamentos dos funcionários e acordos salariais  
11. Atos, decisões e recomendações do Conselho Superior da Magistratura   
12. Atos, decisões e recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça  
13. Atos, decisões e recomendações do Juiz Corregedor Permanente  
14 Observa o  Provimento  n. 50/2015-CNJ acerca da conservação  de 

documentos    
 

(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
LIVRO DIÁRIO AUXILIAR  

DA RECEITA E DA DESPESA  – PROVIMENTO 45/2015 -CNJ  
INFORMAÇÕES GERAIS 

(   ) em ordem 
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(   ) 
 
pendências 

O Livro não foi aberto  
As folhas do livro não têm suas folhas divididas em colunas (data/ 
histórico/ receita/ despesa) e não é observada forma contábil 

 

O Livro não foi escriturado pelo delegado ou por seu substituto legal  
Os lançamentos não compreendem apenas os emolumentos percebidos 
como receita do notário ou registrador. 

 

No lançamento da receita, não há referência ao nº do ato, livro e fls. 
ou protocolo 

 

Receitas de diferentes especialidades de serviços não são lançadas 
separadas 

 

As despesas não são lançadas no dia em que se efetivam  
Não há correspondência entre as despesas e o serviço delegado  
Os comprovantes de despesas não estão sendo arquivados em pasta 
própria 

 

Havendo depósito prévio, não é escriturado em livro próprio aberto 
para esse controle 

 

O último balanço anual não foi submetido, até o décimo dia útil do 
mês de fevereiro,  ao visto do Juiz Corregedor Permanente 

 

  Utiliza do Livro Diário Auxiliar também para fins de recolhimento 
do Imposto de Renda (IR), ressalvada nesta hipótese a obrigação de o 
delegatário indicar quais as despesas não dedutíveis para essa última 
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finalidade e também o saldo mensal específico para fins de imposto 
de renda. 

  Utiliza do Livro Diário Auxiliar  para os fins de cálculo de Imposto 
Sobre Serviços (ISS), hipótese em que deverá ser observada a 
legislação municipal. 

 

 

 Utiliza somente o Livro Diário Auxiliar.   

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
Último balanço anual correspondente ao exercício de 20_____ 
Receita bruta                                                                           R$ 
Despesa total R$ 
Renda líquida( positiva ou negativa) R$ 

 
 
 
 
 
 
 
BALANÇO MENSAL DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS DE INTERINO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
(   ) em ordem 
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
(   ) 
 
pendências 

Faz o preenchimento do balanço mensal no sistema GIF até o dia 10 de 
cada mês 

(  ) 

O valor excedente a 90,25 % da receita líquida é depositado na conta 
única,  vinculando-o ao processo aberto na Diretoria do Foro, com o 
objetivo de ter controle do valor depositado por cada serventia. 

(  ) 

O valor excedente a 90,25 % da receita líquida é depositado até o dia 
5º de cada mês 

(  ) 

O Interino, até o dia 05 (cinco) de cada mês, comprova o depósito do 
excedente nos autos. 

(  ) 

O registrador ou notário envia mensalmente ao Departamento de Controle de 
Arrecadação, por e-mail, o comprovante do depósito até o dia 10(dez) de 
cada mês. 

(  ) 
 

 
 
 

  
INFORMAÇÕES GERAIS 

(   ) em ordem 
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(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(   ) 
 
pendências 

As receitas não possuem relação com a atividade cartorária. (  ) 
As receitas não são escrituradas na data do respectivo recebimento.  (  ) 
Há usuários que pagam emolumentos em data posterior à prestação do 
serviço. 

(  ) 

Os comprovantes não estão em ordem. (  ) 
As receitas não estão de acordo com a estatística encaminhada à 
Corregedoria. 

(  ) 

As despesas não tem relação com a atividade cartorária. (  ) 
As despesas não estão comprovadas mediante documentação idônea 
que identifique o adquirente, valor, data da operação e despesa 
realizada.  

(  ) 

As despesas não são escrituradas na data do respectivo desembolso.  (  ) 
A folha de pagamento não é escriturada pelo valor líquido na data do 
efetivo pagamento e os valores descontados dos salários dos 
empregados, tais como INSS, IRRF, contribuições sindicais e 
consignatários, são lançados em separado, no momento do efetivo 
recolhimento, a titulo de complemento de salário. 

(  ) 

Os recolhimentos dos encargos incidentes sobre a folha de pagamento 
(INSS, IRRF e FGTS) estão em ordem. 

(  ) 

A serventia não repassa, até o 5º dia útil do mês subsequente, o valor 
do  referente ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis  - 
FCRCPN. 

 

A serventia faz o repasse mensalmente  do o ISS. (  ) 
 

LIVRO DE VISITAS E CORREIÇÕES 
(   ) em ordem 
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(   ) pendências O Livro não foi aberto  
O Livro contém rasuras  
Não é utilizado o verso  

 
 

LIVRO DE DEPÓSITO PRÉVIO* 
(   ) em ordem 
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(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

S/N 
(   ) pendências O Livro não foi aberto  

O Livro contém rasuras  
Não é utilizado o verso  

* Nas hipóteses legais. 
 

LIVRO DE MOVIMENTO DE CONTROLE DE SELOS *serventias deficitárias 
(   ) em ordem 
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________                                                
S/N 

(   ) pendências O Livro não foi aberto  
O Livro contém rasuras  
Não é utilizado o verso  

* Somente obrigatório  para serventias deficitárias. 
 

 
 

CLASSIFICADOR DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E 
CONTRIBUIÇÕES 

(   ) em ordem 
(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________                         S/N 
___ 
(   ) pendências Há falta de recolhimentos ao : FUNARUJIS  

FCRCPN  
Os recolhimentos não são 
efetuados no prazo legal ao: 

FUNARUJIS  
FCRCPN  

Recolhimentos efetuados com 
atraso são acrescidos de encargos 
de mora ao: 

FUNARUJIS  
FCRCPN  

  
O Valor da taxa do  FUNAJURIS é 
depositado diretamente na conta 
única ou é feito deposito judicial 
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RECOLHIMENTO  NOS 12 ÚLTIMOS MESES DO : FUNAJURIS E FCRCPN 
Mês DATA DO 

PAGAMENTO 
 FUNAJURIS FCRCPN 

  R$  R$ 
CLASSIFICADOR DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS E FGTS DOS 
FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE: 
INSS 
 

(   ) em ordem 
(   ) Observações, recomendações e determinações:_________________________ 
_________________________________________________________________ 

S/N 
(   ) pendências Recolhimentos fora do prazo legal  

Há débito  
Há parcelamento  

FGTS 
 

(   ) em ordem 
(   ) Observações, recomendações e determinações:_________________________ 
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
S/N _ 

(   ) pendências Recolhimentos fora do prazo legal  
Há débito  
Há parcelamento  

 
 

GUIAS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 
(FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS) 

(   ) em ordem ou os rendimentos são isentos de recolhimento 
(   ) Observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

S/N 
(   ) pendências O classificador não foi aberto  

Recolhimentos não ocorrem no prazo legal  
 
 
 

CLASSIFICADOR PARA CÓPIAS DE OFÍCIOS EXPEDIDOS: 
(   ) em ordem 
(   ) Observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
S/N__ 

 
 

O classificador não foi aberto  
Os ofícios não estão devidamente numerados  
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(   ) pendências 

Não há comprovantes de recebimento pelos destinatários  
Comprovantes remetidos pelos correios não são arquivados 
com as cópias dos ofícios 

 

Não há remissão nas cópias dos ofícios a que se referem  
 

CLASSIFICADOR PARA CÓPIAS DE OFÍCIOS RECEBIDOS 
(   ) em ordem 
(   ) Observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

S/N 
(   ) pendências O classificador não foi aberto  

Não há anotação acerca do atendimento  
Índice não está em ordem  

 
DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA – DOI 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(   ) houve a conferência por amostragem das seguintes comunicações à Secretaria da 
Receita Federal:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
(   ) pendências 

 (  ) 
 (  ) 

 
Cuiabá,  data/mês/Ano 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 

Escrivão Judicial que lavrou a ata 
2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 

 
 

 
 
 
 

PROTESTO DE TÍTULOS E  DOCUMENTOS 
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DOS LIVROS E CLASSIFICADORES EXAMINADOS, OBSERVA-SE: 
INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Correição                                                                    Portaria:  
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: (listar a última  folha de cada livro 
ao final  dos trabalhos correcionais).               
 
                                                                                                                                                                                        

Nº 
Pendências 

Roteiro de correição S/N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  ) números 
de  
pendências 

Não há livro Protocolo (500 fls)  
Não há encerramento diário do Livro Protocolo de Títulos 
apresentados 

 

Não há anotação adequada das ocorrências no Livro Protocolo de 
Títulos apresentados 

 

O Livro Protocolo não especifica os requisitos do art.  563 da CNGCE.    
Não há Livro de Registro de Protestos  
Não há numeração dos protestos no Livro de Protestos  
O Livro de Registro de Protesto CONTEM os requisitos do art. 564 da 
CNGCE 

 

Há  Livro Índice  com os  requisitos do art. 562 da CNGCE  
Os arquivos são conservados e obedecem aos prazos constantes no art. 
553-A e seus parágrafos. 

 

Nos requerimentos ao protesto há identificação do apresentante ou do 
representante 

 

há declaração comprovação  de endereço do emitente ou apresentante, 
quando o  cheque de foi apresentado para protesto mais de um ano, 
após sua emissão  

 

Os cheques devolvidos pelas alíneas 20, 25, 28, 30 e 35, sem endosso, 
são protestados. Art. 579 da CNGCE 

 

Cheques com endosso de mais de um ano são protestados  
A Duplicata mercantil, sem aceite, sem prova de entrega da 
mercadoria, sem declaração substitutiva e sem endosso é protestada. 

 

A Letra de Câmbio sem aceite e sem endosso é protestada  
Documento de dívida que não é título executivo, sem previsão legal, é 
protestado. 

 

Não há arquivo (físico ou digitalizado) de Intimações  
O modelo de intimação (pessoal e por edital) não observa os requisitos 
legais e normativos  da CNGCE, art.  611, parágrafo primeiro.  

 

Há arquivo (físico ou digitalizado) de Editais, art. 611, Parágrafo 
Segundo da CNGCE.  

 

Não há arquivo (físico ou digitalizado) de documentos apresentados 
para cancelamento de protestos 
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As anotações referentes aos cancelamentos não são feitas  
Não há remissão ao protocolo de origem   
Não há identificação e numeração das pastas  
Não há remissões recíprocas nos documentos arquivados e atos 
escriturados nos livros 

 

Não há arquivo (físico ou digitalizado) de mandados de cancelamento 
e sustação de protestos 

 

Não há arquivo (físico ou digitalizado) de ordens de retirada de títulos  
Não há exigência de requerimento para os casos de desistência  
Não há arquivo (físico ou digitalizado) de comprovantes de entrega aos 
credores 

 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. Na escrituração do livro de Protocolo são observados todos os requisitos 

previstos no artigo 32 da Lei nº 9.492/1997, bem como no item 563 da CNGCE. 
 

2. A escrituração do livro de Protocolo é encerrada diariamente, constando do 
termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a 
data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento, consoante o 
disposto no artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997. 

 

3. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar são 
protocolizados até o 1.º (primeiro) dia útil subsequente, obedecendo à ordem 
cronológica de entrega - CNGCE 

 

4. Quando o cheque for apresentado para protesto mais de um ano após sua 
emissão, o apresentante comprova o endereço do emitente. 

 

5. Quando o cheque for apresentado para protesto mais de um ano após sua 
emissão  e sua devolução decorrer dos motivos correspondentes aos números 11, 
12, 13, 14, 21, 22 e 31 da Resolução 1.682, de 31.01.1990, da Circular 2.313, de 
26.05.1993, da Circular 3.050, de 02.08.2012 e da Circular 3.535. de 16 de maio 
de 20119, é apresentada uma declaração do Banco sacado contendo o endereço 
do emitente. 

 

6. Não há apontamento de cheques devolvidos pelo estabelecimento bancário 
sacado, por motivo de fraude, furto, roubo ou extravio de folhas ou talonário, 
nas hipóteses dos Motivos nºs. 25, 28, 30 e 35 da Circular 2.655- BACEN, de 
18.01.1996, e do Motivo n.º 20 da Circular 3.050-BACEN, de 02.08.2001,  

 

7. Há apontamento de cheques devolvidos pelo estabelecimento bancário sacado, 
por motivo de fraude, furto, roubo ou extravio de folhas ou talonário, pois 
devidamente comprovado o registro da ocorrência junto à autoridade policial ou, 
na hipótese de extravio, o fato é declarado pelo interessado, ressalvado os casos 
de circulação por endosso ou garantia por aval.  

 

8. Tratando-se de título sujeito a algum tipo de correção, o apresentante anexa ao 
Título demonstrativo de cálculo. 

 

9. No protesto  de título que tenha como devedora uma microempresa ou uma 
empresa de pequeno porte não há  sobre os emolumentos do tabelião incidência 
de redução  a título de taxas, custas e contribuições, de acordo com o disposto no 
art. 73, I, da LC n.º 123/06. 
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10. No processo de sentença líquida, o Tabelião exige a apresentação de certidão de 
sentença fornecida pela Escrivania Judicial onde tramitou o processo com 
menção ao transito em julgado, como todos os documentos exigidos da  CNGCE 

 

11. Os valores das custas processuais, taxas e multas administrativas oriundas de 
sentenças são representados por certidão de débito emitida pela Secretaria da 
respectiva Vara ou pela Secretaria do TJ/MT e contém todos os requisitos 
formais dispostos na CNGCE 

 

12. O tabelião de protesto, no caso do item anterior,  recebe  somente   os 
protestos , por meio da Central de Remessa de Arquivos mas sim diretamente, 
art.  586CNGCE, parágrafo terceiro.   

 

13.  Os títulos protestados, conforme o item 11,  estão protestados  na comarca 
onde tramitou o processo, conforme  regras da CNGCE.   

 

 Nos demais casos a apresentação do documento é observada os parágrafos  
primeiro, segundo e terceiro, nos termos do art. 554 da CNGCE. 

 

14. No protesto para fins falimentar observa-se a competência da serventia onde 
está situado o principal estabelecimento do devedor comerciante, art. 556 da 
CNGCE.   

 

15. O protesto é registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do 
título ou documento de dívida. (art. 12 da Lei nº 9.492/97), ART. 607  da 
CNGCE.  

 

16. O pagamento efetuado pelo Tabelião de Protesto ao credor ou apresentante de 
Títulos é feitos exclusivamente em cheques nominais, OU  através de  
transferência bancária(transferência Eletrônica Disponível- TED ou Documento 
de Ordem de Crédito, na quantia correspondente ao valor dos títulos d das custas 
reembolsáveis, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 2º do art. 604 da 
CNGCE. 

 

 O Pagamento  do título levado a protesto será comunica ao apresentante ou à 
pessoa  po ele indicada no prazo de 24 horas, art.  606 da CNGCE. 

 

17. Os cheques expedidos são registrados em livro próprio onde consta, 
obrigatoriamente, além de outros dados considerados importantes, o número do 
cheque, seu valor, nome do favorecido, data da emissão e data da compensação. 

 

15. O produto da liquidação dos títulos apresentados (pagos) é colocado a 
disposição do apresentante no primeiro dia útil ao do recebimento. 

 

19. O cancelamento de protesto é efetuado nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97  
20. O protesto da duplicata de serviço “sem aceite” somente será tirado se esta vier 

acompanhada do contrato ou outra prova documental do vínculo que lhe deu 
causa e da prova, também documental, da efetiva prestação do serviço a que se 
refere, exceto quando se tratar de duplicata de serviço por indicação.  

 

21. É observado o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento de certidão, segundo 
o disposto no artigo 27 da Lei nº 9.492/1997. 

 

22. Há uma conta especial do produto da liquidação dos títulos, separados de outros 
valores pertencentes à serventia.  

 

23. No protesto de dívida  decorrente de cotas condominiais, para o apontamento a  
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protesto, o Tabelião solicita do apresentante os documentos exigidos  na CNGCE 
24. Todos os protestos de letras de câmbio sem aceite já foram cancelados(Titulo 

Podre). 
 

25. Há observância do prazo para encadernação dos livros   
26. Há envio diário das  informações à Central Eletrônica de Integração e 

Informações - CEI, conforme consta na  CNGCE.  
 

27. No Livro de Registro de Protestos é utilizado o sistema informatizado.  
28. Há sistema de microfilmagem dos livros.  
29. Utilizado o sistema de microfilmagem dos documentos em geral.  
30 Utilizado o sistema de gravação eletrônica de imagens dos documentos em 

geral. 
 

31 A serventia está alimentando a Central Nacional de Protestos, nos termos do art. 
632da CNGCE.   

 

32 Está realizado o protesto de alimento  enviado pelo magistrado.  
Observações, recomendações e determinações 
 
 
 
 
Cuiabá,  data/mês/Ano 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 

Escrivão Judicial que lavrou a ata 
2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 
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REGISTRO DE IMÓVEIS  

 
CLASSIFICADORES VERIFICADOS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  ) 
 pendências 

Não há classificador para Cópias de Cédulas de Crédito Rural (  ) 
Não há classificador para Cópias de Cédulas de Crédito Industrial (  ) 
Não há classificador para Cópias de Cédulas de Crédito à Exportação (  ) 
Não há classificador para Cópias de Cédulas de Crédito Comercial (  ) 
Não há classificador para Comunicações relativas a Diretores e Ex-
Administradores e Sociedades em Regime de Liquidação Extrajudicial 

(  ) 

Não há classificador para Cópias de Comunicações ao INCRA – 
Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro, mesmo existindo casos 

(  ) 

Não há classificador para Documentos Comprobatórios de Inexistência 
de Débitos para com a Previdência Social. 

(  ) 

Não há classificador para Comunicações à Prefeitura Municipal – 
Registros Translativos de Propriedade 

(  ) 

Não há classificador para Leis e Decretos Municipais relativos à 
Denominação de Ruas e Logradouros Públicos e respectivas alterações 

(  ) 

Não há classificador para Comunicações à Receita Federal de 
Operações Imobiliárias 

(  ) 

Não há classificador para Comunicações da Corregedoria Geral da 
Justiça 

(  ) 

Não há classificador para Requerimentos de apresentação de títulos 
apenas para exame e cálculo 

(  ) 
 

 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS CLASSIFICADORES E DE CONFRONTO 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1 
 
 
 
 
 
 

Os documentos arquivados não correspondem as escriturações nos 
livros (reg./av.) 

(  ) 

Os documentos não são arquivados em ordem cronológica  (  ) 
Não há, em regra, em documento arquivado, anotação remissiva ao 
ato a que se refere 

(  ) 

Não há correspondência entre os Livros 2 e 3, e remissão, nas 
cédulas, dos atos praticados 

(  ) 
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(   ) 

 
pendências 

Não há índice pelo nome das pessoas em razão de indisponibilidade (  ) 
Não há arquivamento das CND’s obtidas pela Internet e certificação 
de suas conferências   

(  ) 

Não há anotações sobre os atos registrários a que se referem nas 
CND’s arquivadas  

(  ) 

As comunicações não são regulares e efetuadas nos prazos (  ) 
Não há identificação e numeração das pastas (  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
 

1. Há sistema de microfilmagem  
2. Há sistema de gravação eletrônica de imagens  
Observações, recomendações e determinações:___________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

LIVRO DE RECEPÇÃO DE TÍTULOS PARA  
EXAME E CÁLCULO DE EMOLUMENTOS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

(   ) 
pendências 

Não há utilização de livro para  recepção de título  (  ) 
Não são lançados todos os títulos recepcionados para tal fim  (  ) 
Arquivados requerimentos dos títulos destinados apenas ao exame e 
cálculo, com ciência de que apresentação não gera prioridade e 
efeitos da prenotação 

(  ) 

Há títulos lançados sem arquivo de requerimento de apresentação 
para exame e cálculo 

(  ) 

Há  registo  no livro  de  recepção  de título para exame  e as  
exigências do art. 1066-CNGCE 

(  ) 
 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
1. São lançados apenas os títulos apresentados para exame e cálculo  
Observações, recomendações e determinações:__________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

LIVRO 1 – PROTOCOLO  
INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Número do último protocolo  
2. Data do último protocolo  
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3. Número médio de títulos apresentados 
por mês 

 

4. Prazo médio de registro  
5. Sistema de escrituração utilizado  
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(   )  
pendências 

A escrituração não é de boa qualidade  (  ) 
A escrituração não é diária (  ) 
Não há termos de encerramento ao final de cada escrituração (  ) 
O termo de encerramento não contém menção do nº de títulos 
protocolados 

(  ) 

Não há substituição de folhas (  ) 
Não há apontamento de todos os títulos, assim como aqueles 
apresentados apenas para exame e cálculo 

(  ) 

Há títulos prenotados e devolvidos apenas por falta de pagamento 
de emolumentos 

(  ) 

Há lançamento de títulos apresentados apenas para exame e cálculo (  ) 
Não são observados os prazos legais de exame (15 dias) e de 
registro (30 dias) 

(  ) 

Não há menção à natureza formal do título (escritura pública, 
instrumento particular e ato judicial identificado por espécie) 

(  ) 

Não há anotações de notas devolutivas e das respectivas datas (  ) 
Não há anotação dos atos praticados resumidamente e das 
respectivas datas 

(  ) 

Não há anotações de “dúvidas suscitadas” (  ) 
Não há anotações da data de reingresso  do título (  ) 
As dúvidas não têm sido processadas corretamente (  ) 
“Dúvidas inversas” não são prenotadas  (  ) 
O recibo-protocolo não é entregue e não estão em ordem  (  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. Há utilização de Protocolo Auxililar  
2. Há plena informatização, além da escrituração, quando for impresso  
 Observações, recomendações e determinações:___________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

NOTAS DEVOLUTIVAS 
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

(   ) em ordem 
(   ) Observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 
 
(   ) 
 
pendências 

Não há cópias das notas devolutivas organizadas e arquivadas (  ) 
Não há clareza nas exigências e são formuladas de uma só vez (  ) 
Para nota devolutiva entregue no balcão, não há comprovante de 
recebimento arquivado 

(  ) 

As notas devolutivas não identificam o subscritor e/ou não estão 
arquivadas em ordem cronológica 

(  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. As notas devolutivas têm número próprio, diverso do número de protocolo  
2. Há arquivo das cópias das notas devolutivas em microfilme ou mídia digital  
 Observações, recomendações e determinações:___________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

CONTROLE DAS “DÚVIDAS INVERSAS”  
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(  ) pendências Quando a dúvida é interposta diretamente na Diretoria , tem 

controle do referido processo.  
 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. O sistema é informatizado  
2. O sistema é por fichas  
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

LIVRO 2 – REGISTRO GERAL 
INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Número de matrículas no cadastro 
imobiliário. 

 

2. Matrículas e transcrições examinadas – 
nºs. 

 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

As fichas não estão conservadas adequadamente (  ) 
Todas ou algumas das fichas não são numeradas e/ou autenticadas pelo 
oficial e seu substituto  

(  ) 

Não é observado o princípio de unitariedade matricial  (  ) 
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(  ) 
 pendências 

As matrículas não estão abertas regularmente  (  ) 
As matrículas não estão formalmente em ordem  (  ) 
Não é observado o princípio de continuidade de registros e titulares  (  ) 
Não é observado o princípio de especialidade objetiva  (  ) 
Não é observado o princípio de especialidade subjetiva (  ) 
Bloqueios, cancelamentos e encerramentos de matrículas  estão em 
ordem 

(  ) 

A unificação de imóveis e a fusão de matrículas  estão em ordem  (  ) 
Registros e averbações não estão formalmente em ordem e/ou possuem 
inscrições inadmissíveis   

(  ) 

Averbações de desmembramentos não estão em ordem, havendo 
sucessão de fraudes à Lei 6.766/79 

(  ) 

Confrontação entre assentamentos atuais e suas origens não estão em 
ordem 

(  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. Há utilização de sistema de ficha  
2. Há  sistema informatizado de arquivamento eletrônico de ficha  
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
LIVRO 3 – REGISTRO AUXILIAR 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
(   ) 
 pendências 

As fichas não estão conservadas adequadamente (  ) 
Todas ou algumas das fichas não são numeradas e/ou autenticadas pelo 
oficial e seu substituto  

(  ) 

Os registros não estão formalmente em ordem e/ou possuem inscrições 
inadmissíveis  

(  ) 

Reg. convenções de condomínio não estão em ordem, mesmo em 
confronto com Livro 2  

(  ) 

Os registros de pacto antenupcial não estão em ordem, mesmo em 
confronto com Livro 2  

(  ) 

O registro de tombamento não está em ordem, mesmo em confronto 
com Livro 2  

(  ) 

O registro de cédulas não estão em ordem, mesmo em confronto com 
Livro 2  quanto às hipotecas   

(  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1. Utilizado o sistema de fichas  
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2. Há sistema informatizado de arquivamento eletrônico das fichas  
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
LIVRO 4 – INDICADOR REAL 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
(   ) 
 pendências 

Os critérios de escrituração não são uniformes (  ) 
Não há indicações para todas as ruas confluentes, nos casos de imóveis 
em esquina 

(  ) 
 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1.  Totalmente em fichas  
2.  Totalmente informatizado  
3.  Parte em fichas, parte informatizado  
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

LIVRO 5 – INDICADOR PESSOAL 
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
(   ) 
 pendências 

Não possui elementos de identificação além do nome - RG, CPF, 
filiação, CNPJ  

(  ) 

Não possui referências nas fichas antigas (  ) 
Não possui anotações acerca da comunicação de indisponibilidade de 
bens  

(  ) 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS  
1.  Totalmente em fichas  
2.  Totalmente informatizado  
3.  Parte em fichas, parte informatizado  
 Observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LIVRO DE REGISTRO DE AQUISIÇÃO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS 
RURAIS POR  e ESTRANGEIRO 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
(   ) 
pendências 

Não há boa forma e qualidade da escrituração (  ) 
Não há correspondência com as comunicações feitas (  ) 
O livro não contém os requisitos previstos no art. 10 da Lei 
5.709/71  

(  ) 

Não há lançamento no sistema GIF  (  ) 
 O arrendamento está sendo também  escriturado no livro de 

aquisição, conforme determina norma do Conselho Nacional de 
Justiça. 

(  ) 

 
 

 HÁ REGISTRO DE COMUNICAÇÕES RELATIVAS A DIRETORES E EX-
ADMINISTRADORES E SOCIEDADES EM REGIME DE INTERVENÇÃO E 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
(   ) 
pendências 

Não há boa forma e qualidade da escrituração (  ) 
Não há correspondência com as comunicações feitas (  ) 
Não há registro das ordens de indisponibilidade de bens recebidas (  ) 
Não são efetuadas averbações na matrícula da indisponibilidade de 
bens na Comarca 

(  ) 

O índice não é eficiente (  ) 
Não há qualidade, segurança, atualidade e correspondência com as 
comunicações 

(  ) 

 
 
 
Observações/Recomendações/Determinações: 
 
 
 
 
 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 

Escrivão Judicial que lavrou a ata 
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2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 
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REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

 
 

LIVROS ESPECÍFICOS: 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   )  
pendências 

O Livro de Protocolo não foi aberto. (  ) 
Não são lançados no Protocolo todos os requerimentos, documentos, 
papéis e títulos ingressados, quer para atos de registro, quer para atos de 
averbação. 

(  ) 

Há registros das Notas devolutivas. (  ) 
As notas devolutivas identificam o subscritor e estão arquivadas em 
ordem cronológica. 

(  ) 

As notas devolutivas não são objetivas e claras com exigências 
formuladas de uma só vez. 

(  ) 

Os prazos legais não têm sido observados. (  ) 
O Livro de Registro B para registro Constitutivos não foi aberto. (  ) 
O Livro de Índices não foi aberto. (  ) 
Os índices não estão em ordem alfabética. (  ) 
Os índices não estão atualizados e contam com remissão correta. (  ) 
Há registros de pessoa jurídica com a mesma denominação. (  ) 
Há registros inadmissíveis ou irregulares. (  ) 
Há averbações inadmissíveis ou irregulares. (  ) 
As dúvidas não têm sido processadas regularmente e anotadas no 
Protocolo. 

(  ) 

O procedimento de Dúvida  inversa  não é prenotado. (  ) 
Não são arquivados documentos apresentados, em processos separados, 
autuados, com nº de registro e relação dos documentos no Registro de 
Jornais, oficinas impressoras etc. 

(  ) 

O Livro de Registro de jornais, oficinas impressoras, empresas de 
radiodifusão e agências de notícias não foi aberto.  

(  ) 
 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
1. O Indicador Pessoal é informatizado.  
2.  O livro “A” e “B” obedece às formalidades legais dispostas nos artigos 115 a 

117, da Lei 6.015/73 
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3. São mantidos em arquivo todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto 
e de publicações, registrados e arquivados.  (Art. 118 da LRP); 

 

4. São mantidos em arquivo uma via do estatuto, compromisso ou contrato e as 
folhas dos respectivos instrumentos, sendo todas rubricadas pelo Oficial (Art. 
122 da LRP) 

 

5. Tratando-se de sociedade simples, tanto na sua forma típica quanto se adotando 
uma das formas das sociedades empresárias, todos as folhas do contrato social 
são rubricadas por todos os sócios 

 

6. Os atos e os contratos constitutivos de pessoas jurídicas e suas alterações 
admitidos a registro são visados por advogados. (§2º do art. 1º da Lei 8.906/94) 

 

7. Fica dispensado o visto de advogado no contrato social da sociedade que tenha 
apresentado declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante dispõe do § 2º do art. 9º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 

8. O índice é feito em ordem cronológica e alfabética e contém todos os registros e 
arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas (Art. 118 da LRP); 

 

9. Para o registro das sociedades, fundações e partidos políticos são observados 
todos os requisitos previstos no artigo 120 da Lei 6.015/1973 combinado com o 
46 do Código Civil. 

 

10. Para o registro dos atos constitutivos, ou de suas alterações, as pessoas jurídicas 
que tenham atividade básica ou subsidiária à fiscalização do exercício da 
profissão por Conselhos Regionais comprovam prévia inscrição junto a estes. 

 

11. Não  há registro de Sociedade de Advogados na serventia (art. 15, § 1º da Lei 
8.906/94) 

 

12. A serventia observa a competência do Registro Público de Empresas Mercantis a 
cargo das Juntas Comerciais, abstendo-se de registrar atos constitutivos de 
sociedade empresária, nos termos do artigo 1.150 do Código Civil. 

 

13. O corpo da escritura indica qual ou quais artigo (s) do contrato social ou do 
estatuto social (e a ata que elegeu aquela pessoa) concede (m) poderes para a 
pessoa presentar a pessoa jurídica no ato.  

 

14. Na escrituração do Livro “B” (matrícula das oficinas impressoras, jornais, 
periódicos, empresas de radiodifusão e agencias de notícias) são observados 
todos os requisitos previstos nos artigos 123, 124 e 127 da Lei nº 6.015/1973. 

 

15. O Oficial de Registro verifica, nos casos de redução de capital de sociedade 
simples, a regularidade das publicações determinadas em lei (Diário Oficial do 
Estado e jornal de grande circulação), nos termos do art. 1.152, caput, e § 1.º e 
do art.1.084, caput, § § 1.º e 3.º, todos do CC. 

 

16. Para averbação das alterações estatutárias ou contratuais que comportem 
cisão/fusão ou dissolução, é exigido requerimento do representante legal da 
associação, organização religiosa, sindicato, fundação ou sociedade simples, 
devidamente instruído com os documentos comprobatórios das alterações. 

 

17. Nos instrumentos de distrato, além da declaração da importância repartida entre 
os sócios e a referência à pessoa ou pessoas a assumirem o ativo e o passivo da 
empresa, é exigido também os motivos da dissolução. 

 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 724 de 1524



16. Os documentos gerados por certificação digital serão registrados e mantidos 
integralmente em arquivo eletrônico com as assinaturas eletrônicas necessárias 
para o registro da pessoa jurídica, inclusive a assinatura do Oficial ou do seu 
substituto, com certificação digital. 

 

Observações, recomendações e determinações:____________________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

LIVROS ESPECÍFICOS DO REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS: 
Livro Abertura Último 

ato 
Nº do ato 

Livro Protocolo    
Livro “A” (para os fins indicados nos números I 
e II do art. 114 da Lei de Registros Públicos) 

   

Livro “B”, ( matrícula de oficinas, impressoras, 
jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e 
agências de notícias) 

   

Livro de Registros de Livros Fiscais.    
 
Cuiabá,  data/mês/Ano1 - assinaturas do(a)(s) 

Corregedor(a)  Permanente e 
Escrivão Judicial que lavrou a ata 

2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 
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REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
 
 
 

LIVROS ESPECÍFICOS   
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ____________________________ 
____________________________________________________________________ 

S/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) 
 pendências 

O Livro de Protocolo não foi aberto.  
A escrituração do Livro de Protocolo não é de boa qualidade.   
O Livro de Protocolo não é escriturado diariamente, atualizado e 
com termo de encerramento diário.  

 

No Livro de Protocolo não há anotação sobre o cumprimento 
das diligências relativas às notificações.  

 

No Livro de Protocolo não há lançamento da natureza real do 
título de forma específica.  

 

Não é utilizado o sistema de microfilmagem (comum a todos os 
livros).  

 

Caso utilizado o sistema da microfilmagem, as cópias e os rolos 
não são arquivados com segurança 

 

Não há lançamento das anotações e averbações em campo 
próprio 

 

O Registro Integral não foi aberto. (Livro B)  
O Registro por extrato não foi aberto. (Livro C)  
O Indicador Pessoal não foi aberto. (Livro D)  
Os índices não estão atualizados (comum a todos os livros).  
Há registro indevido por ser expressamente atribuído a outro 
tipo de Serviço de registro. 

 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
1. Os índices são em sistema de fichas  
2. É observado o prazo de  vinte (20) dias da data da assinatura do 

documento pelas partes dos atos enumerados nos artigos 128 e 130 da 
LRP, para o registrado no domicílio das partes contratantes. 

 

3. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo 
disposto no item acima, produz efeitos a partir da data da apresentação. 

 

4. É observado o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento de certidão, 
consoante o disposto no artigo 19 da Lei nº. 6.015/1973 

 

5. São mantidos em arquivo todos os documentos relacionados aos atos de 
seu ofício 

 

6. O Livro “A” (Protocolo) possui colunas destinadas a todas as anotações 
a que se refere o artigo 136 da Lei nº 6.015/1973.  
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7. Na escrituração do Livro “A” (Protocolo) são observados todos os 
requisitos previstos artigo 147 da Lei nº. 6.015/1973. 

 

8. A escrituração do Livro “A” (Protocolo) é encerrada diariamente, 
consoante o disposto no artigo 151, parágrafo único, e no artigo 155 da 
Lei nº. 6.015/1973. 

 

9. É admitida apresentação de título após o encerramento do expediente.  
10. São anotados no Livro de Protocolo, depois de concluídos os 

lançamentos nos livros respectivos, às referências ao número de ordem 
sob o qual tiver sido feito o registro ou a averbação, no livro respectivo, 
conforme previsto nos artigo 135, parágrafo único, c/c artigo 150, 
ambos da Lei nº 6.015/73. 

 

11. O Livro “C” (inscrição por extração) possui colunas destinadas a todas 
as declarações previstas no artigo 138 da Lei nº 6.015/1973. 

 

12. É observado rigorosamente o disposto no artigo 128, parágrafo único, da 
Lei nº 6.015/1973. 

 

13. Em se tratando de documentos que tenham por objeto a transmissão, 
constituição ou extinção de direitos reais sobre imóveis, é registrado,  
consignado expressamente que este se destina unicamente à conservação 
e fixação da data, não gerando a constituição de domínio ou outro 
direito real. 

 

14 No registro de Contrato de Arrendamento Rural é apresentada cópia 
autêntica do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural vigente, 
acompanhado de prova de quitação do ITR, correspondente aos últimos 
cinco exercícios, ou, Certidão negativa ou Positiva com Efeitos e 
Negativa relativo ao ITR, nos termos do art. 22, § 3.º, da Lei 4.947/66 ( 
com redação dada pela Lei 10.267/01). 

 

15. Não são registradas as Cédulas de Crédito Bancário, criadas pela Lei 
10.931/2004, artigos 26 a 45, quando a garantia consistir em bem 
imóvel ou penhor rural. 

 

16. As notificações decorrentes de registro de títulos e documentos são 
feitas, por comunicado registrado com aviso de recebimento, ou por 
telegrama enviado por meio da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT; contudo, se requerida pela parte interessada é 
realizada pessoalmente por escrevente devidamente autorizado. 

 

17 Os Oficiais de Registro de Títulos e Documentos, pessoalmente ou pela 
via do serviço postal dos correios e telégrafos, procede notificação de 
pessoas residentes fora de sua circunscrição territorial, descumprindo o 
Princípio da Territorialidade 

 

18 A  primeira notificação não excede o prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da apresentação da notificação no Serviço. Decorridos 
30 (trinta) dias e realizadas, no mínimo, 3 (três) diligências, averba-se a 
notificação.  

 

19 O cancelamento de registro  ou averbação  é realizado observando os 
artigos 165 a 167 da LRP, bem como as normas da CNGCE  
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20 É encaminhada à Receita Federal a “Declaração sobre Operações 
Imobiliárias – DOI”, consoante o disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 1.510/1976 c/c Instrução Normativa SRF nº 1.112/2010 

 

21 Nos casos de documento que contenha obra intelectual, o usuário é 
orientado a proceder ao registro na forma dos artigos 17 a 20 da Lei 
Federal nº 5.988/1973, para garantia dos direitos sobre a respectiva 
propriedade. 

 

22 São lavrados nas colunas das anotações no livro competente, à margem 
dos respectivos registros, os certificados de notificação ou da entrega de 
registros (art. 161, §1º, da Lei nº 6.015/1973). 

 

23 É mantida atualizada a escrituração do Livro “D” (Indicador Pessoal).  
24 Na escrituração dos livros é observado o disposto no artigo 154 da Lei 

nº. 6.015/1973. 
 

25 As procurações levadas ao Registro de Títulos e Documentos possuem 
as firmas reconhecidas dos outorgantes 

 

Observações, recomendações e determinações:______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

LIVROS ESPECÍFICOS DO REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS: 
Livro Analisado Número 

do livro 
Abertura Último 

ato e  
folha 

Nº do 
ato 

Documen
tação 

Livro “A” ( Protocolo)      
Livro “B”, (registro integral  
de títulos e documentos) 

     

Livro “C”*(registro, por extratos, 
de títulos e documentos) 
* É dispensado quando utilizado o 
sistema de  microfilmagem ou 
digitalização 

     

Livro “D”( indicador pessoal)      
Observações, recomendações e determinações:____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Cuiabá,  data/mês/Ano 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 
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Escrivão Judicial que lavrou a ata 
2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
 
 

 
LIVROS ESPECÍFICOS DO REGISTRO CIVIL: 

Livro Abertura Último ato Nº do ato 
A – Registro de Nascimento    
B – Registro de Casamento    
B - Auxiliar – Registro de Casamento Religioso com 
Efeitos Civis: 

   

C – Registro de Óbitos    
C - Auxiliar – Registro de Natimortos    
D – Registro de Proclamas em suporte físico ou meio 
eletrônico 

   

E – Inscrições dos demais atos do estado civil ou Livro 
de Registro Especial 

   

 
LIVROS EM GERAL 

Livro  Abertura Último ato 
Livros de  Envio de Correspondência para outros Cartórios   
Visitas do Ministério Público    
Livro de Protocolo de– VER    
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CLASSIFICADORES EXAMINADOS 
(   ) em ordem 
(   ) observações, 
recomendações e 
determinações 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

S/N 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) pendências 

Não houve arquivamento de cópias das relações de comunicações expedidas  
Não houve arquivamento de petições de registro tardio e procedimentos 
administrativos 

 

Não houve arquivamento de mandados e documentos para cumprir  
Não houve arquivamento de cópias de atestados e declarações de óbito  
Não houve arquivamento de cópias de declarações de nascidos vivos emitidas 
pelas maternidades 

 

Não houve arquivamento declarações de nascidos fora de maternidade  
Não houve arquivamento de 2ªs. vias dos demonstrativos de atos gratuitos  
Não houve comunicação ao IBGE, dentro dos primeiros oito dias dos meses de 
janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, do mapa dos nascimentos, 
casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. 

 

 Não houve comunicação dos óbitos, nascimentos e casamentos aos órgãos 
governamentais [(IBGE, INSS, TRE) – Poder ser via CEI e SIRC. 

 

Não houve comunicação, mensal,  ao Ministério da Justiça dos  registro de 
casamento e de óbito de pessoa estrangeira. 

 

Não houve comunicação ao Ministério da Defesa  dos óbitos ocorridos entre 
pessoas do sexo masculino com idade entre 17 e 45 para a atualização de 
cadastro de reservistas das Forças Armadas. 

 

Não houve comunicação a FUNAI dos nascimentos de criança indígena.  

 
As declarações arquivadas não estão em ordem cronológica  
O processamento das habilitações de casamento não é feito de forma regular  
Comunicações não são regulares e fora dos prazos.  
Não há identificação e numeração das pastas  
Não há remissões recíprocas nos documentos arquivados e atos escriturados nos livros  
No registro civil tardio de nascimento não estão sendo observadas as regras contidas no Provimento 
28 do CNJ 

 

  
 
Encaminhamento de dados da declaração complementar sobre o suposto pai ao Juiz de Registros 
Públicos e quando a mãe não declarar o nome do suposto pai encaminhar a Promotoria 
Especializada (art. 2º da Lei 8560/92 e art. 256).- Paternidade oficiosa. 

 

Os proclamas são afixados em lugar ostensivo do cartório e  publicados na imprensa local e, em 
seguida, abre vistas dos autos ao Ministério Público (§ 1º do art. 67 da LRP); (Livro “B”) 

 

No requerimento  de registro do Casamento Religioso para efeitos Civis é observado o prazo de 
trinta dias, a contar da realização, para o celebrante ou qualquer interessado, apresentando o 
assento ou termo do casamento religioso, requerer o registro ao oficial do cartório que expediu a 
certidão ( Livro “B” Auxiliar) 

 

Foram recepcionados indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem 
paternidade estabelecida, bem como sobre o reconhecimento espontâneo de filhos perante os 
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referidos registradores (Lei 8.560/92, art. 2º, Provimentos 16 e 26 – CNJ) 
São encaminhadas ao Juiz Corregedor Permanente as certidões de registro de nascimento onde foi 
estabelecida apenas a maternidade, consoante reza o art. 2º da Lei n.º 8.560/1992. 

 

Estão sendo prestadas as informações na Central de Informações do Registro Civil – CRC, 
administrada pela  ARPEN, nos prazos previstos no item 06 e subitens, Cap. XVII, das NSGCJ 

 

As certidões são emitidas seguindo os padrões do modelo instituído pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ através do Provimento n.º 03/2009. 

 

É observada a isenção de pagamento de emolumentos pelas demais certidões do registro civil 
extraídas para o reconhecidamente pobres. 

 

RECOMENDAÇÕES: 
 

NOS LIVROS  EXAMINADOS, OBSERVA-SE: 
INFORMAÇÕES GERAIS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, 
recomendações e 
determinações 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) pendências 

Não é o Registrador ou apenas ele quem faz a abertura e/ou encerramento do 
livro, além de rubricar as folhas 

(  ) 

Há falta de abertura e/ou encerramento do livro (  ) 
Há falta de rubrica das folhas (  ) 
Índice não está em ordem (  ) 
Não são utilizados livros de folhas soltas (  ) 
Os livros de folhas soltas não são encadernados logo que concluídos (  ) 
A escrituração não é de boa qualidade (  ) 
Verificado o uso de borracha, detergente, raspagem ou similar  
Em caso de erros e omissões não são feitas as devidas ressalvas conforme 
disposto na CNGC 

(  ) 

Os espaços em branco não são inutilizados (  ) 
Não são colhidas impressões digitais daqueles que não podem ou não sabem 
assinar (item 34, Cap. XIII, das NSCGJ) 

(  ) 

Junto às assinaturas, não constam os nomes por inteiro dos subscritores (  ) 
Há assinatura de parte(s) em livros em branco, total, parcial, ou em confiança (  ) 
Há atos lavrados com falta de alguma assinatura (  ) 
Os atos lavrados não estão devidamente cotados (  ) 
Registros feitos não estão em ordem e não há  correspondência com os 
documentos arquivados 

(  ) 

Averbações feitas não estão em ordem e não há correspondência com os 
documentos arquivados 

(  ) 

Anotações feitas, em ordem e não há correspondência com os documentos 
arquivados 

 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
1. Os registros de nascimento contêm os requisitos constantes do art. 54 da Lei 6.015/73, 

observadas as restrições do art. 5º da Lei 8.560/1992. (Livro “A”) 
(  ) 

2. O prazo legal para o registro (15 dias para o pai e 60 para a mãe, prorrogável em até 3 ((três))  
meses para os lugares distantes ((mais de trinta quilômetros da sede do cartório)) é 
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observado  para se definir a competência da serventia (no lugar da residência dos pais ou no 
lugar da residência dos pais) (Livro “A”) 

3. Após o prazo legal, o assento de nascimento é realizado apenas no lugar da residência dos 
pais. (Livro “A”) 

 

4. No registro tardio de nascimento de índio não aculturado, com mais de 12 (doze) anos, é 
exigido certidão ou comprovante de registro administrativo da FUNAI (Livro “A”) 

 

5. Nas declarações de nascimento, fora do prazo legal, de registrando com menos de 12 anos, as 
testemunhas são dispensadas de assinar o requerimento.  (Livro “A”) 

 

6. No registro tardio de registrando maior de 12 anos, o requerimento está assinado por 02 
(duas) testemunhas. (Livro “A”) 

 

7. No assento de nascimento com pais menores de 14 anos há representação legal (Livro “A”) 
 

 

8. O registro de prenomes observa o disposto no art. 55, parágrafo único, da Lei 6.015/73, ou 
seja, não há prenomes suscetíveis de expor a ridículos os seus portadores. (Livro “A”) 

 

 É observada a gratuidade para a lavratura dos assentos de nascimento e óbito , bem como 
pelas emissão das respectivas primeiras certidões, conforme disposto no art. 30, caput, da Lei 
6.015/73. 

 

9. O certificado de habilitação é expedido após a manifestação do Ministério Público, conforme 
reza o art. 1.531 do Código Civil. 

 

10. Nubentes residentes em diferentes distritos do Registro Civil, o edital é publicado em um e 
em outro (§ 4º do art. 67 da LRP); (Livro “B”) 

 

11.  Depois de celebrado o matrimônio, o assento é lavrado e assinado pelo presidente do ato, os 
cônjuges, as testemunhas, pelo menos duas, e o Oficial. (Livro “B”) 

 

12. Quando um dos nubentes não souber ler ou escrever, ou quando o casamento for realizado 
em local particular, o assento de casamento é assinado não por 2 mas por 4 testemunhas. art. 
1.534, § 1º e 2º do Civil) (Livro “B”) 

 

13. Os nubentes e as testemunhas são dispensados do reconhecimento de firma. (Livro “B”)  
14. O registro de casamento contêm os requisitos constantes do art. 1.536 do Código Civil. (Livro 

“B”) 
 

15. Os assentos de óbitos contem todos os requisitos constantes do art. 80 da lei 6.015/73 (Livro 
“C”) 

 

16. É observada a territorialidade para a lavratura dos assentos de óbitos (lugar do falecimento) 
(Livro “C”) 

 

17. O Oficial, antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de um ano, verifica 
previamente a existência de registro de nascimento. (Livro “C”) 

 

18. Quando a criança morreu na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, deverá o 
Registrador lavrar dois assentos, o de nascimento e o de óbito (Livro “C” Auxiliar) 

 

19. Existe na serventia todos os livros dispostos no art. 33 da Lei 6.015/73.  
20. Utilizados livros encadernados  
21. Há escrituração informatizada  
22. Há escrituração manuscrita  
23. Há sistema de microfilmagem  
24. Há sistema de gravação eletrônica de imagens  
Observações, recomendações e determinações:_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Cuiabá,  data/mês/Ano 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 

Escrivão Judicial que lavrou a ata 
2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELIONATO DE NOTAS 
 
 

LIVROS ESPECÍFICOS DO REGISTRO DE NOTAS 
Livro Analisado Número 

do livro 
Abertura Último 

ato e  
folha 

Nº do 
ato 

Documen
tação 

livro de Escrituras  Diversas      
Livro de Testamento      
Livro de Procurações      
Livro de Substabelecimentos de 
Procurações  

     

Livro de Arquivos de 
Procurações, oriundas de outras 
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serventias 
Livro Índice – Fichário ou Índice 
Eletrônico Via Computador 

     

Livro de Atas Notariais      
Livro de Carta de Sentença      
Livro de  Conciliação      
Observações, recomendações e determinações:____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
CLASSIFICADORES VERIFICADOS 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________S/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) 
 pendências 

Não houve arquivamento de certificado de cadastro de imóvel rural - 
CCIR 

 

Não houve arquivamento de vias do imposto de transmissão – 
ITBI/ITCMD 

 

Não houve arquivamento das Certidões do INSS ou sua cópia autêntica 
– CND 

 

Não houve arquivamento de certidões de ações reais e pessoais 
reipersecutórias e as de ônus reais. 

 

Não houve arquivamento dos constitutivos de pessoas jurídicas .  

Não houve arquivamento de mandados   
Não há arquivamento das Comunicações às Fazendas Estaduais e 
Municipais 

 
 

Não houve arquivamento de cópias de substabelecimentos e 
revogações de procurações de outros Tabelionatos 

 

Não houve arquivamento de comunicações a Tabelionatos de 
substabelecimentos e revogações de procurações 

 

Não houve arquivamento de Certidões da Receita Federal  
Não houve arquivamento de certidões de propriedade, ônus e 
alienações do Registro de Imóveis utilizadas na lavratura dos atos 
notariais  

 

 
 
 

LIVRO DE CARTA DE SENTENÇA * 
(   ) em ordem 
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(  ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(   ) pendências O Livro não foi aberto (  ) 
O Livro contém rasuras (  ) 
Não é utilizado o verso (  ) 

* Nas hipóteses legais. 
 
 
 
 
 

LIVROS DE NOTAS 
INFORMAÇÕES GERAIS 

Livro(s) (em andamento) nº(s) Abertura Último ato Pág.do ato 
    
    
    

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:______________________________ 
 
 Há falta de abertura e/ou encerramento do livro.  

Há falta de rubrica das folhas.  
Os Índices não estão em ordem.  
Não é utilizado livro de folhas soltas.  
A escrituração não é de boa qualidade e fácil leitura.  
Verificado uso de borracha, detergente, raspagem, fita corrigível de 
polietileno ou outro corretivo químico. 

 

Foi constatada na escrituração dos atos a utilização de rasuras e 
entrelinhas. 

 

Os espaços em branco não são inutilizados.  
Não são colhidas impressões digitais daqueles que não podem ou não 
sabem assinar. 

 

Junto às assinaturas, não constam os nomes por inteiro dos 
subscritores. 

 

Há assinatura de parte(s) em livros em branco, total, parcial, ou em 
confiança. 

 

Há atos lavrados com falta de alguma assinatura.  
Nos atos lavrados não há menção ao nº da pasta e fls. em que 
arquivado o documento referido, sem remissões recíprocas.   

 

Os atos lavrados não têm correspondência com o teor dos 
documentos arquivados. 
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Escrituras “sem efeito” não têm certificação do motivo.  
Os livros não são encadernados, logo que concluídos.  
O Tabelião não torna sem efeito a escritura, não concluída por 
responsabilidade das partes, sem assinaturas por até  10 (dez) dias 

 

Os índices são em sistema de fichas  
Os índices são em sistema de livro  
Os índices são em sistema informatizado  

 Observações, recomendações e determinações:_____________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

TESTAMENTO 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:______________________________ 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
(   )  
pendências 

Não há informações de testamentos/revogações à Registro Central 
de Testamentos Online – RCTO/CNJ. 

 

A serventia não remete à Associação dos Notários e Registradores 
do Estado de Mato Grosso, até o 10.º (décimo) dia útil de cada mês, 
a relação em ordem alfabética dos nomes constantes dos 
Testamentos lavrados em seus livros e suas revogações, e dos 
instrumentos de aprovação dos testamentos cerrados 

 

Na lavratura do Testamento público não são observados os 
requisitos previstos nos arts. 1.864 a 1.867 do Código Civil. 

 

Na aprovação do testamento cerrado são observadas as regras 
dispostas nos arts. 1.868 a 1.874  do Código Civil 

 

Na revogação de testamento são observadas as regras dispostas nos 
arts. 1.869 a 1.872  do Código Civil 

 

As testemunhas não estão qualificadas na lavratura dos testamentos  
 
 

PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTOS 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações: ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
(   ) 

Não é anotado à margem do ato as revogações e substabelecimento de 
procurações  

 

A serventia não encaminha cópia do instrumento que revogou ou 
substabeleceu ato notarial lavrado em outra Serventia.  
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 pendências Na lavratura de procurações ou substabelecimentos relativos à 
alienação de bens móveis ou imóveis não consta a descrição do bem,  

 

Nas procurações em causa própria não consta  o valor estimativo do 
bem imóvel, as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e 
isenção de prestação de contas.  

 

Na procuração por instrumento público referente a qualquer espécie de 
transferência de veículos automotores, quando no ato da lavratura não 
for apresentado o certificado de propriedade ou o documento 
equivalente, está consignado que o outorgante se responsabiliza pelas 
características nominadas e que comprovará a propriedade junto ao 
órgão competente, por ocasião da transferência.  

 

Na hipótese de livro de procurações, junto com substabelecimentos, 
serão estes remissa e obrigatoriamente anotados no instrumento da 
procuração assim que lavrados. 

 

O Tabelião procede a retificação de erro material ocorrente na 
lavratura de escritura e procurações, que altera a substância do ato.  

 

Não há informações de procurações e outros atos notariais à Central de 
Escrituras e Procurações – CEP/CNJ 

 

O valor dos emolumentos da procuração em causa própria, quando 
contiver todos os elementos próprios da compra e venda, corresponde 
ao da escritura com valor declarado. 

 

O valor dos emolumentos das procurações e/ou substabelecimentos  
outorgados com poderes ad judicia e ad negotia num mesmo 
documento corresponde ao valor de 1 ato. 

 

 
 

ESCRITURAS DE SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO, INVENTÁRIO E PARTILHA 
LEI N.º 11.441/2007. 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
(   ) pendências 

.  
Há escrituras de inventários e partilha lavradas como filhos 
menores, sem assistência de  advogado e com testamento deixado 
pelo “ de cujus”. 

 

As partes e respectivos cônjuges, na escritura, não estão nomeados 
e/ou qualificados (nacionalidade; profissão; idade; estado civil; 
regime de bens; data do casamento; pacto antenupcial e seu registro 
imobiliário, se houver; número do documento de identidade; 
número de inscrição no CPF; domicílio e residência)  

 

Não há informações de inventários, partilhas, separação e divórcios 
à Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – 
CESDI. (Lei n. 11.441/2007) 
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 Não consta na escritura de separação consensual e o divórcio 
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à 
pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo 
cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do nome adotado 
quando se deu o casamento. 

 

   

 
SETOR DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES 

INFORMAÇÕES GERAIS 
1. Quantidade de fichas de firmas  
2. Quantidade de máquinas copiadoras  
3. Estimativa mensal de reconhecimento 

de firmas 
 

4. Estimativa mensal de atos de 
autenticação 

 

5. Estimativa mensal de cópias de 
documentos 

 

(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(   ) 
 pendências 

Não é utilizado cartão de assinatura padronizado para reconhecimento 
de firma. 

(  ) 

O prazo de 05 (cinco) anos de validade dos Cartões de Autógrafo e 
Reconhecimento de firmas não vem sendo observado. 

(  ) 

Nos atos de reconhecimento de firma, não consta a sua modalidade  
autêntico ou por semelhança). 

(  ) 

A cópia de documento de identidade não é arquivada com a ficha-
padrão. 

(  ) 

Não há controle diário dos atos praticados e da utilização dos selos (  ) 
O Reconhecimento de firma não é feito por etiqueta com número do 
Selo Digital do Poder Judiciário. 

(  ) 

Não há informação da validade dos selos de autenticidade no Portal 
do Extrajudicial (lote de retorno – site tribunal) 

(  ) 

Na autenticação de documentos extraídos via internet não consta a 
expressão “conferida a autenticidade via Internet”.  

 

Autenticações em cópia de documento com trecho apagado, 
danificado ou rasurado, ilegível ou de difícil leitura, havendo indício 
de fraude ou insegurança jurídica.  

(  ) 

Autenticações em cópia que não retrate fielmente o original (  ) 
Autenticações em cópia de cópia, embora autenticada. (  ) 
Autenticações em folha que contenha diversos documentos em cópia 
reprográfica, e o interessado deixaram de apresentar algum original. 

(  ) 
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INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS S/N 
1. As fichas de firmas são guardadas em fichário próprio  
2. Há sistema informatizado e arquivo eletrônico de imagens das fichas  
3. Há sistema de biometria no caso de abertura de firma  
 Observações, recomendações e determinações:___________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:_______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(   ) pendências Não há consulta a central para lavratura de escrituras (  ) 
 
 

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA – DOI 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:_______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(   ) houve a conferência por amostragem das seguintes comunicações à Secretaria da 
Receita Federal:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________  
(   ) 
pendências 

Há irregularidade na remessa da DOI à Secretaria da Receita 
Federal . 

(  ) 

As cópias dos ofícios, que encaminham as comunicações ao órgão 
da Receita Federal, bem como os respectivos comprovantes de 
entrega ou remessa não foram arquivadas.  

(  ) 

 
 

ESCRITURAS DIVERSAS 
(   ) em ordem 
(   ) observações, recomendações e determinações:________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

A escritura não contém os requisitos dispostos no art. 215 e do  item  
da CNGCE. 

 

Nas escrituras relativas a negócios jurídicos sem conteúdo  
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(   ) pendências econômico, a parte interessada estimará valor para efeito de base de 
cálculo dos emolumentos. 
Escritura de mais de um imóvel - será cobrado adicional 
correspondente a 1/4 (um quarto) sobre o valor previsto na tabela de 
emolumentos por imóvel que exceder, sem limite de teto.  

 

Há retificações realizadas com erros materiais alteram 
substancialmente o objeto, ultrapassando os limites da correção de 
vício material.  

 

Não consta na escritura os valores de emolumentos recebidos pela 
Serventia e  selo. 

 

Lavratura de atos de fracionamento de imóvel rural para fins 
urbanos sem a observância das exigências legais, quanto ao  
parcelamento do imóvel  

 

Escritura de instituição de Fundação sem a participação do MP  
Lavratura de escritura declaratória de existência ou dissolução de 
união estável, por declaração unilateral, sem que conste 
expressamente, em letras maiúsculas, que o ato faz prova da 
declaração, mas não do fato declarado. 

 

 
 
 
Cuiabá,  data/mês/Ano 
 

1 - assinaturas do(a)(s) 
Corregedor(a)  Permanente e 

Escrivão Judicial que lavrou a ata 
2 - nomes do responsável pela unidade e funcionários 
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Anexo  referente ao § 3 do art. 49, artigos 70 e 78. 
 
 
 
 
 

ANEXO  I - CRONOGRAMA  
 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, ENVIO DAS INFORMAÇÕES e 
INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PARA A  CEI. 

 
Registro de 
Imóveis, Títulos e 
Documentos, 
Protesto, 
Tabelionato de 
Notas, Pessoa 
Jurídica  e Registro 
Civil   
 
 
 
Obs.  O Registro 
Civil  desde 1976. 
 

 
Obrigadas a alimentar a 
Central diariamente, com 
dados constantes nos 
artigos 5º ao 10 da 
norma, com exceção  dos 
atos de Protesto que 
constarão  da CEI  dos 
últimos 05(cinco) anos.  
 
 
 
 

1ª Carga -   setembro/2015  - ( jan/2014 a  nov2009) 
2ª Carga -   março/2016  - ( dez/2009 a dez/2004) 
3ª Carga  - setembro/2016  - ( jan/2004 a jan/1999) 
4ª Carga -   março /2017  - ( fev/1999 a fev/1994) 
5ª Carga -   setembro/2017  - ( mar/1994 a mar/1989) 
6ª Carga -   março/2018  - ( abr/1989 a abr1984) 
7ª Carga -   setembro/2018  - ( maio/1984 a maio1979) 
8ª Carga -   março/2019 - ( jun/1979  a  dez1976) 
 
A partir do mês de março/2015  a informação  deverá ser 
enviada  diariamente.   
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Anexo  referente aos arts. 57 e 73. 
 

 
 

1  TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TIPO DE LIVRO 

RELACIONADO 
Código 
Serviço 

Descrição Tipo 
Livro 

Descrição 

1 Cartões de Reconhecimento de Firmas 1 Cartões de Reconhecimento de Firmas 

2 Escritura 2 I - Livro de Notas 

2 Escritura 3 II - Livro de Testamento 

3 Procuração 4 III - Livro de Procurações 

3 Procuração 5 IV - Livro de Substabelecimentos de Procurações 

4 Nascimento 6 Livro A 

5 Casamento 7 Livro B-Casamento 

5 Casamento 8 Livro B-Auxiliar Casamento religioso para efeitos civis 

6 Óbito 9 Livro C  

6 Óbito 10 Livro CA 

7 Registro Especial 11 Livro E 

8 Protesto 12 Livro de Protestos 

9 Títulos e Documentos 13 Livro B 

9 Títulos e Documentos 14 Livro C 

10 Pessoa Jurídica 15 Livro A 

10 Pessoa Jurídica 16 Livro B 
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11 Registro de Imóveis 17 Livro 2 - Registro Geral 

11 Registro de Imóveis 18 Livro 3 - Registro Auxiliar 

 
 
 
2   TABELA DE INDICAÇÃO DOS CAMPOS XML 

 
TAG/Campo 

 
Nível 

 
Ocorrência 

Tipo 
e 

Tam. 

 
Descrição 

<Coleta> 1 1-1  Identificação do cabeçalho do arquivo 
<Resumo> 2 1-1  Identificação do documento 
 
<DataCriacao> 
 

 
2 

 
1-1 

 
D 

Data da criação do arquivo XML 
 
Formato: aaaa-mm-dd 

 
<CnjCartorio> 

 
2 

 
1-1 

 
N 

Código da Serventia no CNJ 
 
Somente números, respeitando zeros a esquerda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<CodigoServico> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Código do tipo do documento:  
 
  1 - Cartão de Firmas  
  2 - Escritura  
  3 - Procuração  
  4 - Nascimento 
  5 - Casamento 
  6 - Óbito 
  7 - Registro Especial 
  8 - Protesto 
  9 - Registro de Títulos e Documentos 
10 - Pessoa Jurídica 
11 - Registro de Imóveis  

 
Formato: numérico 
 
Obrigatório para todos os serviços 
 
Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<NaturezaDocumento> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-100 

Tipo do documento  
 
Ex.: para: 
 

 1 - Cartão de Firmas 
       (Cartão de Firma) 

 
 2 - Escritura  
       (Compra e venda, Cessão de direitos, etc.) 
 
 3 - Procuração  
       (Ad-judicia, Previdenciária, etc.) 
 

Para Registro Civil a tag servirá para armazenar: 
 
 4 - Nascimento 
       (Registro ou Averbação) 
 
 5 - Casamento  
      (Registro ou Averbação) 
 
 6 - Óbito  
       (Registro ou Averbação)  
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7 - Registro Especial 
       (Interdição, ausência, emancipação, etc.)  
 

Para Protesto: 
 

 8 - Protesto 
       (Situação do Título) 
 
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
       (Averbação, Notificação, Contrato de locação, etc.) 
 
 10 - Pessoa Jurídica   
       (Averbação, Ata, Estatutos, etc.) 
 
11 - Registro de Imóveis Livro 2 
       (Abertura, Registro ou Averbação) 
 
11 - Registro de Imóveis Livro 3  
       (Registro ou Averbação) 
 

 
Obrigatório para todos os serviços 
 
Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
 
 
 
<DataProtocolo> 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 

D 

Data em que foi protocolado o documento. 
 
Data no formato: aaaa-mm-dd 
 
Obrigatório para serviços de: 
 

 8 - Protesto  
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
10 - Pessoa Jurídica 
11 - Registro de Imóveis 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços.  

 
 
 
 
 
 
 
<NumeroProtocolo> 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 

A-10 

Número do protocolo, pode conter letra se necessário. 
 
Ex.: 100 ou 100A 
 
Obrigatório para serviços de: 
 

 8 - Protesto  
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
10 - Pessoa Jurídica 
11 - Registro de Imóveis 
 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
<DataAto> 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 

1-1 

 
 
 

D 

Data da lavratura, registro ou abertura do cartão de firmas. 
 
 
Formato: aaaa-mm-dd. 
 
 
Obrigatório para todos os serviços 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Número do registro do ato, pode conter letra se necessário. 
 
Ex.: 100 ou 100A 
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<NumeroAto> 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 

A-10 

Obrigatório para serviços de: 
 

 1 - Cartão de Firmas  
       (Número do Cartão) 

 
 4 - Nascimento  
       (Número do Termo do Livro A) 
 
 5 - Casamento  
       (Número do Termo do Livro B ou BA) 
 
 6 - Óbito  
       (Número do Termo do Livro C ou CA) 
 
7 - Registro Especial 
       (Número do Termo do Livro E) 
 
 8 - Protesto  
       (Número do Instrumento) 
 
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
       (Número do Registro) 
 
10 - Pessoa Jurídica  
       (Número do Registro) 
 
11 - Registro de Imóveis - Livro 2  
       (Número da Matrícula) 
 
11 - Registro de Imóveis - Livro 3  
       (Número do Registro) 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
<Livro> 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

A-10 

Número do livro, pode conter letras. 
 
Ex.: 100 ou 100A 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
 2 - Escritura 
 3 - Procuração 
 4 - Nascimento 
 5 - Casamento   
 6 - Óbito 
 7 - Registro Especial 
 8 - Protesto 
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
10 - Pessoa Jurídica 
11 - Registro de Imóveis 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Folha> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-10 

Número da folha, pode conter letras. 
 
Ex.: 101 
       101A 
       101/101v 
       101/102 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
 2 - Escritura 
 3 - Procuração 
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 4 - Nascimento 
 5 - Casamento   
 6 - Óbito 
 7 - Registro Especial 
 8 - Protesto 
 9 - Registro de Títulos e Documentos 
10 - Pessoa Jurídica 
11 - Registro de Imóveis 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
 
 
<Publicado> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

A-1 

Valor indicado para liberação da visualização do documento 
na central. 
 
 
"S" Para liberação do documento para o cliente 
"N" Para impedimento 
 

Obrigatório "S"  para este serviço: 
 
11 - Registro de Imóveis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<DataOcorrencia> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Da ocorrência do ato ou fato registrado. 
 
Data:  aaaa-mm-dd 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 

4 - Nascimento 
(Data do Nascimento) 
 

6 - Óbito  
(Data do Óbito) 
 

7 - Registro Especial 
       (Data do ato ou fato) 

 
Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
 
<NumeroDoSelo> 

 
 
 
2 

 
 
 

1-1 

 
 
 

A-8 

Número do selo digital utilizado pelo TJ-MT. 
 
Obrigatório para todos os serviços a partir de 01/01/2015. 
 
Formato: AAA00000 
 

 
 
 
 
 
<Matricula> 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 

N 

Número da matrícula do CNJ utilizado para registro de 
pessoas naturais. 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
4 - Nascimento 
5 - Casamento   
6 - Óbito  
7 - Registro Especial 
 

Somente números, respeitando zeros a esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ver tabela de identificação dos serviços e tipo de livro 
relacionado, gravar o código relacionado. 

1 - Cartão de Firmas   
       1 - Cartão de Firmas   
 
2 - Escritura 
       2 - I - Livro de Notas 
       3 - II - Livro de Testamento 
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<TipoLivro> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 
03 - Procuração  
        4 - III - Livro de Procurações 
        5 - IV - Livro de Substabelecimentos de       
Procurações 
 
4 - Nascimento 
       6 - Livro A 
 
5 - Casamento   
       7 - Livro B 
       8 - Livro BA 
 
6 - Óbito  
     9 - Livro C 
     10 - Livro CA 
 
7 - Registro Especial  
     11 - Livro E 
 
8 - Protesto  
     12 - Livro de Protestos 
 
9 - Registro de Títulos e Documentos 
     13 - Livro B 
     14 - Livro C 
 
10 - Pessoa Jurídica 
      15 - Livro A 
      16 - Livro B 
 
11 - Registro de Imóveis 
      17 - Livro 2 
      18 - Livro 3 

 
 
 
 
<Retificacao> 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 

A-1 

 
Status para controle de primeiro envio, retificação ou 
atualização de documentos já enviados. 
 
"P" Primeiro envio 
 
"R" Retificação e atualização. 

 
Obrigatório para todos os serviços 

 
 
 
<DocumentoAnexo> 
 

 
 
 
2 

 
 
 

1-1 

 
 
 

A-1 

 
Status para verificação se existe ou não documento anexo. 
  
"S" Sim  
"N" Não  

 
Obrigatório para todos os serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<StatusAto> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-11 

 
Verificação do Ato da Matricula de Registro de Imóveis 
no cartório, quando necessário, preencher Encerrado. 
 
Verificação do casamento quando Homoafetivo. 
  
Verificação quando for escritura de união estável para 
Homoafetivo. 
 

11 - Registro de Imóveis 
      17 - Livro 2 

         Encerrado 
 
 5 - Casamento   

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 748 de 1524



                         Homoafetivo  
 

2 - Escritura 
       2 - I - Livro de Notas 

                         Homoafetivo  
 
Para os demais itens nulo como padrão. 
 
Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela 
de identificação dos serviços. 

 
 
 
 
<Arquivo> 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

1-1 

 
 
 

base6
4 

 
Documento assinado com padrão .p7s ou .pdf e codificado em 
base64. 
 
A assinatura os documentos devem respeitar a Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).   
 
Obs. O processo de encapsulamento, do PDF assinado com o 
XML, será feito conforme item 5 - Padronização e envio 
XML.  

</Resumo> 2 1-1   
<Partes> 3 1-1  Tag que indica o início da estrutura para os registros. 
<Dados> 4 1-N  Tag que indica o início da estrutura para os registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Nome> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-255 

Nome das partes envolvidas, no documento cada um 
conforme sua identificação: 
 
Ex.: para: 

1 - Cartão de Firmas 
(Nome do cliente) 
 

2 - Escritura  
(Nome do(s) outorgante(s) e outorgado(s)) 

 
3 - Procuração 

(Nome do(s) outorgante(s) e  outorgado(s)) 
 
4 - Nascimento 
       (Nome da criança, Declarante Filiação) 
 
5 - Casamento   
        (Nome dos Nubentes, pai, mãe,testemunhas) 
 
6 - Óbito  

(Nome do declarante, falecido) 
 
7 - Registro Especial  

(Nome do(s)  outorgante(s) e  outorgado(s)) 
 
8 - Protesto  

(Nome do devedor)  
 
9 - Registro de Títulos e Documentos   

(Nome do(s)  outorgante(s) e  outorgado(s)) 
 
10 - Pessoa Jurídica;  

(Nome do Pessoa Jurídica constituída)  
 
11 - Registro de Imóveis 

(Nome do(s)  outorgante(s) e  outorgado(s)) 
 
 

Obrigatório para todos os serviços 
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Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<DataNascimento> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

Data do Nascimento 
 
Formato: aaaa-mm-dd. 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
4 - Nascimento 
     Da criança 
 
5 - Casamento   
     Dos Nubentes 
 
6 - Óbito  

                  Do Falecido 
 
Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<Natural> 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

A-100 

Naturalidade das partes envolvidas 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
4 - Nascimento 
     Da Criança 
 
5 - Casamento   
     Dos Nubentes 
 
6 - Óbito  
     Do Falecido 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
<UF> 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

A-2 

UF da Naturalidade 
 

Obrigatório para estes serviços: 
 
4 - Nascimento 
     Da Criança 
 
5 - Casamento   
     Nubentes 
 
6 - Óbito  
     Falecido 
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 
 

 
 
<CpfCnpj> 
 

 
 
4 

 
 

1-1 

 
A-14 
ou 

A-11 

CPF/CNPJ do Cliente indicado no documento. 
Obrigatório para todos os serviços a partir da publicação. 
 
 
Obrigatório para todos os serviços 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo das partes envolvidas: 
 

1 - Cartão de Firmas 
(Cliente) 
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<TipoDaParte> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-20 

2 - Escritura  
(Outorgante,  outorgado) 

 
3 - Procuração 

(Outorgante, outorgado) 
 
4 - Nascimento 
       (Criança, declarante , Filiação) 
 
5 - Casamento  (Seguir regra ) 
        ( Nubente 1 
          Pai nubente 1 
          Mãe nubente 1) 
 
        (Nubente 2 
          Pai nubente 2 
          Mãe nubente 2) 
 
          Testemunha  
 
6 - Óbito  

(Falecido, declarante) 
 
7 - Registro Especial  

(Outorgante, outorgado) 
 
8 - Protesto  

(Devedor)  
 
9 - Registro de Títulos e Documentos 

(Outorgante, outorgado) 
 
10 - Pessoa Jurídica  

(Pessoa Jurídica constituída,representantes leais)  
 
11 - Registro de Imóveis 
       (Proprietário, Outorgante, outorgado) 
 
Obrigatório para todos os serviços  
 

Os números são referentes ao CodigoServico. Ver tabela de 
identificação dos serviços. 

 
 
<Arquivo> 
 
 

 
 
4 

 
 

1-1 

 
 

base6
4 

 
 
Esta Tag terá valor nulo como padrão, até segunda ordem. 
 
 

<Dados> 4 1-N  Tag que indica o início da estrutura para os registros. 
</Partes> 3 1-1  Tag que indica o início da estrutura para os registros. 
</Coleta> 1 1-1   

 

 
3  MODELO XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<Coleta>  
  <Resumo> 
    <DataCriacao>aaaa-mm-dd</DataCriacao> 
    <CnjCartorio>CnjCartorio</CnjCartorio> 
    <CodigoServico>VerTabela</CodigoServico> 
    <NaturezaDocumento>NaturezaDocumento</NaturezaDocumento> 
    <DataProtocolo>aaaa-mm-dd</DataProtocolo> 
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    <NumeroProtocolo>NumeroProtocolo</NumeroProtocolo> 
    <DataAto>aaaa-mm-dd</DataAto> 
    <NumeroAto>NumeroAto</NumeroAto> 
    <Livro>Livro</Livro> 
    <Folha>Folha</Folha> 
    <Publicado>S ou N</Publicado> 
    <DataOcorrencia>aaaa-mm-dd</DataOcorrencia> 
    <NumeroSelo>NumeroSelo</NumeroSelo> 
    <Matricula>MatriculaCNJ</Matricula> 
    <TipoLivro>VerTabela</TipoLivro> 
  <Retificacao>S ou N</Retificacao> 
  <DocumentoAnexo>S ou N</DocumentoAnexo> 
  <StatusAto></StatusAto> 
    <Arquivo>DocumentoAssinadoBase64</Arquivo> 
  </Resumo> 
 
  <Partes> 
    <Dados> 
    <Nome>Nome</Nome> 
    <DataNascimento> aaaa-mm-dd</DataNascimento> 
    <Natural>Cidade</Natural> 
    <UF>UF</UF> 
     <CpfCnpj>Cpf ou Cnpj</CpfCnpj> 
    <TipoDaParte>TipoDaParte</TipoDaParte> 
     <Documentos/> 
    </Dados> 
  </Partes> 
</Coleta> 

 

4   PADRONIZAÇÃO PDF 

 1 - Padrão PDF/A - 1a ou Padrão PDF/A - 1b 

 2 - Assinado digitalmente padrão .p7s ou .PDF 

 3 - Marcação - "Não tem valor de certidão".  

  Tipo da Fonte        = Courier New  

  Tamanho da Fonte  = 60 

  Cor da Fonte  = Vermelho 

  Inclinação   = 45º graus 

  Tamanho  = Média de 400 Kbs por página. 

  
5  PADRONIZAÇÃO E ENVIO XML 

A Anoreg-MT irá disponibilizar um aplicativo para todas as serventias, o 

mesmo fará a unificação dos arquivos de Índice XML, com o documento em 

PDF assinado, e também sua transferência por conexão segura e 

criptografada. 

Aplicativo e manual estarão na área de downloads na CEI. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 752 de 1524



Para unificação, os arquivos devem respeitar a mesma nomenclatura, 

tanto XML como PDF assinado. 

Ex.: para: 

 

 Cartão de Firmas: 
  Arquivo XML: 1-150.xml 

  Onde 1 é a descrição para Cartão de Firmas e 150 o número da ficha. 

  Para esta opção não e necessário o arquivo PDF. 

 Escritura: 
  Arquivo XML: 2-150-002.xml 

  Arquivo PDF: 2-150-002.pdf.p7s ou 2-150-002.pdf 

  Onde 2 é a descrição para Escritura, 150 o número do livro, e 002 o 

número da folha. 

 Procuração: 
  Arquivo XML: 3-150-002.xml 

  Arquivo PDF: 3-150-002.pdf.p7s ou 3-150-002.pdf 

  Onde 3 é a descrição para Procuração,150 o número do livro, e 002 o 

número da folha. 

 Nascimento: 
  Arquivo XML: 4-150.xml 

  Arquivo PDF: 4-150.pdf.p7s ou 4-150.pdf 

  Onde 4 é a descrição para Nascimento e 150 o número do termo. 

 Casamento: 
  Arquivo XML: 5-150.xml 

  Arquivo PDF: 5-150.pdf.p7s ou 5-150.pdf 

  Onde 5 é a descrição para Casamento e 150 o número do termo. 

 Óbito: 
  Arquivo XML: 6-150.xml 

  Arquivo PDF: 6-150.pdf.p7s ou 6-150.pdf 

  Onde 6 é a descrição para Óbito e 150 o número do termo. 

 Registro Especial: 
  Arquivo XML: 7-150.xml 
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  Arquivo PDF: 7-150.pdf.p7s ou 7-150.pdf 

  Onde 7 é a descrição para Óbito e 150 o número do termo. 

 Protesto: 
  Arquivo XML: 8-150.xml 

  Arquivo PDF: 8-150.pdf.p7s ou 8-150.pdf 

  Onde 8 é a descrição para Protesto e 150 o número do instrumento. 

 

 RTD: 
  Arquivo XML: 9-150.xml 

  Arquivo XML: 9-150.pdf.p7s ou 9-150.pdf 

  Onde 9 é a descrição para RTD e 200 o número do registro. 

 PJ: 
  Arquivo XML: 10-150.xml 

  Arquivo XML: 10-150.pdf.p7s ou 10-150.pdf 

  Onde 10 é a descrição para PJ e 200 o número do registro. 

 RGI: 
  Arquivo XML: 11-150.xml 

  Arquivo PDF: 11-150.pdf.p7s ou 11-150.pdf 

  Onde 11 é a descrição para RGI e 200 o número da matrícula ou 

registro. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Dúvidas: 
Para dúvidas sobre o arquivo XML, enviar e-mail para: 

cei@anoregmt.org.br 

Assunto: Central de Informações Anoreg 

Nome da Serventia: 

Telefone fixo:  

Nome do Contato: 
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Anexo  referente ao  § 3º do art. 157 e  art. 159.   
 
ANEXO À DECISÃO DE 09 DE JULHO DE 2010 
BALANÇO MENSAL 
SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS 

SERVIÇO:  
MÊS/ANO: 
CÓDIGO NACIONAL DA SERVENTIA:  
ENDEREÇO:  
 

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 
SALDO DE CAIXA  (Remanescente do mês anterior) R$ 
RECEITA DO MÊS  (Emolumentos + Aplicações Financeiras) R$ 
VALOR  TOTAL R$ 
DESPESAS VALOR 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIAS R$ 
REMUNERAÇÃO BRUTA DO INTERINO R$ 
ALUGUEL  R$ 
ÁGUA R$ 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (Materiais de consumo) R$ 
OUTROS INVESTIMENTOS R$ 
 

SEGUROS PERÍODO DE VIGÊNCIA VALOR 
INCÊNDIO / ROUBO / DANOS  R$ 
RESPONSÁVEL CIVIL  R$ 
 

RECOLHIMENTOS  DIVERSOS VALOR 
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 R$ 
 R$ 
 

SALDO 
TRANSFERIDO 
PARA O PODER 
PÚBLICO 

 
Nº  DA  GUIA 

DATA  DO 
RECOLHIMENTO 

VALOR 

   
R$ 

 
__________________,  ______________________,  de  2010. 
 
_________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo referente ao § 5º do artigo  174.  

 
Modelo 1 

Espaço para logo do 
cartório 

PEDIDO DE CERTIDÃO – REGISTRO CIVIL 
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SOLICITANTE 

CERTIDÃO EM INTEIRO TEOR 

NOME DO REGISTRADO Folhas Livro TERMO 
Data de realização 
do ato (dia, mês e 

ano) 
     

    

    

OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) BUSCA SEM CERTIDÃO (INFORMAÇÃO 
VERBAL) 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
(   ) BUSCA COM CERTIDAO DE CASAMENTO 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO DE OBITO  

 

INFORMAÇÕES: 
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OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PEDIDO DE BUSCA SEM QUE SEJA SOLICITADA CERTIDÃO, O 
REQUERENTE DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE RECEBERÁ APENAS INFORMAÇÃO 
VERBAL. 
DATA: 

NOME LEGÍVEL: 

ASSINATURA: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 2 
Espaço para logo do cartório PEDIDO DE CERTIDÃO – REGISTRO DE IMÓVEIS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SOLICITANTE 
CERTIDÃO EM INTEIRO TEOR 

Número do ato 
Matrícula/Transcrição/Registro 

Auxiliar 
Folhas Livro 

Data de realização 
do ato/abertura 
(dia, mês e ano) 

    

    

    

OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) CERTIDÃO DE ÔNUS 
(   ) CERTIDÃO DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS 
REIPERSECUTÓRIAS 

(   ) CERTIDÃO DE FILIAÇÃO DE 
DOMÍNIO (CADEIA 
DOMINIAL/CERTIDÃO 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 757 de 1524



(   ) CERTIDÃO COM QUESITOS (EM BREVE 
RELATO/LOTE, ETC) 
(   ) CERTIDÃO DE PENHOR 

VINTENÁRIA/OUTRAS) 
(   ) BUSCA SEM CERTIDÃO 
(INFORMAÇÃO VERBAL) 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO 

INFORMAÇÕES: 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PEDIDO DE BUSCA SEM QUE SEJA SOLICITADA CERTIDÃO, O 
REQUERENTE DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE RECEBERÁ APENAS INFORMAÇÃO 
VERBAL. 
DATA: 

NOME LEGÍVEL: 

ASSINATURA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 3 
Espaço para logo do 

cartório 
PEDIDO DE CERTIDÃO – TABELIONATO DE NOTAS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SOLICITANTE 
CERTIDÃO EM INTEIRO TEOR 

NOME DAS PARTES Folhas Livro 
Data de realização 
do ato (dia, mês e 

ano) 
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OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) BUSCA SEM CERTIDÃO (INFORMAÇÃO 
VERBAL) 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO DE ESCRITURA 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO DE PROCURAÇÃO 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO DE ATA NOTARIAL 

 

INFORMAÇÕES: 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PEDIDO DE BUSCA SEM QUE SEJA SOLICITADA CERTIDÃO, O 
REQUERENTE DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE RECEBERÁ APENAS INFORMAÇÃO 
VERBAL. 
DATA: 

NOME LEGÍVEL: 

ASSINATURA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 4 
Espaço para logo do 

cartório 
PEDIDO DE CERTIDÃO – TABELIONATO DE PROTESTO 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SOLICITANTE 
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CERTIDÃO POSITIVA OU NEGATIVA 

NOME CPF/MF CNPJ/MF 

   

   

   

OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) CERTIDÃO PROTESTO ESPECÍFICO 
(   ) BUSCA SEM CERTIDÃO ( INFORMAÇÃO 
VERBAL) 
(   ) OUTRAS CERTIDÕES 
 

 
 

INFORMAÇÕES: 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PEDIDO DE BUSCA SEM QUE SEJA SOLICITADA CERTIDÃO, O 
REQUERENTE DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE RECEBERÁ APENAS INFORMAÇÃO 
VERBAL. 
DATA: 

NOME LEGÍVEL: 

DOCUMENTO SOLICITANTE:                                                           TELEFONE: 

ASSINATURA: 
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Modelo 5 
Espaço para logo do 

cartório 
PEDIDO DE CERTIDÃO – TÍTULOS E DOCUMENTOS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SOLICITANTE 
CERTIDÃO EM INTEIRO TEOR 

Número do ato 
Registro Folhas Livro 

Data de realização 
do ato (dia, mês e 

ano) 
    

    

    

OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) CERTIDÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 
BENS MÓVEIS 
(   ) CERTIDÃO DE PENHOR COMUM 
(   ) CERTIDÃO COM QUESITOS 

(   ) OUTRAS CERTIDÕES 
(   ) BUSCA SEM CERTIDÃO 
(INFORMAÇÃO VERBAL) 
(   ) BUSCA COM CERTIDÃO 

INFORMAÇÕES: 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: EM CASO DE PEDIDO DE BUSCA SEM QUE SEJA SOLICITADA CERTIDÃO, O 
REQUERENTE DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE RECEBERÁ APENAS INFORMAÇÃO 
VERBAL. 
DATA: 

NOME LEGÍVEL: 

ASSINATURA: 
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ANEXO  Art. . 152 – 1º 
 
 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO ESCREVENTE SUBSTITUTO MAIS 
ANTIGO PARA RESPONDER PELO SERVIÇO EM CASO DE VACÂNCIA – 
ART. 39, § 2º, DA LEI Nº 8.935/94  
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE _______________________  
 
                         PORTARIA N.º __/____  
 
 

O Doutor ______, Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca 
de _____, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e 
 

 CONSIDERANDO ___ (falecimento, aposentadoria, remoção, 
etc - especificar o motivo da vacância) do(a) Sr.(a) ____, titular do Serviço 
_______ (Notarial/Registral/Distrital) da Comarca de _____, conforme 
comunicação arquivada na Secretaria desta Direção.  
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, § 2º, da Lei nº 
8.935/94 10 .  
 
 
                         RESOLVE 
 

Art. 1º.DESIGNAR o(a) Sr.(a) ______, (qualificação do/a 
designado/a), Escrevente Substituto(a) mais antigo(a) do Serviço _______ 
(Notarial/Registral/Distrital),  para responder, em caráter provisório, pela 
referida serventia, até o provimento da vaga.  

. Art. 2º. Comunique-se à douta Corregedoria-Geral da 
Justiça. Dada e passada nesta Cidade e comarca de __________________, 
Estado Mato Grosso, aos (dia-mês-ano).  

Registre-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá,         /       /       . 
 
Assinatura  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO  Art. . 152 – 2º 

 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE TITULAR DE OUTRA 

SERVENTIA PARA RESPONDER PELO SERVIÇO VAGO –  
 
 JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

_______________________  
 
 
PORTARIA N.º __/____ 
 
 
 O Doutor ______, Juiz de Direito Diretor do Fórum da 

Comarca de _____, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, e  

 
CONSIDERANDO ___ (falecimento, aposentadoria, 

remoção, etc - especificar o motivo da vacância) do(a) Sr.(a) ____, titular 
do Serviço _______ (Notarial/Registral/Distrital) da Comarca de _____, 
conforme comunicação arquivada na Secretaria desta Direção.  

CONSIDERANDO a inexistência do escrevente substituto 
referido no § 2º do artigo 39 da Lei Federal nº 8.935/94.  

 
 RESOLVE 
 
 DESIGNAR o(a) Sr.(a) _______, (qualificação do/a 

designado/a), Agente Delegado(a) do Serviço _______ 
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(Notarial/Registral/Distrital), para responder, em caráter provisório, pelo 
Serviço _______ (Notarial/Registral/Distrital), até o provimento da vaga.  

Comunique-se à douta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e 
passada nesta Cidade e comarca de __________________, Estado do Mato 
Grosso, aos (dia-mês-ano). 

Registre-se. Cumpra-se. 
 
Cuiabá,        /            /         . 
 
 
 Assinatura _____________ 
 

 
 
 
 

Anexo   art. 294 - MANUAL DE TRANSMISSÃO DE 
TRANSIMSSÃO DE ACERVO  DAS SERVENTIAS  

EXTRAJUDICIAIS. 
 

 
 
 
 
 

1. Subsídios  Normativos  
 
1.1.  Lei de Registros Públicos  - 6.015/1973. 

1.2. Lei dos  Notários e Registradores – 8.935/94 

1.3. Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Extrajudicial 

1.4. Lei  dos  Emolumentos  do Foro Extrajudicial e  FCPCRN – Lei n. 7.550/2001 

1.5. Lei  da instituição do selo e taxa do FUNAJURIS  - Lei 8.003/2000. 

 

 
 
2. Responsabilidade da transmissão 

 
2.1  Diretor  do Foro 

      Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Extrajudicial 

2.2  Equipe de  trabalho 
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      Ao  Diretor  compete escolher quais e quantos servidores da comarca 

integrarão a equipe de transmissão.  A quantidade de servidor deve ser 

calculada levando-se em conta o tamanho  do acervo,  especialmente o 

tamanho do arquivo da serventias.  È importante a designação de um 

servidor que seja a responsável pela lavratura do relatório de correição.  

 
3. Novo  responsável   pelo acervo 

 
3.1.  Interino 

      Designado pelo Diretor do Foro. Requisitos  descritos  na Consolidação 

das Normas da Corregedoria, Provimento n. 12/2013-CM  e Resolução n. 

80/2009-CNJ.  

3.2.  Novo Titular 
     Nomeado por Ato  do  Presidente do Tribunal de Justiça,   quando  do 
encerrado do concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e 
registral.  
 

 
4.  Definição de espaço físico  

 
4.1  O novo  responsável, após a nomeação e antes da sua posse, comunicará ao 

Diretor o local de funcionamento da serventia.  

 

5.    Mediação nos  procedimentos da serventia 

     5.1.    O Diretor do Foro, ou servidor por ele designado, em período mínimo de 

uma semana antes da data fixada para a transmissão do acervo, deverá fazer contato 

com o atual delegado para informá-lo sobre a transmissão do acervo e buscar 

informações sobre os procedimentos adotados na serventia: sistema informatizado, 

contratos da serventia, quem possui chaves e senhas de acesso; responsabilidade de 

alimentação a programas de informações (receita federal, IBGE, cadastro na 

Corregedoria-Geral da Justiça, numeração do selo a ser utilizada, compra de selos, 

ressarcimentos dos atos, remessa para CEI, CENSEC, SIRC, lançamento dos dados 

na  justiça aberta, preenchimento do balanço mensal,   depósito do teto do subsídio 

do Ministro do STF para interino, lançamento da receita e despesa no GIF, Livro 
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Auxiliar de Receita e  Despesa, transmissão dos lotes diário ao Tribunal de Justiça e 

Pagamento do FUNAJURIS.   
 

6.     Organização do acervo 

6.1.   Após a reunião descrita no item 5.1, o substituído deverá organizar o 

acervo da serventia (documentos ativos e arquivados) de forma a facilitar os 

trabalhos da equipe de transmissão. 

7.      Esclarecimentos  e convocação dos  colaboradores da 

serventia  

 

7.1.   Ao interino que será substituído, caberá a incumbência de realizar reunião 

com os colaboradores da serventia, para cientificá-los a respeito da transmissão, 

esclarecer eventuais dúvidas, ajustar o encerramento dos contratos de trabalho e 

convocá-los para o auxílio nas atividades de preparação e conferência do acervo. 

 

8.  Transmissão. 
 
 8.1.   Portaria da Direção do Foro Ultimados os procedimentos acima, à Direção 

do Foro compete a edição de portaria para fixar os detalhes e os regramentos da 

solenidade de transmissão (modelos sugeridos nos anexos I e II). Deverá ser 

remetido cópia do documento  via malote digital à Divisão  de Protocolo da 

Corregedoria. Competindo  ao referido  órgão, também, providenciar ampla 

divulgação local.  
 

8.2.  Período da transferência do Acervo 
       Nos  últimos dias da semana sejam os períodos mais apropriados para o 

desenvolvimento das rotinas. Encerrando-se as atividades na sexta-feira, por 

exemplo, permite-se ao novo delegatário que disponha do sábado e do domingo 

para a organização da nova estrutura da serventia.  

 

8.3.  Suspensão do atendimento externo. 
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            Recomenda-se a não interrupção das atividades da serventia. Todavia, o 

magistrado, entendendo pela necessidade de suspender o atendimento externo da 

serventia no período da transmissão, deverá incluir o comando na portaria que 

fixar os detalhes da transmissão.  

 

8.4. Publicação do ato 

 A direção do foro deverá dar ampla publicidade local ao ato que designou 

o novo responsável (no fórum, na fachada da serventia, por meio de rádio e 

jornal de abrangência local, e nos locais que isso for possível).  

A Corregedoria-Geral da Justiça será responsável pela publicação de 

notícia de esclarecimento geral quanto aos procedimentos de transmissões de 

acervo.  

 

8.5 Equipamentos necessários a equipe de transmissão  

A equipe de transmissão deverá comparecer ao endereço da serventia na 

data e no horário fixados pelo magistrado. Sugere-se que sejam utilizados 

notebooks, máquina fotográfica e materiais para anotação (bloco, caneta, lápis, 

etc.). 

8..6 Conferência do acervo 
 Para a transmissão, basta a conferência do acervo. A regra é que seja 

quantitativa (contagem dos livros, dos arquivos e das pastas). Pede-se para que a 

descrição seja a mais precisa possível e que guarde relação com a nomenclatura 

definida na legislação. Dispondo o cartório de fichas, a equipe deverá fazer 

prova da possível quantidade (se necessário fotografar o local de armazenamento 

dos documentos e registrar sempre o primeiro e o último número do conjunto de 

documentos).  

8.7. Transporte de acervo  

Compete ao novo responsável pelo acervo a responsabilidade de contratar 

o serviço de transporte para o deslocamento do acervo e dos equipamentos para 

local diverso de onde se encontra atualmente e arcar com sua despesa. Antes do 

trabalho de transmissão de acervo, deverá o novo responsável apresentar um 

plano logístico simples ao Diretor do Foro, ou ao servidor por ele designado, 
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para que seja conferido e homologado. A experiência em atividades similares 

demonstra que o transporte do acervo é um dos momentos mais delicados da sua 

transmissão. O cuidado na conferência, no acondicionamento e no deslocamento 

do acervo é essencial para o sucesso da tarefa. Recomenda-se cuidado especial 

com livros e documentos históricos ou os que não apresentem bom estado de 

conservação (sugere-se que livros e documentos que se encontrem nessa 

situação sejam fotografados antes e depois do transporte). Para melhor 

ordenação dos trabalhos, sugere-se que eventual retirada de documentos, 

equipamentos ou qualquer objeto da serventia sejam efetuados após a 

verificação, desde que acompanhados e autorizados por componente da equipe 

de transmissão. 

8.8. Acervo virtual 
O banco de dados com as informações eletrônicas da serventia integra o 

acervo. O repasse e transferência desse acervo eletrônico deverão ser ajustados 

pela equipe técnica do antigo e do novo delegatário. A equipe de transmissão 

deverá registrar em ata a transferência de dados do acervo virtual da serventia, e 

será da responsabilidade dos envolvidos a exata comunicação entre os sistemas 

adotados.  

 

8.9.  Serviços pendentes  

Compete à equipe de transmissão apurar com o substituído quais são os 

serviços pendentes de execução, separando aqueles que já possuem 

emolumentos pagos daqueles que pendem de pagamento, com o objetivo de 

evitar cobranças indevidas e assegurar que os prazos legais sejam observados.  

O antigo e o novo delegatário deverão ajustar entre si, com registro no 

relatório de correição, a forma de ajuste a respeito dos valores dos emolumentos 

dos atos pendentes.  

Não é recomendado que o antigo designado fique responsável por encerrar 

atos pendentes após o término da transmissão de acervo.  

 

8.10. Emolumentos - atos em andamento já lavrados – regras 

gerais. 
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 Tabelionato de Notas – os atos já lavrados e não concluídos (pendentes 

de assinatura das partes, por exemplo) pertencerão a quem os lavrou e os 

emolumentos referentes aos atos protocolados na serventia e ainda não lavrados 

serão devidos ao responsável pela lavratura do ato.  

Protestos – de acordo com a fase que se encontrar o título, deve ser 

respeitado o regimento de custas.  

Registro Civil – a habilitação de casamento pertencerá àquele que 

deflagrou o processo (completo).  

Títulos de Documentos, Pessoa Jurídica e Registro de 

Imóveis - se o ato estiver na fase de qualificação registral, o interino 

substituído fará jus ao valor do protocolo, e o saldo remanescente será pago ao 

responsável pelo encerramento do ato. 

8.11 Equipamentos e mobiliários 

 A equipe correcional deverá estar atenta à completa e criteriosa 

catalogação dos móveis e equipamentos da serventia. O interino, até então 

responsável pelo acervo da serventia, tem a obrigatoriedade de prestar contas 

mensais ao Diretor do Foro de sua Comarca e Corregedoria(por meio do balanço 

mensal), além de solicitar autorização  para realizar despesa conforme 

Provimento do CNJ. No relatório mensal, ao diretor ele descreverá toda e 

qualquer despesa para aquisição de móveis e equipamentos adquiridos com os 

rendimentos da serventia. 

 Diante disso, caberá à equipe correcional efetuar a catalogação e a 

transmissão de todo e qualquer móvel ou equipamento.  

Para isso, recomenda-se que antes da realização do trabalho de 

transmissão seja feita uma catalogação de todos os móveis e equipamentos 

descritos nas prestações mensais de contas da serventia. 

 O não interesse, pelo novo responsável, em receber os móveis e os 

equipamentos, deverá constar do relatório de correições (campo – dos 

equipamentos e mobiliários).  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 769 de 1524



Por fim, permite-se que os envolvidos na transmissão de acervo transijam 

a respeito de eventuais alugueres, empréstimos ou compra e venda de móveis e 

equipamentos que não tenham sido adquiridos com verbas da serventia. 

 8.12.  Irregularidades 
 A equipe de correições deverá fazer o registro no relatório de 

transmissão de acervo de eventuais irregularidades ou falhas existentes no 

exame da documentação. São exemplos mais comuns de irregularidades: a 

ausência de livros, a falta de páginas, os atos sem assinatura. 

 

8.13. Data em o substituído não realizará mais atos  

Ao iniciar os trabalhos, o magistrado responsável pela transmissão 

deverá estabelecer qual o momento em que nenhum ato da serventia poderá ser 

firmado pelo substituído. Sugere-se que esse marco temporal seja o 

encerramento da transmissão de acervo.  

8.14. Selo de fiscalização 
 A transferência de TODOS os selos de fiscalização para o novo 

serventuário deverá ser realizada durante o trabalho de transmissão. Os 

envolvidos na transmissão (antigo e novo responsável) deverão ajustar esse 

procedimento através dos mecanismos eletrônicos de seus sistemas de 

informática, é necessário que no relatório de transmissão sejam especificados as 

numerações dos selos transmitidos (exemplo: números AAA12345 a 

AAA12845-C3D4, quantidade).  

É importante que durante essa conferência os agentes envolvidos na 

transmissão e no recebimento do acervo façam um ajuste a respeito dos valores e 

da forma de indenização dos selos recebidos.  
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Anexo I – Portaria de suspensão de expediente 
 

 
PORTARIA N. XX/20XX 

 
Dispõe sobre a suspensão de expediente no (nome 
oficial da serventia) da comarca de XXXXXXX.  
 

O (A) Doutor (a) (NOME DO MAGISTRADO), Juiz Diretor do Foro 

da comarca de XXXXXX, no uso de suas atribuições legais e considerando o ato 

nº XX[1] da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que delega a 

responsabilidade pelo acervo do (nome oficial da serventia); a necessidade de 

realizar a transmissão do acervo do (nome oficial da serventia); e o disposto 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça,  

 
RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º.  Suspender o expediente externo do (nome oficial da 

serventia) nos dias XX de XXXXXX de 20XX.  
 
Parágrafo único. Os casos urgentes e os atendimentos anteriormente 

agendados deverão ser realizados em regime de plantão. 
 
 Registre-se, publique-se. Cumpra-se . 
 
 
Nome da comarca, XX de XXXX de 20XX.  
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 Diretor (a) do Foro  
 
 
1. Adequar a referência ao ato específico para a atividade de 

transmissão em questão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II – Portaria de nomeação de novo interino (renúncia, 
falecimento, decisão administrativa)  
 
 
 
 

PORTARIA N. XX/20XX  
 

       Designa novo (a) interino (a) para responder pelo 
acervo do (nome oficial da serventia) da comarca de 
XXXXXX. 

 
 
 
 
 O (A) Doutor (a) (NOME DO MAGISTRADO), Juiz 

Diretor do Foro da comarca de XXXXXX, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a decisão proferida no Procedimento Administrativo n. XXXX, que 

determinou o afastamento do (a) interino (a) XXXXX responsável até então pelo acervo 

do (nome oficial da serventia)[2], a necessidade da designação de outra pessoa para 

responder interinamente pela serventia citada, e o previsto  na  Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça,  

 
RESOLVE: 
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 Art. 1º. Designar o (a) senhor (a) Nome e qualificação 
para responder interinamente pelo acervo do (nome oficial da serventia) desta comarca.  

 
Art. 2º. Revogar a Portaria n. XX/XXXX que nomeou o 

(a) senhor (a) (nome do afastado (a)) como interino (a) da serventia referida no artigo 
anterior. 

 
Registre-se e publique-se. Intimem-se os interessados e 

cientifique-se à Corregedoria-Geral da Justiça  
 
Nome da comarca, XX de XXXXXXX de 20XX.  
 
 
Diretor (a) do Foro  
 

2.  Adequar o considerando ao fato pelo qual decorre a 
nomeação. 
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Anexo III – Modelo de relatório RI e Títulos e 

Documentos 

 

EQUIPE CORREICIONAL 

Nome Cargo/Matrícula 

Nome Cargo/Matrícula 
 

 
 

 

2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS[3] 

Espaço destinado ao lançamento das informações preliminares aos trabalhos de correição. Os 

fatos podem ser relatados articuladamente (1, 2, etc.). O espaço poderá mencionar eventual 

atraso ou embaraço causado ao desenvolvimento das atividades de transmissão do acervo, 

desorganização do acervo ou falta de atendimento de alguma das orientações e ajustes feitos 

antes da atividade correicional. 

 
 
 

3 – DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS EM ANDAMENTO [4] 

RELATÓRIO DE CORREIÇÃO ESPECIAL 
DE TRANSMISSÃO DE ACERVO 
 

COMARCA DE XXXXX 

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA (NOME OFICIAL)  conforme  COJE.  
 
 

Data inicial: XX.XX.XXXX (XXh) = Data final: XX.XX.XXXX (XXh) 

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Antigo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa Antigo 
responsável) 

Novo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa) 
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3.1  

a) Livro 1 - Protocolo: número, forma de escrituração (manuscrito, brochura, folhas soltas), 
termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última folha número XX referente ao ato n. 
XX, as folhas XX estão em branco, as folhas XX encontram-se rasuradas. 

 b) Livro 2 – Registro geral. 

c) Livro 3 – Registro auxiliar: d)  

Livro 4 – Indicador real: e) 

 Livro 5 – Indicador pessoal:  

f) Livro de cadastro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro 

 
3.3 – Do registro civil de títulos e documentos: 

 a) Livro A – Protocolo:  

b) Livro B – Trasladação integral de títulos e documentos: 

 c) Livro C – Inscrição por extrato de títulos e documentos e autenticação de data:  

d) Livro D – Indicador pessoal: 

3.4 - Obs.  E  outros  livros  estabelecidos  na  Consolidação  das Normas do Foro 
Extrajudicial 
 

4 – DOS LIVROS GERAIS [5] 

4.1 – Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa: 

 4.2 – Livro de registro de correições: 
 

5 – DOS LIVROS E DOCUMENTOS ARQUIVADOS [6] 

5.1. Registro de imóveis  

a) Livro 1 - Protocolo: existem na serventia X livros arquivados, numerados de 1 a XX, em 
bom estado de conservação.  

b) Livro 2 – Registro geral:  

c) Livro 3 – Registro auxiliar:  

d) Livro 4 – Indicador real: e) 

 Livro 5 – Indicador pessoal:  

f) Livro de cadastro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro: 
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5.2 – Do Registro civil de títulos e documentos  

a) Livro A – Protocolo: 

 b) Livro B – Trasladação integral de títulos e documentos: 

 c) Livro C – Inscrição por extrato de títulos e documentos e autenticação de data; 

d) Livro D – Indicador pessoal; 

 5.3 – Dos livros administrativos  

54.1 – Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa e dos recibos;  

5.4.2 – Livro de registro de correições. 

- Obs.  E  outros  livros  estabelecidos  na  Consolidação  das Normas do Foro 
Extrajudicial 

 5.4– Do arquivo dos documentos [7]  

No ato da transmissão foram catalogados e repassados: (Exemplos: 1) X caixas de arquivo 

com XXXXX, iniciadas em XX/XXXX (data); 2) X caixas para o arquivo de XXXXXX, 

iniciadas em XX/ XXXX; 3) X pastas modelo AZ com documentos referentes a XXXXXX; 

4) XX caixas de papelão com documentos de XXXXXXX; 5) X pastas plástica para arquivo 

de XXXXX; 6) XX pastas/pacotes/arquivos em geral; 7) X pastas de arquivo de despesas 

referentes aos anos de XXXX até XXXX; 8) XX caixas das segundas vias dos recibos dos 

emolumentos (o rol não é exaustivo e é importante que nada seja transmitido sem a devida 

catalogação). 

 

6 – DOS SELOS DE FISCALIZAÇÃO 

Os selos digitais de fiscalização foram transferidos ao novo responsável pelo acervo, assim 
totalizados: 1) XXX selos alfunerica AAA 2014 a AAA 3014. O novo responsável 
compromete-se a pagar o valor correspondente à aquisição dos selos diretamente ao antigo 
designado até o dia XX/XX/20XX, mediante depósito na conta bancária n. XXXXX, agência 
XX, do Banco XXX. 

 

8 – DO ACERVO VIRTUAL [8] 

Durante os trabalhos de correição foi transferido o acervo virtual da serventia, inclusive com 
o repasse do backup que estava em poder do antigo responsável. 

9 – DOS SERVIÇOS PENDENTES 
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Durante a realização dos trabalhos de transmissão, o responsável que está sendo substituído 

informou aos componentes da equipe correicional que se encontram pendentes de 

encerramento os seguintes serviços: (descrever detalhadamente). Em decorrência disso, 

houve o ajuste entre o antigo e o novo responsável para que os valores dos emolumentos já 

recebidos pertencerão ao  antigo(preencher com informações a respeito de quem ficará com 

os valores.. Ajustou-se, também, que os atos não encerrados serão concluídos pelo novo 

responsável que fará jus à percepção dos emolumentos decorrentes dos trabalhos. Por fim, 

fica ciente o novo delegatário de que, ao manusear o acervo da serventia e constatar a 

existência de ato pendente de assinatura, deverá comunicar o fato ao magistrado competente 

pelos registros públicos para conhecimento. 

10 – DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS [9]  

Relatar, com a maior precisão possível, todos os móveis e equipamentos que façam parte do 

acervo da serventia e que sejam transmitidos. Informar, ainda, eventuais termos do acordo 

firmado para a transmissão, aluguel, empréstimo, venda, etc.) 

11 – DOS CONTRATOS E DOS FUNCIONÁRIOS 

Os contratos cíveis e trabalhistas, assim como as demais obrigações deles decorrentes, 
celebrados pelo interino substituído e vigentes até a data do presente procedimento, são de 
sua inteira responsabilidade, de modo que a ele competirá dar cabo às rescisões e liquidar as 
obrigações financeiras delas decorrentes 

12 – DOS DADOS CADASTRAIS DA SERVENTIA 

No ato da transmissão, o antigo responsável repassou ao novo delegatário todas as 
informações referentes a usuários e a senhas para acesso aos cadastros e sistemas eletrônicos 
da serventia.  

13 – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS [10] 

Campo livre para inclusão de observações (exemplos de observações gerais: 1) o novo 
responsável providenciará carimbos para uso da serventia;  

2) os atos já praticados e pendentes da assinatura do antigo delegatário deverão ser assinados 
por ele até o término da transmissão. Após, eventuais documentos pendentes deverão ser 
cancelados e emitidos novamente pelo novo delegatário, sem que se gere quaisquer prejuízos 
aos usuários dos serviços da serventia;  

3) o novo responsável deverá providenciar a adequação da placa de identificação da 
serventia, bem como do seu material de expediente (papéis e documentos timbrados);  

4) compete ao responsável pelo acervo proceder às devidas alterações e adequações 
cadastrais da serventia no Conselho Nacional de Justiça, na Receita Federal, na Prefeitura 
Municipal e nos demais órgãos necessários 
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14 – DAS DETERMINAÇÕES AO NOVO RESPONSÁVEL 

1) comunicar à Direção do Foro eventuais irregularidades apuradas por ocasião o do 
manuseio do acervo. Aparelhar a comunicação com as cópias necessárias;  

2) manter-se em estrito contato com a Direção do Foro e com a Corregedoria-Geral da 
Justiça e reportar eventuais dificuldades e empecilhos relacionados ao desenvolvimento dos 
trabalhos na serventia;  

3) adequar as atividades desenvolvidas na serventia aos comandos legais e normativos em 
vigor.  

(descrever eventuais novas determinações surgidas durante o desenvolvimento dos trabalhos) 

15 – DO DESPACHO DO JUIZ 

Homologo os trabalhos de transmissão de acervo e ratifico todas as informações e 
determinações contidas nos itens anteriores.  

O novo delegatário deverá observar e cumprir todas as determinações contidas no presente 
relatório de transmissão.  

Determino a autuação e o arquivamento da via original desse relatório na secretaria do foro 
desta comarca e a extração e a disponibilização de cópias ao antigo e ao novo responsável 
pela serventia.  

O analista administrativo/chefe de secretária deverá remeter cópia presente relatório à 
Corregedoria-Geral da Justiça, via Malote Digital. 

16 – DO ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a consignar, foi o presente relatório lavrado em uma via e assinado pelo 
(a) Juiz (a)-Corregedor (a) Permanente. 

 
NOTAS  

3 Lançar somente fato relevante que cause dificuldade ao trabalho. Caso tudo esteja em 

ordem, preencher o campo com “nada a observar”; 

 4 Verificar somente o livro em andamento, a forma de escrituração, o termo de abertura, o 

número da última folha, as eventuais folhas em branco, as rasuras ou a má conservação.  

 5 Verificar somente o livro em andamento e incluir análise das formalidades (a existência, a 

forma de escrituração, os requisitos, etc.).  

 6 Descrição meramente quantitativa. Fazer menção extraordinária caso o estado de 

conservação dificulte o manuseio do livro.  

7 Sobre o quantitativo de caixas, pastas, envelopes e documentos arquivados, descrever da 

maneira mais completa possível. 
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8 campo poderá ser preenchido com informações adicionais pertinentes aos sistemas de 

automação da serventia, descrição de eventuais dificuldades ou ajuste para repasse das 

informações eletrônicas em momento posterior.  

9. Espaço destinado para a descrição completa de móveis e equipamentos que serão 

transmitidos ao novo responsável. Não há necessidade de incluir mobiliário que pertença ao 

responsável que será substituído e que não fará parte do acervo transferido.  

10 Campo propício para a inclusão de situações não abrangidas nos itens anteriores e que 

mereçam destaque pela equipe correicional.. 
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Anexo IV – Modelo de relatório Tabelionato de Notas, 

Registro Civil, Pessoa Jurídica  e  Títulos de  Protestos 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Antigo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa Antigo 

responsável) 

Novo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa) 

 

2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS[3] 

Espaço destinado ao lançamento das informações preliminares aos trabalhos de correição. Os 

fatos podem ser relatados articuladamente (1, 2, etc.). O espaço poderá mencionar eventual 

RELATÓRIO DE CORREIÇÃO ESPECIAL 
DE TRANSMISSÃO DE ACERVO 
 

COMARCA DE XXXXX 

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA (NOME OFICIAL)  conforme  COJE.  
 
 

 Período da Inspeção -Data inicial: XX.XX.XXXX (XXh) = Data final: XX.XX.XXXX 
(XXh) 

 

EQUIPE CORREICIONAL 

Nome Cargo/matrícula 

Nome Cargo/matrícula 
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atraso ou embaraço causado ao desenvolvimento das atividades de transmissão do acervo, 

desorganização do acervo ou falta de atendimento de alguma das orientações e ajustes feitos 

antes da atividade correicional. 

 

3 – DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS EM ANDAMENTO [4] 

  

3.1 – Do tabelionato de notas 

 a) Livro de protocolo de escrituras e procurações: número, forma de escrituração 

(manuscrito, brochura, folhas soltas), termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última 

folha número XX referente ao ato n. XX, as folhas XX estão em branco, as folhas XX 

encontram-se rasuradas.  

b) Livro de notas:  

c) Livro de testamentos:  

d) Livro de procurações:  

e) Livro de substabelecimento de procurações: 

 f) Livro índice:  

g) Arquivo de procurações oriundas de outras serventias: 

 h) Arquivos de controle dos termos de comparecimento para reconhecimento de firma por 
autenticidade: 
3.2 – Do registro civil das pessoas naturais  

a) Livro A – Registro de nascimento: número, forma de escrituração (manuscrito, brochura, 

folhas soltas), termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última folha número XX 

referente ao ato n. XX, às folhas XX estão em branco, as folhas XX encontram-se rasuradas. 

b) Livro B – Registro de casamentos:  

c) Livro B Auxiliar – Registro de casamentos religioso com efeito civil:  

d) Livro C – Registro de óbitos: 

 e) Livro C Auxiliar – Registro de natimortos:  
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f) Livro D – Registro de proclamas:  

g) Livro E – Registro de demais atos relativos ao estado civil. 

3.3 – Do registro civil das pessoas jurídicas: 

 a) Livro de protocolo:  

b) Livro A – Inscrição de contratos, atos constitutivos, etc.:  

c) Livro B – Matrículas de oficinas impressoras, jornais, etc.:  

 3.4 – Do ofício de protesto de títulos  

a) Livro de protocolo dos títulos e outros documentos de dívidas apresentados:  

b) Livro de registro de protesto, com indice: 

 

Obs.  E  outros  livros  estabelecidos  na  Consolidação  das Normas do Foro 
Extrajudicial 

 

 

5 – DOS LIVROS E DOCUMENTOS ARQUIVADOS [6] 

5.1. Do tabelionato de notas  
a) Livro de protocolo de escrituras e procurações: número, forma de escrituração 
(manuscrito, brochura, folhas soltas), termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última 
folha número XX referente ao ato n. XX, as folhas XX estão em branco, as folhas XX 
encontram-se rasuradas. 
 b) Livro de notas:  
c) Livro de testamentos:  
d) Livro de procurações:  
e) Livro de substabelecimento de procurações:  
f) Livro indice: 
 g) Arquivo de procurações oriundas de outras serventias:  
h) Arquivos de controle dos termos de comparecimento para reconhecimento de firma por 
autenticidade:  
5.2 – Do ofício de protesto de títulos  
a) Livro de protocolo dos títulos e outros documentos de dívidas apresentados: 
b) Livro de registro de protesto, com indice:  
5.3 – Dos livros administrativos  
5.3.1 – Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa e dos recibos:  
5.3.2 – Livro de registro de correições:  

5.4 – Do arquivo dos documentos  
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 No ato da transmissão foram catalogados e repassados: (Exemplos: 1) X caixas de arquivo 

com as XXXXXX, iniciadas em XX/XXXX (data); 2) X caixas de arquivo com XXXXXX a 

partir de XX/ XXXX; 3) X caixas para o arquivo de XXXXXX, iniciado em XX/XXXX; 4) 

X pastas modelo AZ com documentos referentes a XXXXXX; 5) XX caixas de papelão com 

documentos de XXXXXXX; 6) XX pastas/ pacotes/arquivos em geral; 7) X pastas de 

arquivo de despesas referentes aos anos de XXXX até XXXX; 8) XX caixas das segundas 

vias dos recibos dos emolumentos (o rol não é exaustivo, e é importante que nada seja 

transmitido sem a devida catalogação). 

      

6 – DOS SELOS DE FISCALIZAÇÃO(7) 

Os selos digitais de fiscalização foram transferidos ao novo responsável pelo acervo, assim 

totalizados: 1) XXX selos alfunerica AAA 2014 a AAA 3014. O novo responsável 

compromete-se a pagar o valor correspondente à aquisição dos selos diretamente ao antigo 

designado até o dia XX/XX/20XX, mediante depósito na conta bancária n. XXXXX, agência 

XX, do Banco XXX. 

  

8 – DO ACERVO VIRTUAL [8] 

Durante os trabalhos de correição foi transferido o acervo virtual da serventia, inclusive com 

o repasse do backup que estava em poder do antigo responsável. 

9 – DOS SERVIÇOS PENDENTES 

Durante a realização dos trabalhos de transmissão, o responsável que está sendo substituído 

informou aos componentes da equipe correicional que se encontram pendentes de 

encerramento os seguintes serviços: (descrever detalhadamente). Em decorrência disso, 
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houve o ajuste entre o antigo e o novo responsável para que os valores dos emolumentos já 

recebidos pertencerão ao antigo (preencher com informações a respeito de quem ficará com 

os valores.. Ajustou-se, também, que os atos não encerrados serão concluídos pelo novo 

responsável que fará jus à percepção dos emolumentos decorrentes dos trabalhos. Por fim, 

fica ciente o novo delegatário de que, ao manusear o acervo da serventia e constatar a 

existência de ato pendente de assinatura, deverá comunicar o fato ao magistrado competente 

pelos registros públicos para conhecimento, no caso de  transição. 

10 – DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS [09]  

relatar, com a maior precisão possível, todos os móveis e equipamentos que façam parte do 

acervo da serventia e que sejam transmitidos. Informar, ainda, eventuais termos do acordo 

firmado para a transmissão, aluguel, empréstimo, venda, etc.) 

11 – DOS CONTRATOS E DOS FUNCIONÁRIOS 

DOS CONTRATOS E DOS FUNCIONÁRIOS Os contratos cíveis e trabalhistas, assim 

como as demais obrigações deles decorrentes, celebrados pelo interino substituído e vigentes 

até a data do presente procedimento, são de sua inteira responsabilidade, de modo que a ele 

competirá dar cabo às rescisões e liquidar as obrigações financeiras delas decorrentes 

12 – DOS DADOS CADASTRAIS DA SERVENTIA 

No ato da transmissão, o antigo responsável repassou ao novo delegatário todas as 

informações referentes a usuários e a senhas para acesso aos cadastros e sistemas eletrônicos 

da serventia.  

13 – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS [10] 

Campo livre para inclusão de observações (exemplos de observações gerais: 1) o novo 

responsável providenciará carimbos para uso da serventia; 2) os atos já praticados e 

pendentes da assinatura do antigo delegatário deverão ser assinados por ele até o término da 

transmissão. Após, eventuais documentos pendentes deverão ser cancelados e emitidos 

novamente pelo novo delegatário, sem que se gere quaisquer prejuízos aos usuários dos 
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serviços da serventia; 3) o novo responsável deverá providenciar a adequação da placa de 

identificação da serventia, se não houver,  bem como do seu material de expediente (papéis e 

documentos timbrados); 4) compete ao responsável pelo acervo proceder às devidas 

alterações e adequações cadastrais da serventia no Conselho Nacional de Justiça, na Receita 

Federal, na Prefeitura Municipal e nos demais órgãos necessários. 

14 – DAS DETERMINAÇÕES AO NOVO RESPONSÁVEL 

1) comunicar à Direção do Foro eventuais irregularidades apuradas por ocasião o do 

manuseio do acervo. Aparelhar a comunicação com as cópias necessárias;  

2) manter-se em estrito contato com a Direção do Foro e com a Corregedoria-Geral da 

Justiça e reportar eventuais dificuldades e empecilhos relacionados ao desenvolvimento dos 

trabalhos na serventia;  

3) adequar as atividades desenvolvidas na serventia aos comandos legais e normativos em 

vigor.  

(descrever eventuais novas determinações surgidas durante o desenvolvimento dos trabalhos) 

15 – DO DESPACHO DO JUIZ 

Homologo os trabalhos de transmissão de acervo e ratifico todas as informações e 

determinações contidas nos itens anteriores.  

O novo delegatário deverá observar e cumprir todas as determinações contidas no presente 

relatório de transmissão.  

Determino a autuação e o arquivamento da via original desse relatório na secretaria do foro 

desta comarca e a extração e a disponibilização de cópias ao antigo e ao novo responsável 

pela serventia.  

O analista administrativo/chefe de secretária deverá remeter cópia presente relatório à 

Corregedoria-Geral da Justiça, via Malote Digital. 

16 – DO ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a consignar, foi o presente relatório lavrado em uma via e assinado pelo 

(a) Juiz (íza)-Corregedor (a) Permanente. 
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3 Lançar somente fato relevante que cause dificuldade ao trabalho. 

Caso tudo esteja em ordem, preencher o campo com “nada a observar”. ◄  

4 Verificar somente o livro em andamento, a forma de escrituração, 

o termo de abertura, o número da última folha, as eventuais folhas em branco, as rasuras ou a 

má conservação.  

5 Verificar somente o livro em andamento e incluir análise das 

formalidades (existência, forma de escrituração, requisitos, etc.). ◄  

6 Descrição meramente quantitativa. Fazer menção extraordinária 

caso o estado de conservação dificulte o manuseio do livro. ◄  

7 Sobre o quantitativo de caixas, pastas, envelopes e documentos 

arquivados, descrever da maneira mais completa possível.  

 

8 O campo poderá ser preenchido com informações adicionais 

pertinentes aos sistemas de automação da serventia, descrição de eventuais dificuldades ou 

ajuste para repasse das informações eletrônicas em momento posterior. ◄  

9 Espaço destinado para a descrição completa de móveis e 

equipamentos que serão transmitidos ao novo responsável. Não há necessidade de incluir 

mobiliário que pertença ao responsável que será substituído e que não fará parte do acervo 

transferido. ◄ 

10 Campo propício para a inclusão de situações não abrangidas nos 

itens anteriores e que mereçam destaque pela equipe correicional. ◄ 
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Anexo III – Modelo de relatório Serventias de PAZ- art. 308 
COJE(Tabelionato e Registro Civil)  

 
 

 

 

RELATÓRIO DE CORREIÇÃO ESPECIAL 
DE TRANSMISSÃO DE ACERVO 
 

COMARCA DE XXXXX 

IDENTIFICAÇÃO DA SERVENTIA (NOME OFICIAL)  conforme  COJE.  
 
 

Data inicial: XX.XX.XXXX (XXh) = Data final: XX.XX.XXXX (XXh) 

EQUIPE CORREICIONAL 

Nome Cargo/Matrícula 

Nome Cargo/Matrícula 

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Antigo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa Antigo 
responsável) 

Novo responsável: Nome (não há necessidade de qualificação completa) 

2 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS[3] 

Espaço destinado ao lançamento das informações preliminares aos trabalhos de correição. Os 

fatos podem ser relatados articuladamente (1, 2, etc.). O espaço poderá mencionar eventual 

atraso ou embaraço causado ao desenvolvimento das atividades de transmissão do acervo, 

desorganização do acervo ou falta de atendimento de alguma das orientações e ajustes feitos 

antes da atividade correicional. 

 

3 – DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS EM ANDAMENTO [4] 
 
3.1 – Do registro civil das pessoas naturais  

a) Livro A – Registro de nascimento: número, forma de escrituração (manuscrito, brochura, 

folhas soltas), termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última folha número XX 

referente ao ato n. XX, às folhas XX estão em branco, as folhas XX encontram-se rasuradas. 

b) Livro B – Registro de casamentos:  

c) Livro B Auxiliar – Registro de casamentos religioso com efeito civil:  
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d) Livro C – Registro de óbitos: 

 e) Livro C Auxiliar – Registro de natimortos:  

f) Livro D – Registro de proclamas:  

g) Livro E – Registro de demais atos relativos ao estado civil: 

  

3.1 – Do tabelionato de notas 

 a) Livro de protocolo de escrituras e procurações: número, forma de escrituração 
(manuscrito, brochura, folhas soltas), termo de abertura datado de XX/XX/XXXX, última 
folha número XX referente ao ato n. XX, as folhas XX estão em branco, as folhas XX 
encontram-se rasuradas.  

b) Livro de notas:  

c) Livro de testamentos:  

d) Livro de procurações:  

e) Livro de substabelecimento de procurações: 

 f) Livro índice:  

g) Arquivo de procurações oriundas de outras serventias: 

 h) Arquivos de controle dos termos de comparecimento para reconhecimento de firma por 
autenticidade: 
 

Obs.  E  outros  livros  estabelecidos  na  Consolidação  das Normas do Foro 
Extrajudicial 
 

4 – DOS LIVROS GERAIS [5] 

4.1 – Livro de registro diário auxiliar da receita e da despesa: 

 4.2 – Livro de registro de correições: 
 

5 – DOS LIVROS E DOCUMENTOS ARQUIVADOS [6] 

5.1 – Do registro civil das pessoas naturais  

a) Livro A – Registro de nascimento: existem na serventia X livros arquivados, numerados 
de 1 a XX, em bom estado de conservação. 

 b) Livro B – Registro de casamentos:  

c) Livro B Auxiliar – Registro de casamentos religioso com efeito civil:  
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d) Livro C – Registro de óbitos:  

e) Livro C Auxiliar – Registro de natimortos: 

 f) Livro D – Registro de proclamas:  

g) Livro E – Registro de demais atos relativos ao estado civil:  

5.2 – Do Registro civil das pessoas jurídicas  

a) Livro de protocolo: 

 b) Livro A – Inscrição contratos, atos constitutivos, etc.: 

 c) Livro B – Matrículas de oficinas impressoras, jornais, etc.:  

d) Livro de registro e autenticação dos livros contábeis obrigatórios das sociedades civis:  

5.5 – Do arquivo dos documentos [7]  

No ato da transmissão, foram catalogados e repassados: (Exemplos: 1) X caixas de arquivo 
com as declarações de nascidos vivos, iniciadas em XX/XXXX (data);  

2) X caixas de arquivo com comunicações (casamentos, óbitos, divórcios, separações, etc.) a 
partir de XX/XXXX; 

 3) X caixas para o arquivo de XXXXXX, iniciadas em XX/XXXX;  

4) X pastas modelo AZ com documentos referentes a XXXXXX;  

5) XX caixas de papelão com documentos de XXXXXXX; 

 6) X pastas plástica para arquivo das declarações de óbitos; 

 7) XX pastas/pacotes/arquivos em geral; 

8) X pastas de arquivo de despesas referentes aos anos de XXXX até XXXX; 

9) XX caixas das segundas vias dos recibos dos emolumentos (o rol não é exaustivo, e é 
importante que nada seja transmitido sem a devida catalogação). 

 

6 – DOS SELOS DE FISCALIZAÇÃO 

Os selos digitais de fiscalização foram transferidos ao novo responsável pelo acervo, assim 

totalizados: 1) XXX selos alfunerica AAA 2014 a AAA 3014. O novo responsável 

compromete-se a pagar o valor correspondente à aquisição dos selos diretamente ao antigo 

designado até o dia XX/XX/20XX, mediante depósito na conta bancária n. XXXXX, agência 

XX, do Banco XXX. 

7 – DO ACERVO VIRTUAL [8] 
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Durante os trabalhos de correição foi transferido o acervo virtual da serventia, inclusive com 
o repasse do backup que estava em poder do antigo responsável. 

8 – DOS SERVIÇOS PENDENTES 

Durante a realização dos trabalhos de transmissão, o responsável que está sendo substituído 

informou aos componentes da equipe correicional que se encontram pendentes de 

encerramento os seguintes serviços: (descrever detalhadamente). Em decorrência disso, 

houve o ajuste entre o antigo e o novo responsável para que os valores dos emolumentos já 

recebidos pertencerão ao (preencher com informações a respeito de quem ficará com os 

valores. Sugere-se a observância do item 2.8 do Manual de Transmissão). Ajustou-se, 

também, que os atos não encerrados serão concluídos pelo novo responsável que fará jus à 

percepção dos emolumentos decorrentes dos trabalhos. Por fim, fica ciente o novo 

delegatário de que, ao manusear o acervo da serventia e constatar a existência de ato 

pendente de assinatura, deverá comunicar o fato ao magistrado competente pelos registros 

públicos para conhecimento. 

9 – DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS [9]  

relatar, com a maior precisão possível, todos os móveis e equipamentos que façam parte do 

acervo da serventia e que sejam transmitidos. Informar, ainda, eventuais termos do acordo 

firmado para a transmissão, aluguel, empréstimo, venda, etc.) 

10 – DOS CONTRATOS E DOS FUNCIONÁRIOS 

Os contratos cíveis e trabalhistas, assim como as demais obrigações deles decorrentes, 

celebrados pelo interino substituído e vigentes até a data do presente procedimento, são de 

sua inteira responsabilidade, de modo que a ele competirá dar cabo às rescisões e liquidar as 

obrigações financeiras delas decorrentes 

11 – DOS DADOS CADASTRAIS DA SERVENTIA 

No ato da transmissão, o antigo responsável repassou ao novo delegatário todas as 

informações referentes a usuários e a senhas para acesso aos cadastros e sistemas eletrônicos 

da serventia.  

12 – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS [10] 

Campo livre para inclusão de observações (exemplos de observações gerais: 1) o novo 

responsável providenciará carimbos para uso da serventia; 2) os atos já praticados e 

pendentes da assinatura do antigo delegatário deverão ser assinados por ele até o término da 
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transmissão. Após, eventuais documentos pendentes deverão ser cancelados e emitidos 

novamente pelo novo delegatário, sem que se gere quaisquer prejuízos aos usuários dos 

serviços da serventia; 3) o novo responsável deverá providenciar a adequação da placa de 

identificação da serventia, se não houver,  bem como do seu material de expediente (papéis e 

documentos timbrados); 4) compete ao responsável pelo acervo proceder às devidas 

alterações e adequações cadastrais da serventia no Conselho Nacional de Justiça, na Receita 

Federal, na Prefeitura Municipal e nos demais órgãos necessários 

14 – DAS DETERMINAÇÕES AO NOVO RESPONSÁVEL 

1) comunicar à Direção do Foro eventuais irregularidades apuradas por ocasião o do 
manuseio do acervo. Aparelhar a comunicação com as cópias necessárias;  

2) manter-se em estrito contato com a Direção do Foro e com a Corregedoria-Geral da 
Justiça e reportar eventuais dificuldades e empecilhos relacionados ao desenvolvimento dos 
trabalhos na serventia;  

3) adequar as atividades desenvolvidas na serventia aos comandos legais e normativos em 
vigor.  

(descrever eventuais novas determinações surgidas durante o desenvolvimento dos trabalhos) 

15 – DO DESPACHO DO JUIZ 

Homologo os trabalhos de transmissão de acervo e ratifico todas as informações e 
determinações contidas nos itens anteriores.  

O novo delegatário deverá observar e cumprir todas as determinações contidas no presente 
relatório de transmissão.  

Determino a autuação e o arquivamento da via original desse relatório na secretaria do foro 
desta comarca e a extração e a disponibilização de cópias ao antigo e ao novo responsável 
pela serventia.  

O analista administrativo/chefe de secretária deverá remeter cópia presente relatório à 
Corregedoria-Geral da Justiça, via Malote Digital. 

16 – DO ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a consignar, foi o presente relatório lavrado em uma via e assinado pelo 
(a) Juiz (íza)-Corregedor (a) Permanente. 
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NOTAS  

  

3 Lançar somente fato relevante que cause dificuldade ao trabalho. Caso tudo esteja em ordem, 

preencher o campo com “nada a observar”. ◄  

4.Verificar somente o livro em andamento, a forma de escrituração, o termo de abertura, o 

número da última folha, as eventuais folhas em branco, as rasuras ou a má conservação. ◄  

5 Verificar somente o livro em andamento e incluir análise das formalidades (existência, forma 

de escrituração, requisitos, etc.). ◄  

6 Descrição meramente quantitativa. Fazer menção extraordinária caso o estado de conservação 

dificulte o manuseio do livro. ◄ 

7 Sobre o quantitativo de caixas, pastas, envelopes e documentos arquivados, descrever da 

maneira mais completa possível. ◄  

 8 O campo poderá ser preenchido com informações adicionais pertinentes aos sistemas de 

automação da serventia, descrição de eventuais dificuldades ou ajuste para repasse das 

informações eletrônicas em momento posterior. ◄  

9 Espaço destinado para a descrição completa de móveis e equipamentos que serão transmitidos 

ao novo responsável. Não há necessidade de incluir mobiliário que pertença ao responsável que 

será substituído e que não fará parte do acervo transferido. ◄ 

10 Campo propício para a inclusão de situações não abrangidas nos itens anteriores e que 

mereçam destaque pela equipe correicional. 

 

 

                   Cuiabá,  05 de dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo referente ao § 1º do art. 325 e 335.  
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Código do Cartório: 000 
Ato de Notas e de Registro 

Selo de Controle de Autenticidade 
Cod. Ato(s): A1, A2, A3, A4 ... An 

ABC-45678  Valor: R$ 234,45 
 

Na etiqueta do Cartório o selo digital deverá conter as informações acima, com letra 
legível, acompanhado do carimbo de destaque. 
 
 
 

 Selo de Controle Digital
Selo de Controle Digital

ABC45678 R$ 234,45
Cod. Ato(s): 126, 163, 164,  113, 103, 100 e 121

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

                Consulte: http://www.tj.mt.gov.br/selos

Ato de Notas e de Registro 
  Código do Cartório: 001  

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 83
ABC45678 - GRATUITO
Consulte: http://www.tj.mt.gov.br/selos

               Ato de Notas e de Registro

Carimbo Localizador

 Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 000

Carimbo Localizador

 

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 126, 163, 164 e 113
ABC45678 - GRATUITO

                Consulte: http://www.tj.mt.gov.br/selos

Ato de Notas e de Registro 

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 83
ABC45678 - GRATUITO

Estado de Mato Grosso 
Poder Judiciário 

                Consulte: http://www.tj.mt.gov.br/selos

Código do Cartório: 000 
Ato de Notas e de Registro

 Selo de Controle Digital

Carimbo Localizador

 Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 000

Carimbo Localizador

 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 

Modelo de selo  Reconhecimento e Abertura de Firma 
 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Ato de Notas e de Registro 
Código do Cartório: ______ 
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Selo de Controle Digital - Código do Ato: _____ 
__________ R$_________________ 
_______________________________ 
Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos 
 
ANEXO 02 

CARIMBOS DO SELO DIGITAL- SERVENTIAS DEFICITÁRIAS 
 
MODELO 01 
(3.7 cm X 7.8 cm)  
 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ato de Notas e de Registro 

Código do Cartório: 22 

Selo de Controle Digital - Código do Ato: 33 

ABC 12345                     R$ 125,00 / GRATUITO    

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos 

 
MODELO 02 
(3.7 cm X 7.8 cm)  

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ato de Notas e de Registro 

Código do Cartório: 22 

Selo de Controle Digital - Código do Ato: 33 

ABC 12345                     R$ 125,00 / GRATUITO    

FULANO DA SILVA_______________________ 

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos 
 
 
MODELO 03 
(0.90 cm X 4.7 cm) – Carimbo Localizador  
 

  Selo de Controle Digital 
 
MODELO 04 
GRATUITO        (0.50 cm X 2.5 cm) –  
 
                      MODELO 05 
ABC 45678        (1 cm X 1.8 cm)  

Este carimbo tem que ser seqüencial, ou seja, que pode mudar as três letras e os cinco 

números.   

ANEXO 03 

ETIQUETAS DO SELO DIGITAL – SERVENTIAS DEFICITÁRIAS 
 
MODELO 01 
 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ato de Notas e de Registro 
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Código do Cartório: 22 

Selo de Controle Digital - Código do Ato: 33 

ABC 12345                    R$ 125,00 / GRATUITO   

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos 

 
MODELO 02 
 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Ato de Notas e de Registro 

Código do Cartório: 22 

Selo de Controle Digital - Código do Ato: 33 

ABC 12345                   R$ 125,00 / GRATUITO   

FULANO DA SILVA_____________________ 

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos 
 
 
 
MODELO 03 
 

  Selo de Controle Digital 
 
 Etiqueta Localizadora 
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Anexo referente ao § 2º do art. 436 
 

MODELO DE ESCRITURA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL SEM PARTILHA DE BENS 
 
Livro ..... 
 
Folha ..... 
 
ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL que fazem, como outorgantes e 
reciprocamente outorgados NOME e NOME, e como assistente, NOME DO ADVOGADO, na 
forma abaixo declarada: 
 
SAIBAM todos quantos este público instrumento de Escritura Pública de Separação Consensual 
virem que, aos ... dias do mês de ....... do ano de ................, nesta Serventia que se acha 
instalada à Rua ...................., perante mim, Tabeliã Titular, compareceram partes entre si, justas 
e contratadas, a saber: de um lado, como primeiro outorgante e reciprocamente outorgado, 
NOME, profissão, RG n.º ... SSP/.., CPF n.º ........ e, como segunda outorgante e reciprocamente 
outorgada, NOME,profissão, RG n.º ... SSP/..., CPF n.º ....., ambos brasileiros, casados sob o 
regime ........ , residentes e domiciliados nesta cidade, na ........ e, como assistente, NOME, 
nacionalidade, estado civil, advogado, OAB/... n.º ..... e CPF n.º ......, com escritório estabelecido 
nesta cidade, na ......., todos identificados pelos documentos apresentados e cuja capacidade 
reconheço e dou fé. Pelos outorgantes me foi dito que comparecem perante mim, Tabeliã 
Titular, acompanhados de seu advogado constituído, ora assistente, para realizar a sua 
separação consensual, consoante as seguintes cláusulas: 1.ª - DO CASAMENTO: Os outorgantes 
e reciprocamente outorgados contraíram matrimônio no dia ....de ....de ...., conforme assento 
n.º ....., a fls. ..., do livro ..., nos termos da certidão emitida em .../..../.... do .... Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca de ........., sob o regime da .......; 2.ª - DOS FILHOS: Os outorgantes 
e reciprocamente outorgados declaram que não possuem filhos comuns menores e/ou 
incapazes [se houver filhos maiores e capazes, ou emancipados, mencionar os nomes e as datas 
de nascimento]; 3.ª - DOS REQUISITOS DA DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO: De sua espontânea 
vontade, livres de qualquer coação, sugestão ou induzimento e não mais desejando os 
outorgantes e reciprocamente outorgados manter a sociedade conjugal, declaram: Que a 
convivência matrimonial entre eles tornou-se intolerável, não havendo possibilidade de 
reconciliação; Que o prazo legal de um ano de casados já transcorreu; Que a separação que ora 
requerem preserva os interesses dos cônjuges e não prejudica interesses de terceiros; 4.ª - DO 
ACONSELHAMENTO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA: Pelo assistente, advogado constituído pelos dois 
outorgantes e reciprocamente outorgados, foi dito que, tendo ouvido, aconselhado e advertido  
ambas  as  partes  quanto às conseqüências da separação, propôs a reconciliação, que restou 
infrutífera; 5.ª - DA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO: Neste ato, as  partes  reafirmaram a recusa 
da reconciliação e  declaram  perante o assistente  jurídico e este Tabelião estarem convictas de 
que a  dissolução  da  referida sociedade  conjugal  é  a  melhor  solução  para  ambos;  6.ª - DA 
SEPARAÇÃO: Assim, em cumprimento ao pedido e vontade dos outorgantes e  reciprocamente 
outorgados, atendidos os requisitos legais, pela presente escritura, nos termos do Artigo1.574, 
do Código Civil e Artigo1.124-A, do Código de Processo Civil,  acrescido pela Lei 11.441, de 04 
de janeiro de 2007, fica dissolvida a sociedade conjugal entre eles, que passam ao estado civil 
de separados consensualmente; 7.ª - EFEITOS DA SEPARAÇÃO CONSENSUAL: Em decorrência 
desta separação cessam os deveres de fidelidade recíproca, coabitação e o regime de bens. 
Permanecem ainda os deveres de educação dos filhos, respeito e consideração mútuos; 8.ª - 
DO NOME DAS PARTES: O cônjuge [virago ou varão] volta a adotar o nome de solteiro  (a), qual 
seja: ...... [ou, manterá seu nome de casado .....]; 9.ª - DA PENSÃO ALIMENTÍCIA: Os outorgantes 
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e reciprocamente outorgados estabelecem .................................; 10ª - DOS BENS: As partes 
declaram não possuir bens em comum. 11.ª - As partes afirmam sob responsabilidade civil e 
criminal que os fatos aqui relatados e declarações feitas são a exata expressão da verdade; 12.ª 
- DAS CERTIDÕES: [descrever as certidões apresentadas]; 13.ª - As partes requerem e autorizam 
o senhor Oficial do ....... Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de ...... a efetuar a 
averbação necessária para que conste a presente separação consensual, passando as partes ao 
estado civil de separados. 14.ª – ADVERTÊNCIA: Esta escritura somente terá validade contra 
terceiros após sua averbação e/ou registro junto ao(s) serviço(s) competente(s), ficando 
contudo ressalvados eventuais erros, omissões e direitos de terceiros. Assim o disseram e como 
me pediram que fosse lavrada esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam conforme, 
outorgam e assinam. Eu, _________________________________________, Tabeliã Titular, 
lavrei a presente escritura, conferi, subscrevo e assino com as partes, encerrando o ato. 
[Cidade]/Mato Grosso, ....... de .... de ..... Pagos os emolumentos no valor de R$ ..... (.......). 
Documento válido somente com os selos de autenticidade. 
 
___________________________________ 
1.º outorgante 
___________________________________ 
2.º outorgante 
___________________________________ 
Assistente (Advogado) 
___________________________________ 
Tabelião 
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Anexo referente ao § 2º do art. 437 
 

MODELO DE ESCRITURA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL COM PARTILHA DE BENS 
Livro ..... 
 
Folha ..... 
ESCRITURA PÚBLICA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL COM PARTILHA DE BENS que fazem, como 
outorgantes e reciprocamente outorgados NOME e NOME, e como assistente, NOME DO 
ADVOGADO, na forma abaixo declarada: 
 
SAIBAM todos quantos este público instrumento de Escritura Pública de Separação Consensual 
virem que, aos ... dias do mês de ....... do ano de .............., nesta Serventia que se acha instalada 
à Rua ...................., perante mim, Tabeliã Titular, compareceram partes entre si, justas e 
contratadas, a saber: de um lado, como primeiro outorgante e reciprocamente outorgado, 
NOME, profissão, RG n.º ... SSP/.., CPF n.º ... e, como segunda outorgante e reciprocamente 
outorgada, NOME, profissão, RG n.º ... SSP/..., CPF n.º ..., ambos brasileiros, casados sob o 
regime ........ , residentes e domiciliados nesta cidade, na ........ e, como assistente, NOME, 
nacionalidade, estado civil, advogado, OAB/... n.º ... e CPF n.º ..., com escritório estabelecido 
nesta cidade, na ......., todos identificados pelos documentos apresentados e cuja capacidade 
reconheço e dou fé. Pelos outorgantes me foi dito que comparecem perante mim, Tabeliã 
Titular, acompanhados de seu advogado constituído, ora assistente, para realizar a sua 
separação consensual, consoante as seguintes cláusulas: 1.ª - DO CASAMENTO: Os outorgantes 
e reciprocamente outorgados contraíram matrimônio no dia ....de ....de ...., conforme assento 
n.º ..., a fls. ..., do livro ..., nos termos da certidão emitida em .../..../.... do .... Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca de ........., sob o regime da .......; 2.ª - DOS FILHOS: Os outorgantes 
e reciprocamente outorgados declaram que não possuem filhos comuns menores e/ou 
incapazes [se houver filhos maiores e capazes, ou emancipados, mencionar os nomes e as datas 
de nascimento]; 3.ª - DOS REQUISITOS DA DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO: De sua espontânea 
vontade, livres de qualquer coação, sugestão ou induzimento e não mais desejando os 
outorgantes e reciprocamente  outorgados manter  a  sociedade conjugal, declaram: Que a 
convivência matrimonial entre eles tornou-se intolerável, não havendo possibilidade de 
reconciliação; Que o prazo legal de um ano de casados já transcorreu; Que a separação que ora 
requerem preserva os interesses dos cônjuges e não prejudica interesses de terceiros; 4.ª - DO 
ACONSELHAMENTO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA: Pelo assistente, advogado constituído pelos dois 
outorgantes e reciprocamente outorgados, foi dito que, tendo ouvido, aconselhado e advertido  
ambas  as  partes  quanto  às  conseqüências  da  separação, propôs a reconciliação,  que  
restou  infrutífera;  5.ª - DA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO: Neste  ato,  as  partes  reafirmaram  
a  recusa  da  reconciliação  e  declaram  perante  o assistente  jurídico  e  este  tabelião  
estarem  convictas  de  que  a  dissolução  da  referida sociedade  conjugal  é  a  melhor  solução  
para  ambos;  6.ª - DA SEPARAÇÃO: Assim, em   cumprimento  ao  pedido  e  vontade  dos  
outorgantes  e  reciprocamente  outorgados, atendidos  os  requisitos  legais,  pela  presente  
escritura,  nos  termos  do  Artigo1.574, do  Código  Civil  e  Artigo1.124-A,  do  Código  de  
Processo  Civil,  acrescido  pela  Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007, fica  dissolvida  a  
sociedade  conjugal   entre   eles,   que  passam    ao  estado  civil  de  separados  
consensualmente; 7.ª - EFEITOS DA SEPARAÇÃO CONSENSUAL: Em decorrência desta separação 
cessam os deveres de fidelidade recíproca, coabitação e o regime de bens. Permanecem ainda 
os deveres de educação dos filhos, respeito e consideração mútuos; 8.ª - DO NOME DAS 
PARTES: O cônjuge [virago ou varão] volta a adotar o nome de solteiro (a), qual seja: ..... [ou, 
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manterá seu nome de casado ]; 9.ª - DA PENSÃOALIMENTÍCIA: Os outorgantes e 
reciprocamente outorgados estabelecem ....................................; 10.ª - DOS BENS DO CASAL: Os 
outorgantes e reciprocamente outorgados possuem os seguintes bens: [Descrever todos os 
bens com os respectivos valores, separadamente, os pArtilháveis e os pertencentes aos 
cônjuges que não são pArtilháveis, incluindo matrícula do Registro Imobiliário, se houver]; 11.ª 
- DA PARTILHA: Os outorgantes e reciprocamente outorgados resolvem pArtilhar seus bens 
comuns, da seguinte forma: Ao primeiro outorgante caberão os seguintes bens: [descrever os 
bens e o valor atribuído]; À segunda outorgante caberão os seguintes bens: [descrever os bens 
e o valor atribuído]; Tendo em vista que os valores dos quinhões atribuídos importam na 
totalidade do patrimônio e são idênticos, não haverá reposições. [Havendo reposição, deverá 
constar o valor que exceder à meação e se a transmissão será a título oneroso ou gratuito]. Pela 
pArtilha dos bens, as partes se outorgam mútua e reciprocamente a irrevogável e plena 
quitação; 12.ª – DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO - Em virtude dos quinhões serem idênticos, 
não havendo reposição gratuita ou onerosa, não há incidência de I.T.B.I. ou I.T.C.D. [Havendo 
reposição, descrever o valor do I.T.B.I. ou do I.T.C.D.]; 13.ª - DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES: As 
partes declaram: Que os imóveis ora pArtilhados se encontram livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus, dívidas, tributos de quaisquer naturezas; Que não existem feitos ajuizados 
fundados em ações reais ou pessoais reipersecutórias que afetem os bens e direitos 
pArtilhados; Que são responsáveis civil e criminalmente pelos fatos aqui relatados e que as 
declarações prestadas são a exata expressão da verdade. 14.ª – ADVERTÊNCIA: Esta escritura 
somente terá validade contra terceiros após sua averbação e/ou registro junto ao(s) serviço(s) 
competente(s), ficando, contudo, ressalvados eventuais erros, omissões e direitos de terceiros. 
15.ª – DAS CERTIDÕES: [descrever as certidões apresentadas]. As partes requerem e autorizam 
o senhor Oficial do ...... Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de ..... a efetuar a 
averbação necessária para que conste a presente separação consensual, passando as partes ao 
estado civil de separados consensualmente. Requerem, ainda, aos Oficiais dos Registros de 
Imóveis competentes, a efetivação das averbações e registros necessários. Assim o disseram e 
me pediram que fosse lavrada esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam conforme, 
outorgam e assinam. Eu,  ______________, Tabeliã Titular, lavrei a presente escritura, conferi, 
subscrevo e assino com as partes, encerrando o ato. [Cidade]/Mato Grosso, ....... de .... de ..... 
Pagos os emolumentos no valor de R$ ..... (.......). Documento válido somente com o selo de 
autenticidade. 
 ___________________________________ 
1.º outorgante 
___________________________________ 
2.º outorgante 
___________________________________ 
Assistente (Advogado) 
_________________________________ 
Tabelião 
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Anexo referente ao § 2º do art. 438. 
 

MODELO DE ESCRITURA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 
 
Livro ..... 
 
Folha ..... 
ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL que fazem, como outorgantes e 
reciprocamente outorgados NOME e NOME, e como assistente, NOME DO ADVOGADO, na 
forma abaixo declarada: 
 
SAIBAM todos quantos este público instrumento de Escritura Pública de Divórcio Consensual 
virem que, aos ... dias do mês de ....... do ano de ..............., nesta Serventia que se acha 
instalada à Rua ...................., perante mim, Tabeliã Titular, compareceram partes entre si, justas 
e contratadas, a saber: de um lado, como primeiro outorgante e reciprocamente outorgado, 
NOME, profissão, RG n.º ... SSP/.., CPF n.º ... e, como segunda outorgante e reciprocamente 
outorgada, NOME, profissão, RG n. ... SSP/..., CPF n.º ..., ambos brasileiros, casados sob o 
regime ........ , residentes e domiciliados nesta cidade, na ........ e, como assistente, NOME, 
nacionalidade, estado civil, advogado, OAB/... n.º ... e CPF n.º ..., com escritório estabelecido 
nesta cidade, na ......., todos identificados pelos documentos apresentados e cuja capacidade 
reconheço e dou fé. Pelos outorgantes me foi dito que comparecem perante mim, Tabeliã 
Titular, acompanhados de seu advogado constituído, ora assistente, para realizar seu divórcio, 
consoante as seguintes cláusulas: 1.ª - DO CASAMENTO: Os outorgantes e reciprocamente 
outorgados contraíram matrimônio no dia ....de ....de ...., conforme assento n.º ..., a fls. ..., do 
livro ..., nos termos da certidão emitida em .../..../.... do .... Registro Civil das Pessoas Naturais 
da Comarca de ........., sob o regime da .......; 2.ª - DOS FILHOS: Os outorgantes e reciprocamente 
outorgados declaram que não possuem filhos comuns menores e/ou incapazes [se houver 
filhos maiores e capazes, ou emancipados, mencionar os nomes e as datas de nascimento];  3.ª 
- DOS REQUISITOS DO DIVÓRCIO: De sua espontânea vontade, livres de qualquer coação, 
sugestão ou induzimento e não mais desejando os outorgantes e reciprocamente outorgados 
manter a sociedade conjugal, declaram: Que a convivência matrimonial entre eles tornou-se 
intolerável, não havendo possibilidade de reconciliação; Que o prazo legal de [um ano do 
trânsito em julgado da separação judicial ou dois anos de separados de fato], sem 
reconciliações, já transcorreu, o que lhes permite obter o divórcio; Que o divórcio que ora 
requerem preserva os interesses dos cônjuges e não prejudica interesses de terceiros; 4.ª - DA 
PROVA DA SEPARAÇÃO DE FATO: Comparecem ao presente ato NOMES, [qualificação 
completa] na qualidade de testemunhas, advertidos por mim, Tabeliã Titular, do compromisso 
de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho, declararam o seguinte: [Devem 
declarar que conhecem os outorgantes e reciprocamente outorgados há mais de dois anos, 
mencionando de onde os conhecem e se afirmam com segurança estar o casal separado há 
mais de dois anos. OBS: As declarações devem ser tomadas separadamente de cada 
testemunha]. Nada mais disse; OU [no caso de apresentação de declarações com firmas 
reconhecidas verdadeiras] Os outorgantes apresentaram declarações, com firmas reconhecidas 
como verdadeiras, tendo como declarantes NOME (qualificar)  e  NOME (qualificar), atestando 
que conhecem os outorgados há mais de dois anos e que podem afirmar, com certeza, que o 
casal está separado há mais de dois anos, declarações essas que ficam arquivadas neste 
serviço; 5.ª - DO ACONSELHAMENTO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA: Pelo assistente, advogado 
constituído pelos dois outorgantes e reciprocamente outorgados, foi dito que, tendo ouvido, 
aconselhado e advertido ambas as partes quanto às conseqüências do divórcio, propôs a 
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reconciliação, que restou infrutífera; 6.ª - DA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO: Neste ato, as 
partes reafirmaram a recusa da reconciliação e declaram perante o assistente jurídico e este 
tabelião estarem convictas de que a dissolução do casamento é a melhor solução para 
ambos;7.ª - DO DIVÓRCIO: Assim, em cumprimento ao pedido e vontade dos outorgantes e 
reciprocamente outorgados, atendidos os requisitos legais, pela presente escritura, nos termos 
do Artigo1.580 e seus parágrafos, do Código Civil e Artigo1.124-A, do Código de Processo Civil, 
acrescido pela Lei 11.441, de 04 de janeiro de 2007, fica dissolvida a sociedade conjugal entre 
eles, que passam ao estado civil de divorciados; 8.ª - EFEITOS DO DIVÓRCIO: Em decorrência 
deste divórcio dissolve-se o vínculo matrimonial e ficam extintos os deveres do casamento, 
exceto em relação aos filhos; 9.ª - DO NOME DAS PARTES: O cônjuge [virago ou varão] volta a 
adotar o nome de solteiro (a), qual seja: ..... [ou, manterá seu nome de casado .....]; 10.ª - DA 
PENSÃO ALIMENTÍCIA: Os outorgantes e reciprocamente outorgados estabelecem 
..........................; 11.ª - DOS BENS DO CASAL [Caso já tenha havido separação judicial e pArtilha 
de bens, mencionar que já foram pArtilhados]: Os outorgantes e reciprocamente outorgados 
possuem os seguintes bens: [Descrever todos os bens com os respectivos valores, 
separadamente, os pArtilháveis e os pertencentes aos cônjuges que não são pArtilháveis, 
incluindo matrícula do Registro Imobiliário, se houver]; 12.ª - DA PARTILHA: Os outorgantes e 
reciprocamente outorgados resolvem pArtilhar seus bens comuns, da seguinte forma: Ao 
primeiro outorgante caberão os seguintes bens: [descrever os bens e o valor atribuído]; À 
segunda outorgante caberão os seguintes bens: [descrever os bens e o valor atribuído]. Tendo 
em vista que os valores dos quinhões atribuídos importam na totalidade do patrimônio e são 
idênticos, não haverá reposições. [Havendo reposição, deverá constar o valor que exceder à 
meação e se a transmissão será a título oneroso ou gratuito]. Pela pArtilha dos bens, as partes 
se outorgam mútua e reciprocamente a irrevogável e plena quitação; 13.ª - DO IMPOSTO DE 
TRANSMISSÃO - Em virtude dos quinhões serem idênticos, não havendo reposição gratuita ou 
onerosa, não há incidência de I.T.B.I. ou I.T.C.D. [Havendo reposição, descrever o valor do I.T.B.I 
ou do I.T.C.D.]; 14.ª - DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES: As partes declaram: Que os imóveis ora 
pArtilhados encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, tributos de 
quaisquer natureza; Que não existem feitos ajuizados fundados em ações reais ou pessoais 
reipersecutórias que afetem os bens e direitos pArtilhados; Que são responsáveis civil e 
criminalmente pelos fatos relatados e que as declarações prestadas são a exata expressão da 
verdade. Ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou os direitos de terceiros; 15.ª – 
ADVERTÊNCIA: Esta escritura somente terá validade contra terceiros após sua averbação e/ou 
registro junto ao(s) serviço(s) competente(s), ficando, contudo, ressalvados eventuais erros, 
omissões e direitos de terceiros. 16.ª – DAS CERTIDÕES: [descrever as certidões apresentadas]. 
As partes requerem e autorizam o senhor Oficial do ...... Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Comarca de ..... a efetuar a averbação necessária para que conste o presente divórcio, 
passando as partes ao estado civil de divorciados. Requerem ainda aos Oficiais dos Registros de 
Imóveis competentes a efetuarem as averbações e registros necessários. Assim o disseram e 
pediram que fosse lavrada esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam conforme, 
outorgam e assinam. Eu, ___________________________________, Tabeliã Titular, lavrei a 
presente 
escritura, conferi, subscrevo e assino com as partes, encerrando o ato. [Cidade]/Mato Grosso, 
....... de .... de ..... Pagos os emolumentos no valor de R$ ..... (.......). Documento válido somente 
com o selo de autenticidade. 
 
_________________________________ 
1.º outorgante 
___________________________________ 
2.º outorgante 
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___________________________________ 
Assistente (Advogado) 
_________________________________ 
Tabelião 
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Anexo referente ao § 2º do art. 439 
 

MODELO DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA 
 
Livro ..... 
 
Folha ..... 
 
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DO ESPÓLIO DE NOME DO DE CUJUS que 
fazem, como outorgantes e reciprocamente outorgados NOME DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE e 
NOME DOS HERDEIROS e, como assistente, NOME DO ADVOGADO, na forma abaixo declarada:  
 
SAIBAM todos quantos este público instrumento de Escritura Pública de Inventário e PArtilha 
virem que, aos ... dias do mês de ....... do ano de ..............., nesta Serventia que se acha 
instalada à Rua ...................., perante mim, Tabeliã Titular, compareceram partes entre si, justas 
e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes e reciprocamente outorgados, o cônjuge 
sobrevivente NOME, nacionalidade, profissão, RG n.º ... SSP/.., CPF n.º ..., residente e 
domiciliado(a) nesta cidade, na ........ e, herdeiros, NOME, nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG n. ... SSP/..., CPF n. ..., residente e domiciliado nesta cidade, na ........ e, como assistente, 
NOME, nacionalidade, estado civil, advogado, OAB/... n.º ... e CPF n.º ..., com escritório 
estabelecido nesta cidade, na ......., todos identificados pelos documentos apresentados e cuja 
capacidade reconheço e dou fé. Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, devidamente 
assistidos por seu advogado acima nomeado, foi-me requerido seja feito o inventário e a 
pArtilha dos bens deixados em razão do falecimento de NOME DO DE CUJUS, o que é feito nos 
seguintes termos: 1 - DO AUTOR DA HERANÇA: NOME DO DE CUJUS, [nacionalidade, profissão], 
RG n.º ......SSP/..., CPF n.º ....., filho de ........... e ......., nascido em .........., na cidade de ........., 
falecido no dia .........., [local], conforme Certidão de Óbito expedida aos [data], pelo Oficial do 
.... Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de ...., registrado no livro C – ...., fls. ....., 
Termo n.º .......... Era casado sob o regime de ........... com [nome do cônjuge sobrevivente], 
acima qualificado (a). O falecido deixou ..... herdeiros, acima qualificados; 2 – DA INEXISTÊNCIA 
DE TESTAMENTO: As partes declaram, sob as penas da lei, que o autor da herança não deixou 
testamento, comprovando tal afirmação mediante apresentação de certidão expedida pela 
Central de Testamento; 3 - DA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE: Os herdeiros nomeiam 
inventariante NOME, acima qualificado(a), nos termos do Art. 990, do Código de Processo Civil, 
conferindo-lhe todos os poderes que se fizerem necessários para representar o espólio, judicial 
ou extrajudicialmente, inclusive nomear advogado e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários  à  defesa  do  espólio  e ao  cumprimento  de suas eventuais obrigações formais. 
O(A) nomeado(a) declara  que  aceita este encargo, prestando compromisso de cumprir 
eficazmente seu mister, comprometendo-se, desde já, a prestar contas aos herdeiros, se por 
eles solicitado(a). O(a) inventariante declara estar ciente da responsabilidade  civil e  criminal  
pela declaração  de bens  e  herdeiros e veracidade de todos os termos aqui relatados; 4 – DOS 
BENS: 4.1 – DOS BENS IMÓVEIS: O “de cujus” e o  cônjuge  sobrevivente  possuíam,  na  
abertura  da  sucessão, os seguintes bens: [Localização, limites e confrontações, área total, n.º 
de matrícula, do .... Registro de Imóveis  da  Comarca  de...,  imóvel  este  cadastrado  na  
Prefeitura  do  Município de .....,  sob   n.º ....,   com   valor   venal  de  R$ ......];  4.2  -  DOS  BENS  
MÓVEIS:  O de cujus e o cônjuge sobrevivente possuíam, por ocasião da abertura da sucessão, 
os seguintes bens: [Descrever os bens e valor]; 5 – DOS DÉBITOS: O de cujus possuía, na ocasião 
da abertura da sucessão, as seguintes dívidas: [descrever a quem e o valor devido]; 6 – OUTRAS 
OBRIGAÇÕES: Os herdeiros e o cônjuge sobrevivente declaram desconhecer quaisquer 
obrigações assumidas pelo de cujus; [Descrever, se for o caso, as eventuais obrigações 
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assumidas pelo de cujus através de instrumentos particulares não registrados, já quitados, 
porém pendentes de escritura definitiva, que deverão ser assinadas, em nome do espólio, 
pelo(a) inventariante e outras]; 7 - DA PARTILHA: [Descrever a pArtilha dos bens imóveis, 
móveis e valores pecuniários]; 8 - DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
[Descrever]; 9 - DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES: As partes declaram: que os imóveis ora 
pArtilhados encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas, tributos de 
quaisquer naturezas e débito condominial; Que não existem feitos ajuizados fundados em 
ações reais, pessoais ou reipersecutórias que afetem os bens e direitos pArtilhados; 10 - 
DECLARAÇÕES DO ADVOGADO: Pelo assistente me foi dito que, na qualidade de advogado das 
partes, assessorou e aconselhou seus constituintes, tendo conferido a correção da pArtilha e 
seus valores de acordo com a Lei; 11 - DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E/OU 
INTER VIVOS: as Partes apresentaram o cálculo do imposto causa mortis, emitido pela 
Secretaria da Fazenda do Estado, em .. ...., sob o n.º ....... e a respectiva guia do imposto 
recolhido [se for o caso, mencionar também o recolhimento do imposto inter vivos em 
decorrência de transferência de bens em valor superior ao quinhão do herdeiro]; 12 – 
DECLARAÇÕES FINAIS: As partes requerem e autorizam os Oficiais dos Registros Imobiliários 
competentes a praticar todos os atos que se fizerem necessários ao registro da presente 
Escritura. 13 – ADVERTÊNCIA: Esta escritura somente terá validade contra terceiros após sua 
averbação e/ou registro junto ao(s) serviço(s) competente(s), ficando, contudo, ressalvados 
eventuais erros, omissões e direitos de terceiros. EMITIDA DOI. Assim o disseram e me pediram 
que fosse lavrada esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam conforme, outorgam e 
assinam. Eu,__________________________________________, Tabeliã Titular, lavrei a 
presente escritura, conferi, subscrevo e assino com as partes, encerrando o ato. [Cidade]/Mato 
Grosso, ....... de .... de ..... Pagos os emolumentos no valor de R$ ..... (.......). Documento válido 
somente com o selo de autenticidade. 
 
___________________________________ 
Cônjuge sobrevivente 
___________________________________ 
Herdeiro (a) 
___________________________________ 
Assistente (Advogado) 
_________________________________ 
Tabelião 
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Anexo referente ao art. 440. 
 

MODELO DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO NEGATIVO 
 
Livro ..... 
 
Folha ..... 
 
ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO NEGATIVO DO ESPÓLIO DE NOME DO DE CUJUS que 
fazem, como outorgantes e reciprocamente outorgados NOME DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE e 
NOME DOS HERDEIROS e, como assistente, NOME DO ADVOGADO, na forma abaixo declarada: 
 
SAIBAM todos quantos este público instrumento de Escritura Pública de Inventário e PArtilha 
virem que, aos ... dias do mês de ....... do ano de ..............., nesta Serventia que se acha 
instalada à Rua ...................., perante mim, Tabeliã Titular, compareceram partes entre si, justas 
e contratadas, a saber: de um lado, como outorgantes e reciprocamente outorgados, o cônjuge 
sobrevivente NOME, nacionalidade, profissão, RG n.º ... SSP/.., CPF n.º ..., residente e 
domiciliado(a) nesta cidade, na ........ e, herdeiros, NOME, nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG n.º ... SSP/..., CPF n.º ..., residente e domiciliado nesta cidade, na ........ e, como assistente, 
NOME, nacionalidade, estado civil, advogado, OAB/... n.º ... e CPF n.º ..., com escritório 
estabelecido nesta cidade, na ......., todos identificados pelos documentos apresentados e cuja 
capacidade reconheço e dou fé. Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, devidamente 
assistidos por seu advogado acima nomeado, foi-me requerido seja feito o inventário e a 
pArtilha dos bens deixados em razão do falecimento de NOME DO DE CUJUS, o que é feito nos 
seguintes termos: 1 - DO AUTOR DA HERANÇA: NOME DO DE CUJUS, [nacionalidade, profissão], 
RG n.º ......SSP/..., CPF n.º ....., filho de ........... e ......., nascido em .........., na cidade de ........., 
falecido no dia .........., [local], conforme Certidão de Óbito expedida aos (data), pelo Oficial do 
.... Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de ...., registrado no livro C – ...., fls. ....., 
Termo n.º .......... Era casado sob o regime de ........... com [nome do cônjuge sobrevivente], 
acima qualificado (a). O falecido deixou ..... herdeiros, acima qualificados; 2 – DA INEXISTÊNCIA 
DE TESTAMENTO: As partes declaram, sob as penas da lei, que o de cujus não deixou 
testamento; 3 - DA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE: Os herdeiros nomeiam inventariante 
NOME, acima qualificado(a), nos termos do Art. 990, do Código de Processo Civil, conferindo-
lhe todos os poderes que se fizerem necessários para  representar  o  espólio,  judicial  ou  
extrajudicialmente,  inclusive  nomear  advogado  e  praticar  todos  os  atos  que  se  fizerem  
necessários  à  defesa  do espólio e ao cumprimento de suas eventuais obrigações formais. O(A) 
nomeado(a) declara que aceita este encargo, prestando compromisso de cumprir eficazmente 
seu mister, comprometendo-se,  desde já,  a prestar contas aos herdeiros, se por eles 
solicitado(a). O(a) inventariante  declara  estar ciente da responsabilidade civil e criminal pela 
declaração  de  bens  e  herdeiros  e  veracidade  de  todos  os  termos  aqui  relatados; 4 - DOS 
BENS: Os  outorgantes  e  reciprocamente  outorgados  declaram  que  o de cujus não  deixou  
bens  a  inventariar; 5 – DOS DÉBITOS:  O  de cujus  possuía,  na ocasião da  abertura  da  
sucessão,  as  seguintes  dívidas:  [descrever  a  quem  e  o valor devido];  6 – OUTRAS 
OBRIGAÇÕES: Os herdeiros e o cônjuge sobrevivente declaram  desconhecer  quaisquer  
obrigações  assumidas  pelo  de  cujus; [Descrever, se   for   o   caso,   as   eventuais   obrigações   
assumidas   pelo  de  cujus  por  meio de instrumentos particulares não registrados, já quitados, 
porém pendentes de escritura definitiva, que deverão ser assinadas, em nome do espólio, 
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pelo(a) inventariante e outras]; 7 - DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS: 
[Descrever]; 8 – DECLARAÇÕES DO ADVOGADO: Pelo assistente me foi dito que, na qualidade 
de advogado das partes, assessorou e aconselhou seus constituintes quantos aos termos 
eefeitos da presente escritura. 9 – ADVERTÊNCIA: Ficam ressalvados eventuais erros, omissões 
e direitos de terceiros. Assim o disseram e me pediram que fosse lavrada esta escritura, a qual 
feita e lhes sendo lida, acharam conforme, outorgam e assinam. Eu, 
_________________________________________, Tabeliã Titular, lavrei a presente escritura, 
conferi, subscrevo e assino com as partes, encerrando o ato. [Cidade]/Mato Grosso, ....... de .... 
de ..... Pagos os emolumentos no valor de R$ ..... (.......). Documento válido somente com o selo 
de autenticidade. 
 
___________________________________ 
Cônjuge sobrevivente 
___________________________________ 
Herdeiro (a) 
___________________________________ 
Assistente (Advogado) 
___________________________________ 
Tabelião 
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Art. 454.       Escrituras de Sobrepartilha. 

E S C R I T U R A  P Ú B L I C A D E  S O B R E P A R T I L H A  D O  E S P O L I O  
D E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Q U E  F A Z E M    E   A S S I N A M    N A    
D E C L A R A D A   F O R M A  A B A I X O :  

S A I B A M  quantos esta pública escritura virem que no ano de dois mil e 
nove aos __________ dias do mês de ______ (_____/2009) nesta cidade de Cuiabá, 
capital do Estado de Mato Grosso, em meu cartório perante mim tabeliã que esta 
subscrevo, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber: de um lado como 
OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS: A VIÚVA MEEIRA, 
___________ ,brasileira, que  declarou  ser  viúva, filha de ______________, 
________________ (profissão) residente na rua ___________________, portadora do 
CPF: nº ________________ e da e da Carteira Nacional Habilitação nº ____________ de  
expedida em n° _____________ nº do registro ___________________, expedida pelo 
DETRAN-MT  

HERDEIROS FILHOS: a) __________________________, 

b)_______________________ 

Comparece ainda como ADVOGADO ASSISTENTE: Dr°. ___________________________ 
(qualificação completa) 

identificados como os próprios, conforme documentos apresentados para lavratura desta 
escritura, do que dou fé. Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, devidamente 
assistidos por seu advogado acima nomeado, me foi requerido seja feita a sobrepartilha 
do bem deixado por falecimento de ________ e declararam o seguinte: 

 
1.  DO AUTOR DA HERANÇA: 
1.1 QUALIFICAÇÃO: a) __________________ era filho de ______________________ 
e e nasceu em Cuiabá (MT), no dia__________, era portador do CPF: ____________ e 
da carteira de identidade RG: ________________, expedida em 
_________________________. 
 
 
1.2: DO  FALECIMENTO:   Faleceu  no dia _________________ na ____________, 
conforme certidão de óbito lavrada no: 
 LIVRO TERMO FLS CARTÓRIO 
    
 
1.3. INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO: o ”de cujus" não deixou testamento, Tendo sido 
apresentada a  informação negativa  de existência  de testamento expedida  pela 
Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, responsável pelo 
Registro Central de Testamentos do Estado de Mato Grosso. 
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1.4.  CÔNJUGE: era casado em únicas núpcias, sob o regime da comunhão de bens antes 
da vigência da Lei 6.515 de 26/12/1977, com srª. _______________ acima qualificada, 
razão pela qual é sua meeira. 
1.5. HERDEIRO:  de seu casamento com  Srº _____________________ , possuía  
____ filhos: que são seus únicos herdeiros. 

2. DA NOMEAÇÃO DE INVENTARANTE: Os herdeiros nomeiam inventariante do espólio 
de _______________________ , a viúva meeira ___________________, nos termos do 
art. 990 do Código de Processo Civil, conferindo-lhe todos os poderes que se fizerem 
necessários para representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os 
atos de administração dos bens que possam eventualmente estar fora deste inventário e 
que serão objeto de futura sobrepartilha, nomear advogado em nome do espólio, ingressar 
em juízo, ativa ou passivamente, podendo enfim praticar todos os atos que se fizerem 
necessários à defesa do espólio e do cumprimento de suas eventuais obrigações formais, 
tais como outorga de escrituras de imóveis já vendidos e quitados. A nomeada declara que 
aceita este encargo, prestando compromisso de cumprir eficazmente seu mister, 
comprometendo-se desde já, a prestar conta aos herdeiros, se por eles solicitado. A 
inventariante declara estar ciente da responsabilidade civil e criminal pela declaração de 
bens e herdeiros e veracidade de todos os fatos aqui relatados. 
 
4: INVENTÁRIO: Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados me foi dito que 
promoveram o inventário e partilha dos bens do espólio de __________________  
conforme consta dos autos n° ________________, que tramitou pela Vara de 
Sucessões da comarca de _____________________) 
 
 
5: DO BEM: 
5.1: DO BEM A SER SOBREPARTILHADO: Declaram os outorgantes e 
reciprocamente outorgados que por ocasião da abertura do inventário judicial arrolou 
somente parte ideal correspondente a __________ % (_______) do imóvel abaixo 
descrito, quando na realidade deveria ter sido inventariada a _______________ 
devidamente matriculado no ____________ serviço registral desta comarca sob n° 
________________,fls.______, livro _____em data de ________. 
5.1.1: AQUISIÇÃO: o imóvel foi adquirido pela "de cujus", em _____________, pelo 
valor de ___________________________,conforme consta da matrícula n° 
__________ do _________ serviço registrai desta comarca. 
5.1.2: CADASTRO E VALOR: acha-se cadastrado na Prefeitura do Município de 
Cuiabá (MT), sob n° __________, com valor venal atribuído para o exercício de 
____________ de R$ ___________ . 
As partes atribuem a este imóvel para fins fiscais, o valor de R$_______________. 
 6. SOBREPARTILHA:    Diante   do   exposto   a   inventariante 
_________________________ devidamente nomeada neste instrumento e tendo 
prestado o compromisso na forma da lei, trás neste momento o imóvel acima descrito e 
caracterizado para ser sobrepartilhado nos termos do artigo 1040, inciso II do Código 
de Processo Civil. 
7: DO PAGAMENTO: O total líquido do bem a ser sobrepartilhado monta em R$ 
_______________ ), que será partilhado da seguinte forma: 
PROPRIETÁRIO  IMÓVEL VALOR 
  r$ 
 
8. DAS CERTIDÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS: Foram-me apresentadas 
as seguintes  certidões: 8:1. Certidão da transcrição  n° ____________, expedida  pelo 
_______________ serviço registrai desta comarca. 
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8.1: Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional -Secretaria da Receita Federal via internet, aos: 
data da emissão Hora da emissão código de controle da certidão 
   
VALIDA ATE__________. 
 
8.3: Certidão Negativa da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso,  n° 
_________________, expedida em Cuiabá (MT) aos _______________. 
VALIDA ÃTÉ: ___________. 
8:4: Certidão Negativa de Débitos imobiliários, n° ________, expedida pela Prefeitura 
Municipal de Cuiabá (MT) - Procuradoria Geral - Procuradoria Fiscal aos  
____________________ 
VALIDA ÃTÉ: ___________. 
9: As partes declaram que 9:1: o imóvel ora partilhado se encontra livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus, dividas, tributos de quaisquer naturezas e débito 
condominial. 9:2: não existem feitos ajuizados fundados em ações reais ou pessoais 
reipersecutórias que afetem o bem sobrepartilhado. 9:3: As partes declaram, sob as 
penas da Lei, que não são responsáveis diretos pelo recolhimento à Previdência Social 
Rural, não estando inclusos nas exigências da Lei n° 8.212/91 e posteriores alterações, 
para apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O INSS (INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL). 10: DECLARAÇÕES DO ADVOGADO: Pelo Dr. 
_________________________ ,já qualificado, me foi dito que, na qualidade de 
advogado da meeira e dos herdeiros, assessorou e aconselhou seus constituintes, tendo 
conferido a 
correção da sobrepartilha e seus valores de acordo com a Lei. 11: DO ITCMD 
(IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO) — pelas partes me foi 
dito que o imposto "causa mortis" será apresentado em juízo. 12: DECLARAÇÕES 
FINAIS: As partes requerem e autorizam a Oficial do Registro Imobiliário competente a 
praticar todos os atos que se fizerem necessários ao registro da presente. Feita e lhes 
sendo lida esta escritura, foi achada em tudo conforme, as partes aceitam e assinam. 
Assim disseram do que dou fé pediram-me lhes lavrasse em minhas notas esta escritura 
à qual lhes sendo lida por mim em voz alta, acharam-na conforme, aceitaram e assinam. 
 
E eu _________________ que a fiz datilografar. 
_______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
ADVOGADO ASSITENTE 
 
 
Cuiabá, _________de ______ de 2009. Em test _________________da verdade. E eu 
_______________________________________ tabeliã do cartório do sétimo ofício 
que a fiz datilografar, conferi, subscrevo e assino. 
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Anexo referente ao  artigo 537. 
  

ANEXO I 
REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA 

 
Ilmo (a). Sr. (a). ____ Tabeliã de Notas de _____________________________ 
Eu, ____________________________________________________________, celular nº 
__________________, e-mail ___________________________________________,  
portador (a) da carteira da OAB/___ inscrição nº _______________________, venho solicitar a 
extração da CARTA DE SENTENÇA do processo nº 
________________________________________, da _________ Vara de 
_________________________________________________________, autor 
_______________________________________________________________. 
 
Solicito que a Carta de Sentença seja composta das seguintes folhas do processo: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 
 
Conferência das folhas indicadas ___ Sim            ____ Não  

 
(cidade), _______ de ______________ de 201___ 

 
 

_________________________________________ 
(assinatura) 

 
 
Recebi o processo em _/__/_________ 
 
Assinatura e carimbo 
 
TABELIAO 
Retirei o processo em ___/____/______ 
 
Assinatura do advogado 
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ANEXO II 
MODELO DE TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO 
 
TERMO DE ABERTURA 
NOME, Tabelião de Notas de  ____, na forma da lei, CERTIFICA, nos termos dos artigos 536 a 
546 das  Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que a 
presente CARTA DE SENTEÇA foi extraída dos autos da Ação ________, processo de número nº 
___, da ___ Vara ___ da Comarca ___ do Estado de ______, contém os seguintes documentos: 
________________________. 
De tudo dou fé. CIDADE, DIA/MÊS/ANO (EXTENSO). Eu, ____________________ (NOME DO 
ESCREVENTE), escrevente, extraí e conferi. Eu, ________________________(NOME – 
TABELIÃO/OFICIAL OU SUBSTITUTO), conferi, subscrevo e assino. 
_______________________ 
NOME 
TABELIÃO  
 
TERMO DE ENCERRAMENTO 
NOME, Tabelião de Notas/Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de ____, na 
forma da lei, CERTIFICA, nos termos dos artigos 536 a 546 das  Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que a presente CARTA DE SENTEÇA foi 
extraída dos autos da Ação ________, processo de número nº ___, da ___ Vara ___ da Comarca 
___o Estado de ______ e é composta por X (extenso) folha(s), anexa(s) devidamente 
numeradas e rubricadas. De tudo dou fé. CIDADE, DIA/MÊS/ANO (EXTENSO). Eu, 
_______________________________ (NOME DO ESCREVENTE), escrevente, extraí e conferi. 
Eu, ________________________(NOME – TABELIÃO), 
conferi, subscrevo e assino. 
_______________________ 
NOME 
TABELIÃO OU OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 
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 ANEXO III - MINUTA DE ESCRITURA DE FORMAÇÃO DE CARTA DE 
SENTENÇA 

ESCRITURA PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA 

SAIBAM todos quantos esta Pública Escritura bastante virem que aos __________________ 
(....), nesta cidade  de       Estado  de   Mato   Grosso,   nesta serventia, perante mim 
tabeliã(o), compareceu como SOLICITANTE: QUALIFICAR o 
advogado_____________________________ O presente identificado documentalmente por 
mim, tabeliã(o), de cujas identidade e capacidade jurídica para o ato dou fé. E pela parte me foi 
dito o que segue: I - Que deseja a extração, por parte deste • notário/substituto, da Carta de 
Sentença/Formal de Partilha/Mandado (conforme o caso) do Processo ____________, contendo 
as seguintes peças: - II - Depois da entrega do processo referido pelo solicitante esta serventia, 
procedi à extração das cópias das peças indicadas, as autentiquei e formei 
___________(número) . Carta(s) de Sentença(s)/Formal(s)/Mandado(s), contendo termo de 
abertura e encerramento, (....) páginas cada, devidamente numeradas e rubricadas por mim, na 
data de hoje. - III - Visando registrar tal Ato Notarial por mim praticado com relação à extração 
de peças do Processo Judicial acima referido, visando à execução provisória ou a produção de 
efeitos da sentença daqueles autos, lavrei a presente escritura, que lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada pelo solicitante e por mim, tabelião. Assim o disse e dou fé. A pedido do 
solicitante, lavrei esta escritura, a qual feita e lhe sendo lida, achou-a conforme, aceita e assina. 
Eu, ____________________ tabeliã (o), que a lavrei, subscrevo e assino. 

Emolumentos R$ ........... SELO DIGITAL 
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Anexo referente ao artigo 591, 1º,   art. 592 do art. 593 e  601(anexos do Prov. 88/2014-CGJ) 
 
 

 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO 
 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA TAXA JUDICIÁRIA - CDTJ 
 
Apresentante:  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
 
Credor:  Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS 
CNPJ:   01.872.837/0001-93  
Devedor: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Cidade         Estado: 
CEP: 
 
DADOS DO PROCESSO 
 
Comarca / Praça de pagamento:     Vara: 
Número do Processo:      Código: 
Número Único: 
Valor da Taxa Judiciária:    
Data do Termo de Conciliação/Sentença/Acordão:______/______/_____ 
Data do Trânsito em Julgado:_______/______/______ 
Data do Vencimento:_______/______/_______ 
 
 
   __________- MT,_____/______/201__ 
 
 

Assinatura do gestor da Vara. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COORDENADORIA FINANCEIRA 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO 

 
CERTIDÃO DE DÉBITO PARA CUSTAS JUDICIAIS – CDCJ 

 
Apresentante:  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
 
Credor:  Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS 
 
CNPJ:   01.872.837/0001-93  
 
Devedor: 
 
CPF/CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Cidade         Estado: 
 
CEP: 
DADOS DO PROCESSO 
 
Comarca / Praça de pagamento:     Vara: 
 
Número do Processo:      Código: 
 
Número Único: 
 
Valor das Custas Judiciais:    
 
Data do Termo de Conciliação/Sentença/Acordão:______/______/_____ 
 
Data do Trânsito em Julgado:_______/______/______ 
 
Data do Vencimento:_______/______/_______ 
 
   __________- MT,_____/______/201__ 
 
 

Assinatura do gestot da Vara. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO 
 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA MULTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CDMPA 
 
Apresentante:  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
 
Credor:  Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS 
 
CNPJ:   01.872.837/0001-93  
 
Devedor: 
 
CPF/CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Cidade         Estado: 
 
CEP: 
 
DADOS DO PROCESSO 
 
Comarca / Praça de pagamento:     Vara: 
 
Número do Processo:      Código: 
 
Número Único: 
 
Valor da Multa de Processo Administrativo:    
 
Data do Termo de Conciliação/Sentença/Acordão:______/______/_____ 
 
Data do Trânsito em Julgado:_______/______/______ 
 
Data do Vencimento:_______/______/_______ 
 
   __________- MT,_____/______/201__ 
 
 

Assinatura do gestor da Vara. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO 
  
 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO  
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 

ARRECADAÇÃO/COORDENADORIA FINANCEIRA vem, pelo presente, solicitar a Vossa Senhoria 

as providências necessárias para o cancelamento do protesto por remessa indevido do título 

judicial abaixo descrito: 

 

Protocolo nº.___________________ 

 

Data:________/________/________ 

 

Valor R$_____________________ 

 

Devedor:_____________________ 

 

Protestado em _______/________/______ 

 

  Atenciosamente, 

 

  Departamento de Controle e Arrecadação /DCA 

Visto: 

   Coordenadoria Financeira/CFIN 
 
 
 

 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA FINANCEIRA 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO 
 

 
AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO  

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 
ARRECADAÇÃO/COORDENADORIA FINANCEIRA – Tendo e vista o pagamento do débito oriundo 
de título judicial, protocolo nº. ___________, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do 
protesto lavrado em ________/_______/_______em que figura como devedor 
_______________________________(nome e qualificação) no valor de R$________, mediante 
o comparecimento do devedor ao cartório para pagamento das Custas Judiciais/Taxa Judiciária 
de protesto. 
 

     Atenciosamente, 

 

            Departamento de Controle e Arrecadação /DCA 

 

Visto: 

  
Coordenadoria Financeira/CFIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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COORDENADORIA FINANCEIRA 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO-DCA 

 
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTESTO  

 
 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

Ofício encaminhando Certidão de 
Débito e demais documentos ao 
Departamento de Controle e 
Arrecadação  

   

Certidão de Débito    
Cópia da sentença condenatória 
proferida no processo 

   

Sentença penal condenatória 
transitada em julgado 

   

Sentença arbitral e a sentença 
homologatória de transação ou de 
conciliação 

   

Sentença estrangeira, homologada 
pelo Supremo Tribunal Federal 

   

Formal e Certidão de Partilha    
Demonstrativo de Cálculo com os 
valores de Custas e Taxa Judiciárias 
elencados separadamente e 
atualizados 

   

Cópia da intimação constando a 
contrafé, cópia da certidão do Oficial 
de Justiça ou da publicação no DJE- 
Diário de Justiça Eletrônico 

   

Certidão de decurso do prazo sem 
pagamento 

   

Cópia do Parecer da Assessoria Jurídica 
de Licitação da Presidência 

   

Cópia da r. decisão Presidencial    
Cópia da notificação da decisão 
exarada nos autos do Contrato 

   

Cópia do registro da penalidade 
aplicada 

   

 
Cuiabá,      /       /201__ 
 
Assinatura do Responsável  ____________________________ 
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Anexo referente ao incico I do § 1º do art. 666. 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO.  
 

Nós, ______________Xxxx, brasileiro, cadastrado no Registro 
Geral sob o n.º _____  SSP/______ e inscrito no Cadastrado de Pessoas Físicas n.º ______ e 
Xxxx, brasileiro, cadastrado no Registro Geral sob o n.º _____  SSP/______ e inscrito no 
Cadastrado de Pessoas Físicas n.º ______, ambos residentes e 
domiciliados____________________________________________________________________
_______________________________________________________________declaramos, de 
comum acordo,  que, em virtude da nossa vontade em ter filho (s) biológico(s), contratamos um 
Centro de Reprodução Humana que, utilizando-se de técnicas de reprodução assistida, 
procedeu uma inseminação utilizando o sêmen de um dos nós ,  o óvulo de uma doadora e 
transferiu para o útero de  __________, cadastrada no Registro Geral sob o n.º _____  
SSP/______ e inscrita no Cadastrado de Pessoas Físicas n.º ______ e Xxxx, brasileiro, 
cadastrado no Registro Geral sob o n.º _____  SSP/______ e inscrito no Cadastrado de Pessoas 
Físicas n.º ______, residente e 
domiciliado____________________________________________________________________
_______________________________________________________________, (mãe, irmã ou 
prima) do Sr. ______________, que sem nenhum caráter lucrativo,  comercial ou  de 
ressarcimento, cedeu seu útero temporariamente para gerar a criança. 
 

Local (MT), ___ de _________ de 2014. 
 
 

_______________________________         ___________________________________ 

 
 
 
________________________________ 
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                                         TERMO DE CONSENTIMENTO. (mulheres) 
 

Nós, ______________, brasileira, cadastrada no Registro Geral sob 
o n.º _____  SSP/______ e inscrita no Cadastrado de Pessoas Físicas n.º ______ e 
______________ brasileira, cadastrada no Registro Geral sob o n.º _____  SSP/______ e inscrita 
no Cadastrado de Pessoas Físicas n.º ______, ambas residentes e 
domiciliadas____________________________________________________________________
_______________________________________________________________declaramos, de 
comum acordo,  que, em virtude da nossa vontade em ter filho (s) biológico(s), contratamos um 
Centro de Reprodução Humana que, utilizando-se de técnicas de reprodução assistida, 
_______________________________ (procedeu uma inseminação em uma de nós ou  
inseminou o óvulo de uma de nós e introduziu na outra ) . 
 
 
________________________________         ___________________________________ 
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Anexo referente ao art. 691. 
 

 
TERMO DE INDICAÇÃO DE PATERNIDADE 

 
Qualificação completa (nome completo, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, 
estado civil, profissão,  RG, CPF, endereços e telefones) da pessoa que faz a indicação (filho 
maior ou mãe de filho menor): _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Qualificação completa do filho menor (se o caso): ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Dados do suposto pai: 
 
A) De preenchimento obrigatório: 
Nome:_________________________________________________________________ 
Endereço:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
B) De preenchimento tão completo quanto possível (mas observando-se que a falta dos dados 
abaixo não obstará o andamento do pedido): 
Profissão:__________; endereço do local de trabalho:___________________________  
_______________________________________________________________________ 
telefones fixos (residencial e profissional):____________________________________;  
telefone (s) celular (es) :___________________________________________________ outras 
informações (inclusive RG e  CPF): _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Declaração da pessoa que faz a indicação: DECLARO, sob as penas da lei, que o reconhecimento 
da paternidade não foi pleiteado em juízo. 
 
Local:___________________________,  
 
data:___________________________________ 
Assinaturas: 
 
________________________________________________________ 
(pessoa que faz a indicação) 
_________________________________________________________ 
(Oficial de Registro de Pessoas Naturais, com identificação e carimbo) 
 
Obs.: o Oficial deverá anexar certidão de nascimento, original (Art. 3º, § 3º, do Provimento 16 
do CNJ) ou por cópia conferida (Art. 3º, § 2º, do Provimento 16 do CNJ). 
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Anexo referente ao art.  705. 
 
 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE FILHO (A) 
 
Qualificação completa da pessoa que comparece espontaneamente para reconhecer filho 
(nome completo, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, estado civil, profissão, RG, 
CPF, endereços, telefones e filiação, com especificação dos nomes completos dos respectivos 
genitores, para constarem como avós do 
reconhecido):___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Dados para identificação induvidosa do filho(a) reconhecido(a), em especial seu nome 
completo e indicação do Ofício de Registro de Pessoas Naturais em que realizado seu registro 
de nascimento, que poderá ser diverso daquele  em que preenchido o presente termo (sem 
prejuízo de outros elementos que seja possível consignar, tais como nome da mãe, endereços 
desta e do filho(a), respectivos telefones, identificação e localização de outros parentes etc.): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Declaração da pessoa que realiza o reconhecimento: DECLARO, sob as penas da lei, que a 
filiação por mim afirmada é verdadeira e que RECONHEÇO, nos termos do Art. 1.609, II, do 
Código Civil, meu(minha) FILHO(A) BIOLÓGICO(A) acima identificado(a). Por ser expressão da 
verdade, firmo o presente termo. 
Local:___________________________,  
data:___________________________________ 
 
Assinaturas: 
______________________________ 
pessoa que reconhece o(a) filho (a) 
_________________________________________________________ 
filho(a) maior ou mãe de filho(a) menor, caso compareça 
simultaneamente para anuência (com qualificação no campo acima) 
 
 
_________________________________________________________ 
     Oficial de Registro de Pessoas Naturais, com identificação e carimbo 
Obs.: o Oficial deverá anexar cópia da certidão de nascimento se apresentada nos termos do 
Art. 6º, § 2º, do Provimento nº 16, CNJ 
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Art. 1.605  - Anexo – Requerimento de exame de cáculo 
 
 
 

REQUERIMENTO DE EXAME E CÁLCULO DE CUSTAS  
 
 
 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR REGISTRADOR  
 
 
 

FULANO DE TAL, (qualificação), na condição de apresentante do título 
(especificar), requer (exame e/ou cálculo das custas) do referido título, independentemente de 
prenotação.  

Nestes Termos Pede Deferimento.  
 
 
 
___________, de ________ de _________.  

 
 

Apresentante 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 Não é necessário reconhecer firma, se assinado na presença do registrador ou substituto. 
 Elaborar em duas vias, servindo a segunda como recibo do apresentante. 
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Art. 1.665. A instrumentalização do ato de averbação de georreferenciamento será precedida 
e amparada mediante “escritura pública declaratória de localização de imóvel rural e 
requerimento de averbação de georreferenciamento. 

 
ESCRITURA PÚBLICA 
ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL E REQUERIMENTO 
DE AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO, que fazem e assinam como Outorgantes e 
Reciprocamente Outorgados: PROPRIETÁRIO FULANO DE TAL e sua esposa BELTRANA DE TAL, 
com a anuência dos confrontantes: XXXXXXXXXX e sua esposa XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX e sua 
esposa XXXXXXXXXX, na forma do item  6.12.2           da CNGCE inserido pelo Provimentos 
63/2014-CGJ  
 
declarada na forma abaixo: 
 
Saibam quantos esta Escritura Pública Declaratória de Localização de Imóvel Rural e 
Requerimento de Averbação de Georreferenciamento virem, que aos ========= dias do mês 
de ============= (00/00/0000) do ano de dois mil e =========== (201=====), neste 
Município e Comarca de =============, Estado de Mato Grosso, nesta Serventia, perante mim 
Tabelião, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber como Outorgantes e 
Reciprocamente Outorgados: Na qualidade de PROPRIETÁRIO, Nome e qualificação do 
proprietário e sua esposa, proprietários do imóvel rural denominado ==========, com área de 
======= há (==========), objeto da matricula n° ===== do R.G.I da Comarca de ======; na 
condição de CONFRONTANTES E ANUENTES: Nome e qualificação do confinante e sua esposa, 
proprietários do imóvel rural denominado ..., objeto da matricula n°. === do R.G.I da Comarca 
de ============ ; Nome e qualificação do proprietário e sua esposa; e como confinantes, na 
qualidade de Anuentes: Nome e qualificação do confinante e sua esposa, proprietários do 
imóvel rural denominado ..., objeto da matricula n°. === do R.G.I da Comarca de ============; 
e como ADVOGADO ASSISTENTE DAS PARTES, Nome e qualificação do advogado. Os 
presentes identificados por mim Tabelião, conforme os documentos apresentados, do que 
trato e dou fé. E pelos Outorgantes e Reciprocamente Outorgados PROPRIETÁRIO FULANO DE 
TAL e sua esposa BELTRANA DE TAL, me foi dito o que segue: Que são senhores e legítimos 
proprietários do seguinte imóvel rural: 1°) Imóvel rural, com área de 00,00 ha (======), situado 
no Município de ==============, com os seguintes limites e confrontações: 
================, matriculado sob n°. 000000 do livro n°. 2 - Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de ==============; DO DESLOCAMENTO DA OCUPAÇÃO EM RELAÇÃO A SEU 
TÍTULO DE ORIGEM: Conforme consta o  referido imóvel encontra-se deslocado em relação a 
seu título de origem. DA LEGÍTIMA OCUPAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL: Pelos 
Outorgantes e Reciprocamente Outorgados, PROPRIETÁRIO FULANO DE TAL E SUA ESPOSA 
BELATRANA DE TAL, me foi dito que, sendo senhores e legítimos proprietários do referido 
imóvel rural, DECLARAM, nos termos do Provimento nº 63/ 2014 da egrégia Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a anuência dos confrontantes e a assistência 
de advogado, retro qualificados, que o imóvel rural, objeto da matricula nº 000000, Livro 02, 
do CRI de ================, possui a seguinte área, limites e confrontações: Imóvel rural 
com área de 00,00 ha (=============), situado no Município de ===============, Estado de 
Mato Grosso, com os seguintes limites e confrontações: ==============, conforme mapa e 
memorial descritivo elaborado pelo Responsável Técnico Fulano de Tal, Engenheiro CREA nº 
000.0000, com ART. – Anotação de Responsabilidade Técnica sob nº 0000000, no valor de R$ 
00,00 (quarenta reais) devidamente quitada em 00/00/0000. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL: 
Para fins de lavratura da presente escritura pública e averbação do georreferenciamento, 
atribui-se ao imóvel o valor de R$ 00000,00 (==============). DA CERTIFICAÇÃO DO 
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MEMORIAL DESCRITIVO JUNTO AO INCRA: Observados os prazos fixados no Artigo10 do 
Decreto nº 4.449/2002, o presente imóvel rural foi devidamente CERTIFICADO pelo INCRA, 
conforme Certificação nº 000000, datada de 00/00/0000. DA CONSENSUALIDADE DA 
OCUPAÇÃO. Os Outorgantes e Reciprocamente Outorgados, PROPRIETÁRIO FULANO DE TAL E 
SUA ESPOSA BELATRANA DE TAL, declaram, sob pena de responsabilidade civil e criminal, ser 
legítima a localização da ocupação acima caracterizada; que a ocupação encontra-se 
consolidada há mais de 05 anos; que inexiste qualquer ação de direito real ou pessoal 
reipersecutória, ou litígio, judicializado ou não, envolvendo o imóvel rural objeto da declaração; 
e que  foramrespeitados os direitos dos confrontantes, na forma do Artigo213, inciso II, da Lei 
nº 6.015/73, e Decreto nº 4.449/02; DA ANUÊNCIA DOS CONFINANTES: Os Anuentes retro 
relacionados, na qualidade de confrontantes do imóvel rural objeto da presente escritura 
pública, manifestam a sua plena e integral concordância com relação aos limites e divisas ora 
estabelecidos para o imóvel rural, não oferecendo qualquer oposição à localização do imóvel 
rural e à averbação do georreferenciamento junto ao Registro de Imóveis competente. DA 
ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO: A presente declaração pública de localização teve a assistência 
de advogado devidamente constituído para o ato, na forma do § 1º do Art. 2º do Prov. nº 
63/2014 da CGJ-MT, conforme acima qualificado. Pelos Outorgantes e Reciprocamente 
Outorgados,  perante mim,  e com a anuência dos confrontantes firmadas nesta escritura, 
declaram que aceitamesta  Escritura  em  todos  os seus expressos termos para que produza os 
desejados efeitos jurídicos, exibindo-me os seguintes documentos: 1. Certidão atualizada da 
Matrícula nº 00000, Livro 02, do CRI de ===========; 2. Cadeia Dominial da Matrícula nº 
==========, Livro 02, do CRI de ============; 3. Mapa e memorial descritivo elaborado pelo 
Responsável Técnico Fulano de Tal, Engenheiro CREA nº 000.0000, com ART. – Anotação de 
Responsabilidade Técnica sob nº 0000000, no valor de R$ 00,00 (quarenta reais) devidamente 
quitada em 00/00/0000; 4. CERTIFICAÇÃO DO INCRA nº 0000000000000000, datada de 
00/00/0000; CCIR 2006/2007/2008/2009, xxxxxxxxxxx. 5. Certidão Negativa do ITR – NIRF nº 
00000000, emitida em 00/00/0000, com prazo de validade até 00/00/0000; 6. Certidões de 
ações cíveis e criminais e de antecedentes criminais em nome dos proprietários dos últimos 15 
(quinze) anos, da localidade de residência dos proprietários e da Comarca de situação do 
imóvel; 7. Carta de Anuência do INTERMAT nº 000/2014, firmada pelo Sr ========, em 
00/00/000; 8. Certidão atualizada da Matrícula nº 0000000,  Livro 02, do CRI de ===========, 
pertencente ao confinante =============; Pelas partes me foi dito falando cada um por sua 
vez que se responsabilizam pela apresentação de todos e quaisquer outros documentos que 
venham a serem exigidos pelo Oficial Registrador no ato da apresentação desta Escritura, para 
o competente registro.  
 
As partes requerem ao registrador de Imóveis da Comarca de ============ /MT, na forma do 
Provimento nº 63/2014 da egrégia CGJ-MT, e com base no Art. 213, inciso II, da Lei 6015/73, c/c 
o Decreto nº 4.449/2002, a averbação do georreferenciamento do imóvel rural, relativamente 
ao imóvel rural caracterizado na matrícula nº 0000, Livro 02, do CRI da Comarca de 
===========/MT, praticando-se todos os atos necessários para o fim proposto, nos termos da 
presente escritura.  
Assim disseram do que dou fé, a pedido das partes lavrei esta Escritura, à qual lhes sendo lida 
por mim em voz alta, acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinam 
comigo___________________________, Tabelião desta Serventia, que a fiz digitar, conferi, 
achei conforme, dou fé, subscrevo e assino em público e raso. Emolumentos: R$ ==========. 
Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias conforme a CNGCE da CGJ/MT. Nova 
Ubiratã/MT, 00 de =========  de 0000. 
PROPRIETÁRIOS: 
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________________________                                        ______________________________ 
NOME        NOME     
  
CONFINANTES 
                                                                                                     
____________________________                                                     
_______________________________ 
NOME        NOME     
  
ASSISTENTE: 
_______________________________     
NOME 
OAB/MT nº 0000000           
  
Em Testemunho  da Verdade 
_______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Art. 1.874. (Anexo I – Minuta de Lei Municipal). 
Anexo I – Minuta de Lei Municipal  
 
Autoria: Prefeito Municipal  

  
 
Lei nº 00000 

  
Súmula: Cria o Conselho e o Fundo Municipal de 
Regularização Fundiária e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável do Município de ............... - 
Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.  

  
 
 

 
 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Regularização 
Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável, órgão colegiado 
vinculado à Secretaria de Administração, destinado a promover a 
regularização fundiária e o desenvolvimento econômico sustentável do 
Município, obedecidos os critérios fixados nesta lei e na legislação estadual e 
federal, no que for pertinente;  
 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Regularização Fundiária e 
Desenvolvimento Econômico Sustentável é criado por esta Lei Municipal e 
será integrado por representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, 
associações e entidades de classe sem fins lucrativos, e outras entidades da 
sociedade civil, garantida a paridade na representação, com mandato de 02 
anos, permitida a recondução, com a seguinte composição:  
 

I – Um representante do Poder Judiciário; 
II – Um representante do Poder Executivo Municipal, da Secretaria 
Municipal de Administração, ou da Secretaria Municipal de Governo; 
III – Um representante do Departamento de Engenharia do Município; 
IV – Um representante do Departamento Jurídico do Município;  
V – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e/ou 
Meio Ambiente; 
VI – Um representante do Poder Legislativo; 
VII – Um representante do Ministério Público; 
VIII - Um representante da Defensoria Pública; 
IX – Um representante da OAB; 
X - Um representante da Associação Comercial e Industrial;  
XI – Um representante do Cartório de Registro de Imóveis; 
XII – Um representante do Tabelionato de Notas; 
XIII – Um representante do Sindicato dos Produtores Rural; 
XIX - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
XV – Um representante de Associações de Distritos, Associação de 
Moradores de Assentamentos Rurais, ou de Associação de Moradores 
de Bairros, se houver; 
XVI – Um representante de Associações e/ou Cooperativas de 
Produtores Rurais;  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 828 de 1524



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça -   
Foro Judicial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP  
Corregedora‐Geral da Justiça 

Gestão 2015‐2016 
 

Cuiabá, 2016 
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 
DA CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA – FORO JUDICIAL 
 

4ª edição 

 

 

 

 

 

Observações:  

I – Nesta quarta edição da CNGC- Foro Judicial, haverá a adequação estrutural de 

acordo com a Lei Complementar 95/98, notadamente quanto aos artigos, parágrafos, 

incisos e alíneas. 

II – Haverá a adequação da norma com leis federais, estaduais, normas 

admininistrativas do Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Nacional de Justiça e 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
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PROVIMENTO Nº 41/2016-CGJ 

 

 

Aprova a 4ª edição da 

Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Foro Judicial - 

CNGC. 

 

 

 

A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio da DESEMBARGADORA MARIA 

EROTIDES KNEIP, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos 31 e 39, 

“c”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso - COJE; 

 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça é 

o órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa com atribuição em todo o 

Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial a 

Lei nº 13.105/2015. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a 4ª edição da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC. 
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Art. 2º A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC poderá ser revogada por meio 

de Provimento a ser elaborado sem prejudicar a sistemática e a numeração existentes. 

 

Art. 3º Esta norma, suas alterações e todos os formulários 

padronizados serão disponibilizados no site da Corregedoria-Geral da Justiça 

(http://corregedoria.tjmt.jus.br/) em duas vias: uma sem as referências e remissões e 

outra, tachada, com todas as alterações constantes. 

  

Art. 4º Este provimento entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Provimento CGJ 

nº 02/2009, especificamente quanto à matéria do foro judicial. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Presidência do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública 

Geral e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso – OAB/MT. 

 

Cuiabá, 16 de dezembro de 2016 

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP 
Corregedora-Geral da Justiça 
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Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça -   
Foro Extrajudicial 

4ª edição 
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CORREGEDORIA‐GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO 

 
 
 
 
 
 
 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP  
Corregedora‐Geral da Justiça 

Gestão 2015‐2016 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

relativas ao Foro Judicial – CNGCJ, ora apresentada, nasce da necessidade de 

atualização em face de várias normas que surgiram desde a edição anterior. 

O Código de Processo Civil de 2015 e a forte atuação do CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça, via resoluções e provimentos da Corregedoria Nacional 

da Justiça, bem como provimentos desta Corregedoria-Geral da Justiça e a edição de 

normas federais e estaduais impuseram o nascimento da nova edição. 

A norma administrativa é de manuseio necessário para juízes e 

servidores e têm a função de melhor disciplinar temas, esclarecer dúvidas e facilitar a 

atuação do próprio Poder Judiciário. O Judiciário externa-se pelas decisões judiciais e 

pelo cumprimento que se lhes segue via atuação dos gestores e servidores. Para isso, é 

necessário atualização para otimização dos serviços. 

Nesta quarta edição apresento o formato da CNGC por artigos, de molde 

a facilitar o manuseio e a pesquisa. 

Espero haver contribuído com a nova edição para que tenhamos um 

Judiciário mais célere e efetivo. 

Cuiabá,  19 de  janeiro de 2009. 

 

 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP 
Corregedora-Geral da Justiça 
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL - CNGC 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SEÇÃO 1 – A Consolidação e seu Uso 

SEÇÃO 2 – Da Função Correicional 

SEÇÃO 3 – Roteiro de Correição 

SEÇÃO 4 – Do Inventário de Processos 

SEÇÃO 5 – Relatório Estatístico Mensal das Atividades Forenses 

SEÇÃO 6 – Das Reclamações e da Apuração de Infrações Administrativas 

SEÇÃO 7 – Da Promoção, Remoção e Acesso ao Tribunal de 2º Grau 

SEÇÃO 8 – Da Videoconferência entre a Corregedoria-Geral da Justiça e as Comarcas 

do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 9 – Do Serviço Denominado “Fale com o Corregedor” 

SEÇÃO 10 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões online na Primeira 

Instância 

SEÇÃO 11 – Da Emissão Eletrônica e Gratuita de Certidões online para Pessoa Física e 

Jurídica no Âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça 

SEÇÃO 12 – Do Sistema de Gestão da Primeira Instância 

SEÇÃO 13 – Do Malote Digital 

SEÇÃO 14 – Do Sistema RENAJUD 

SEÇÃO 15 – Do Serviço de Protocolo Postal 

SEÇÃO 16 – Do Banco de Peritos, Tradutores, Intérpretes e Administradores Judiciais 

SEÇÃO 17 – Do Portal Eletrônico do Advogado – PEA 

SEÇÃO 18 – Do Apolo Eletrônico 

SEÇÃO 19 – Do Plantão Judiciário 

SEÇÃO 20 – Da Direção do Foro 

SEÇÃO 21 – Do Ministério Público 

SEÇÃO 22 – Da Defensoria Pública e Advocacia Geral da União 

SEÇÃO 23 – Da Nomeação de Defensor Dativo 

SEÇÃO 24 – Da Eliminação de Autos    
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CAPÍTULO II – DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA 

 

SEÇÃO 1 – Disposições Gerais 

SEÇÃO 2 – A Escrituração e Utilização dos Livros 

SEÇÃO 3 – Os Processos 

SEÇÃO 4 – Carga de Processos: Advogados e Estagiários 

SEÇÃO 5 – Os Mandados 

SEÇÃO 6 – As Certidões e os Ofícios 

SEÇÃO 7 – As Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 

SEÇÃO 8 – Citações e Intimações 

SEÇÃO 9 – Intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico 

SEÇÃO 10 – Cobrança dos Autos 

SEÇÃO 11 – Preparo de Recurso 

SEÇÃO 12 – Precatório Requisitório 

SEÇÃO 13 – Depósito de Alvarás Judiciais 

SEÇÃO 14 – As Custas Processuais 

SEÇÃO 15 – Requisição de Força Policial 

SEÇÃO 16 – Requisição de Informação sobre Renda ou Bens a Receita Federal 

SEÇÃO 17 – Método ordem de Gerenciamento para Resultados nas Comarcas e Varas 

SEÇÃO 18 – Perícias 

SEÇÃO 19 – Penhora online 

SEÇÃO 20 – Da Gravação de Audiências 

SEÇÃO 21 – Da Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 1ª 

Instância do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 22 – Da Prioridade na Tramitação de Processos 

SEÇÃO 23 – Do Envio de Portaria e Ordens de Serviços Baixados pelos Juízes   

SEÇÃO 24 – Do Mutirão de Sentenças 

SEÇÃO 25 – Da Padronização de atos, procedimentos e documentos para a 1ª Instância 

do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 26 – Internações Voluntárias e Involuntárias Compulsórias 
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SEÇÃO 27 – Da remessa de processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxas 

Judiciárias dos Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processos administrativos para 

inscrição em dívida Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.  

SEÇÃO 28 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da 

inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de 

constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.  

SEÇÃO 29 – Do procedimento de desarquivamento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual com o julgamento de casos idênticos em bloco de 

processos de conhecimento ainda não julgados, bem como de Execuções Fiscais em 

Arquivo Provisório  

SEÇÃO 30 – Comunicações de suspensão e/ou restabelecimento de Direitos Políticos 

pelos órgãos da 1ª Instância e Tribunal Regional Eleitoral  

SEÇÃO 31 – Do procedimento de desarquivamento para extração de cópias ou prática 

de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos arquivados 

definitivamente, no âmbito do primeiro grau  

SEÇÃO 32 – Do valor das custas judiciais em ação de execução nas Comarcas em o 

Cartório Distribuidor não for oficializado  

SEÇÃO 33 – Do funcionamento do projeto piloto da Central de Arrecadação e 

arquivamento no Fórum da Capital  

 

CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, 

OFICIAL DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO 

 

SEÇÃO 1 – A Distribuição - Normas Gerais  

SEÇÃO 2 – Classificação das Ações 

SEÇÃO 3 – Oficial de Justiça 

SEÇÃO 4 – Depositário Judicial, Avaliador, Contador e Partidor 

SEÇÃO 5 – Gestor judiciário  

SEÇÃO 6 – Distribuição de Incidentes Processuais 

SEÇÃO 7 – Serviço de Plantão Judiciário 
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CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

SEÇÃO 1 – Disposições Gerais  

SEÇÃO 2 – Dos Serviços da Infância e da Juventude 

SEÇÃO 3 – Dos Livros  

SEÇÃO 4 – Do Agente Voluntário da Infância de Juventude 

SEÇÃO 5 – Da Equipe Interprofissional 

SEÇÃO 6 – Do Cadastro Geral Unificado  

SEÇÃO 7 – Da Prioridade dos Feitos Relativos às Medidas de Proteção, Adoção, 

Guarda, Tutela, Suspensão e Destituição do Poder Familiar 

SEÇÃO 8 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores das Varas Judiciais 

da Infância e Juventude  

SEÇÃO 9 – Dos Esclarecimentos e Procedimentos para Autorização Judicial de 

Viagem a Crianças e Adolescentes 

SEÇÃO 10 – Do Projeto “Pai Presente” 

SEÇÃO 11 – Cadastramento e permanente atualização dos dados relativos ao Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ 

SEÇÃO 12 – Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

(CNCA) e sobre o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) 

SEÇÃO 13 – Regulamenta a colheita de depoimento de crianças e adolescentes vítimas 

e testemunhas de crimes, implementado o “Depoimento Especial” nos moldes do 

Projeto conhecido como “Depoimento Sem Dano”, nas Varas do Estado de Mato 

Grosso, cujo projeto nelas já está implantado 

SEÇÃO 14 – Do Projeto Padrinhos 

SEÇÃO 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do ingresso do adolescente em 

programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade de 

internação provisória  

SEÇÃO 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 

CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
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SEÇÃO 1 – Disposições Gerais  

SEÇÃO 2 – Juizado Especial Cível 

SEÇÃO 3 – Citação e Intimação 

SEÇÃO 4 – Conciliação  

SEÇÃO 5 – Instrução e Julgamento 

SEÇÃO 6 – Gravação das Audiências 

SEÇÃO 7 – Resposta do Réu 

SEÇÃO 8 – Os Recursos 

SEÇÃO 9 – Custas Recursais e do Processo 

SEÇÃO 10 – Juizado Especial Criminal 

SEÇÃO 11 – Audiência Preliminar 

SEÇÃO 12 – Citação e Intimação 

SEÇÃO 13 – Comunicações pela Secretaria 

SEÇÃO 14 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Criminais 

SEÇÃO 15 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Cíveis 

SEÇÃO 16 – Da Incorporação dos Juizados Especiais às Varas Únicas nas Comarcas 

de Primeira Entrância 

SEÇÃO 17 – Da Instalação do “Projeto Expressinho” junto ao PROCON no Estado de 

Mato Grosso, com a Participação do Juizado Especial do Consumidor 

 

CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL 

 

SEÇÃO 1 – Livros do Ofício 

SEÇÃO 2 – Registro, Autuação e Anotações no Cartório Distribuidor 

SEÇÃO 3 – Conclusão 

SEÇÃO 4 – Citação, Intimação 

SEÇÃO 5 – Advogado 

SEÇÃO 6 – Perito 

SEÇÃO 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução 

SEÇÃO 8 – Insolvência 
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SEÇÃO 9 – Inventários e Arrolamentos 

SEÇÃO 10 – Tutela e Curatela 

SEÇÃO 11 – Recursos 

SEÇÃO 12 – Arquivamento 

SEÇÃO 13 – Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente 

SEÇÃO 14 – Audiências 

SEÇÃO 15 – Do Arquivamento de Execução Fiscal de Pequeno Valor  

SEÇÃO 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Varas Cíveis 

SEÇÃO 17 – Da Inserção de Tópico Síntese nas Sentenças Exaradas em Processos que 

Versem sobre Concessão ou Revisão de Benefícios Previdenciários ou Assistenciais. 

SEÇÃO 18 – Do Procedimento de Pagamento Espontâneo da Obrigação  

SEÇÃO 19 – Do Serviço Conciliatório Familiar nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias 

do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 20 – Do funcionamento da Central de Conciliação no Foro da Capital e dá 

outras providências  

SEÇÃO 21 – Recomenda aos magistrados adoção de medidas para assegurar maior 

eficiência na solução de demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde 

SEÇÃO 22 – Orienta os magistrados acerca do procedimento a ser adotado 

posteriormente ao deferimento de liminar em ações referentes à saúde, cujo sujeito 

passivo é a Fazenda Pública e/ou seus entes 

SEÇÃO 23 – Negócios jurídicos processuais e calendário processual 

SEÇÃO 24 – Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz 

SEÇÃO 25 – Ordem Cronológica de processos conclusos para proferir sentença 

 

CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 

 

SEÇÃO 1 – Livros Obrigatórios  

SEÇÃO 2 – Procedimentos Inquisitoriais 

SEÇÃO 3 – Cartas Precatórias 

SEÇÃO 4 – Autuação  

SEÇÃO 5 – Citação 
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SEÇÃO 6 – Interrogatório 

SEÇÃO 7 – Intimação 

SEÇÃO 8 – Requisição de Pessoas Presas 

SEÇÃO 9 – Atos do Juiz 

SEÇÃO 10 – Defesa 

SEÇÃO 11 – Instrução Processual 

SEÇÃO 12 – Movimentação dos Processos 

SEÇÃO 13 – Sentenças 

SEÇÃO 14 – Ordens de Soltura e de Prisão e Transferência e Remoção de Presos 

SEÇÃO 15 – Da implantação e utilização do SIMP – Sistema Integrado de Mandado de 

Prisão 

SEÇÃO 16 – Comunicações pela Secretaria 

SEÇÃO 17 – Certidão de Antecedentes Criminais 

SEÇÃO 18 – Certidões de Processos Criminais para Efeitos Civis 

SEÇÃO 19 – Fiança Criminal 

SEÇÃO 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos 

SEÇÃO 21 – Depósito de Substâncias Entorpecentes e Explosivas 

SEÇÃO 22 – Habeas Corpus – Informações 

SEÇÃO 23 – Incidentes Criminais 

SEÇÃO 24 – Execuções Penais - Livros Obrigatórios 

SEÇÃO 25 – Regimes Semiaberto e Fechado 

SEÇÃO 26 – Regimes Semiaberto e Aberto  

SEÇÃO 27 – Sursis 

SEÇÃO 28 – Guia de Recolhimento 

SEÇÃO 29 – Execução Provisória da Pena 

SEÇÃO 30 – Corregedoria dos Presídios 

SEÇÃO 31 – Pedidos Incidentais 

SEÇÃO 32 – Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das penas 

de prestação pecuniária e das medidas alternativas 

SEÇÃO 33 – Da Central de Execução das Medidas e Penas Alternativas - CEPA  

SEÇÃO 34 – Da Remição de Pena pelo Estudo e pela Leitura 
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SEÇÃO 35 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Secretarias Judiciais Criminais 

SEÇÃO 36 – Do Uso de Aparelhos de Monitoramento Eletrônico 

SEÇÃO 37 – Da Comunicação Eletrônica entre as Varas Criminais e os Órgãos da 

SEJUSP 

SEÇÃO 38 – Dos Procedimentos para Interdição de Unidades Prisionais no Estado 

SEÇÃO 39 – Do Programa Jurado Voluntário 

SEÇÃO 40 – Dos procedimentos para a doação e a alienação judicial de produtos 

florestais apreendidos em processos ambientais 

SEÇÃO 41 – Da obrigatoriedade de adoção e distribuição das Cartilhas do Apenado 

nas Varas Criminais do Estado de Mato Grosso 

SEÇÃO 42 – Da obrigatoriedade de inserção as datas de prescrição das ações penais em 

curso no sistema informatizado de acompanhamento processual 

SEÇÃO 43 – Da obrigatoriedade de fiscalização do cumprimento das leis que reservam 

cotas para egressos no serviço publico 

SEÇÃO 44 – Do travamento da pauta de audiências em processos criminais 

SEÇÃO 45 – Do controle de processos com réus presos provisoriamente 

SEÇÃO 46 – Da realização do mutirão carcerário 

SEÇÃO 47 – Disciplina os procedimentos atinentes à tramitação prioritária de 

processos judiciais que se destinam à apuração de crimes sexuais praticados contra 

crianças e adolescentes 

SEÇÃO 48 – Da incumbência do Ministério Público em comprovar os requisitos para a 

progressão de regime de cumprimento de pena 

SEÇÃO 49 – Dispõe sobre a regulamentação do banco de dados de mandados de prisão 

– BNMP  

SEÇÃO 50 – Da uniformização do procedimento da comunicação do preso estrangeiro 

no âmbito do Poder Judiciário 

SEÇÃO 51 – Da implantação e utilização do sistema denominado Módulo de 

Gerenciamento de Penas – MGP 

SEÇÃO 52 – Da proteção às vítimas e testemunhas, por meio da ocultação de seus 

dados pessoais, especialmente àquelas expostas a riso de violência física ou moral, 

envolvendo crimes graves, a exemplo de tráfico de drogas, homicídio e roubo 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seção 1 – A Consolidação e seu Uso  

 

Art. 1º Todas as orientações de caráter geral expedidas até a presente data pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, expressas em Provimentos, Instruções, Ofícios 

Circulares e Recomendações, assim como em quaisquer outros atos normativos, 

editados até a presente data, estão reunidos nesta Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, que também pode ser designada pela sigla CNGC. 

Art. 2º Para uso das normas e buscando facilitar eventuais alterações futuras, que 

poderão ocorrer por meio de Provimento, a Consolidação se organiza em títulos, 

capítulos, seções e subseções.  

Art. 3º Modificação, supressão e/ou acréscimo no texto da CNGCE se darão por 

intermédio da expedição de Provimento e remessa para publicação no Órgão Oficial, 

com as alterações veiculadas nesta norma. 

§ 1º O Departamento responsável enviará o provimento  e imediatamente   por malote 

digital ou email  aos magistrados, servidores e departamentos da Corregedoria e do 

Tribunal. 

§ 2º Esta Consolidação e os Provimentos que a alterarem serão disponibilizados na 

internet, no site da Corregedoria – Geral da Justiça, endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br/corregedoria/areas/atoscorregedoria, item provimento ou CNGCE, e o 

texto alterado deverá ser incluído no rodapé da folha alteração na CNGCE, citando o ato 

que o alterou ou inseriu e, na tachada constará todas as alterações.  

Art. 4º Havendo necessidade, em face dos costumes e peculiaridades da comarca, o Juiz 

poderá editar regras complementares, por meio de Portaria, que será enviada à 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para verificação e aprovação. 
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Seção 2 – Da Função Correicional 

 

Art. 5º A atividade correicional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos 

limites da comarca, pelo respectivo juiz, compreendendo a orientação, fiscalização e 

inspeção constante das secretarias, serviços auxiliares, polícia judiciária e presídios. 

§ 1º No exercício dessa atividade, serão editadas instruções, expedidas recomendações, 

corrigidos erros e coibidos abusos ou ilegalidades. 

§ 2º A função correicional será exercida por intermédio de inspeções, correições 

permanentes, ordinárias periódicas e extraordinárias, gerais ou parciais.  

Art. 6º As inspeções e correições serão realizadas pelo Corregedor-Geral da Justiça, no 

âmbito de suas atribuições, nos serviços forenses de qualquer comarca, Juízo, Juizado 

ou Secretaria de Justiça. 

Parágrafo único. Pode o Corregedor-Geral da Justiça, mediante ato específico, delegar 

a realização das correições a juízes de direito. 

Art. 7º A correição permanente é aquela realizada pelo Juiz de Direito ou Substituto em 

caráter ininterrupto e compreende a inspeção de secretaria, delegacias de polícia, prisões 

e demais repartições relacionadas diretamente com os serviços judiciais e 

administrativos, bem como sobre a atividade dos servidores que lhes sejam 

subordinados.  

Art. 8º A correição ordinária é aquela realizada pelo Corregedor, Juiz Auxiliar ou Juiz 

de Direito designado pelo Corregedor e, no âmbito do 1º grau, pelo juiz em atuação na 

unidade judiciária, e deverá ser informada com antecedência e objetivará a fiscalização 

geral.  

Art. 9º A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a 

qualquer momento pelo magistrado, de ofício, ou mediante determinação do Conselho 

da Magistratura ou do Corregedor-Geral da Justiça, podendo ser geral ou parcial, 

conforme abranja ou não todos os serviços da comarca. 

Art. 10. Ao término da correição, o magistrado fará relatório detalhado, que agasalhará 

recomendações, caso haja necessidade, que serão enviadas para efetivo cumprimento. 

Art. 11. Os recursos contra as decisões dos Diretores de Foro, do Corregedor-Geral da 

Justiça e do Presidente do Tribunal serão interpostos ao Conselho da Magistratura, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 53, § 1º, I, Provimento 05/2008/CM), exceto nos casos de 
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processos administrativos não disciplinares, quando a parte recorrente for servidor, 

hipótese em que o prazo será de 30 (trinta) dias. 

§ 1º Em caso de recurso contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça, 

acerca dos critérios para promoção, remoção e acesso, o prazo recursal é de 10 (dez) 

dias. 

§ 2º Nas comarcas interligadas via internet ao Tribunal de Justiça, o prazo será contado 

a partir da data da circulação no Diário da Justiça da respectiva decisão. Naquelas não 

interligadas e nos feitos de caráter confidencial, a partir da data da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR), em conformidade com o Provimento nº 010/2006/CM. 

Art. 12. As correições, visando averiguações de abusos ou irregularidades atribuídas a 

magistrados, serão procedidas e dirigidas pessoalmente pelo Corregedor-Geral da 

Justiça ou por Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria, por ele especialmente 

designado, em segredo de justiça, se entender necessário. 

Art. 13. Quando necessário, todos os servidores da comarca ficarão à disposição do 

Corregedor-Geral da Justiça ou dos Juízes Auxiliares para realização dos trabalhos 

correicionais. 

Art. 14. Sendo exigido pelo Corregedor-Geral ou pelo Juiz, todos os servidores 

apresentarão, antes ou durante os trabalhos correicionais, os atos constitutivos de 

nomeação, posse e exercício.  

Art. 15. Os atos do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso serão 

expressos por meio de: 

I - PROVIMENTO: ato de caráter normativo, com a finalidade de esclarecer ou orientar 

quanto à aplicação de dispositivos de lei; é o instrumento administrativo da 

Corregedoria, que tem por finalidade editar normas de caráter geral; 

II - RECOMENDAÇÃO: proferida nos próprios autos; 

III - DESPACHOS: atos pelos quais se ordene diligência, ou mande extrair certidões ou 

informações para fundamentação dos autos em análise; 

IV - INSTRUÇÃO: ato que objetiva advertir sobre a necessidade ou a forma de se 

cumprir ou fazer cumprir preceito legal ou normativo; 

V - ORDEM DE SERVIÇO: para, internamente e no plano administrativo, regular os 

serviços da Corregedoria-Geral da Justiça; 
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VI - CIRCULAR: instrumento através do qual se divulga matéria normativa ou 

administrativa para conhecimento em geral, e dirigida concomitantemente a diversas 

autoridades administrativas do mesmo grau hierárquico; 

VII - PORTARIA: ato de natureza específica que visa formalizar medidas 

administrativas adotadas;  

VIII - OFÍCIOS: comunicação escrita e formal endereçada a autoridades, serventuários 

e órgãos, ou a particulares. 

Parágrafo único. Provimentos e Portarias tornar-se-ão públicos mediante publicação 

no Diário da Justiça, exceto nos casos de a matéria ter caráter confidencial. 

Art. 16. A correição parcial, que será apresentada ao Corregedor-Geral da Justiça com o 

comprovante, se for o caso, do respectivo preparo, será processada na forma que 

determina o artigo 36, parágrafos e incisos, do COJE.  

Parágrafo único. É isenta de preparo a correição parcial quando interposta em 

processos criminais, bem assim nos casos previstos no artigo 10, XXII1, da Constituição 

Estadual e artigo 77 do RITJ - MT2. 

Art. 17. As delegacias de polícia e unidades prisionais deverão ser submetidas à 

correição ordinária anual, pelo juiz competente, até o mês de agosto, concluindo-se com 

o envio de relatório à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme dispõe o art. 86 do COJE, prorrogáveis, justificadamente, por igual prazo, em 

razão da quantidade de secretarias e da extensão territorial da comarca. 

                                                 
1 Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de 
seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além 
dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro 
decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes: 
XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além 
dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. 
2 Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, 
mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, reexame necessário de sentença, as ações 
originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de 
jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades 
judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte 
que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefí- cios da assistência 
judiciária ou seja isenta, os agravos retidos, decisão de indeferimento de embargos infringentes, o agravo 
regimental, embargos de declaração, exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência 
e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada.  
Parágrafo único - A gratuidade de que trata o artigo 10, inciso XXII, da Constituição estadual, quanto aos 
mandados de segurança cinge-se à isenção do pagamento da taxa judiciária, ressalvada a hipótese de 
assistência judiciária gratuita aos necessitados (Lei nº 1.060, de 05.02.50, e Lei nº 7.510, de 04.7.86). 
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Art. 18. Caberá ao magistrado, ao assumir a unidade judiciária, optar por efetuar nova 

correição ou fazer inventário dos feitos à sua ordem, desde que a última correição tenha 

se realizado em prazo inferior a 01 (um) ano, ou a realizar nova correição se em prazo 

superior a este. Daí em diante, anualmente e de forma alternada exercerá o poder-dever 

de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de forma extraordinária sempre 

que reputar necessário ou em atendimento a determinação superior.  

§ 1º No prazo máximo de 30 (trinta) dias para a correição e de 7 (sete) dias para o 

inventário, deverão os trabalhos estar concluídos e o respectivo relatório ser 

encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Admite-se a prorrogação dos prazos supra, pelo mesmo período, formalizada por 

Portaria do Juízo, devidamente justificada, e comunicada ao Corregedor-Geral da 

Justiça. Excepcionalmente poderá o magistrado requerer a este a dilação em prazo 

superior, desde que o faça fundamentadamente e com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias.  

Art. 19. Durante a correição não haverá suspensão de atos processuais e os serviços 

judiciários funcionarão normalmente, ressalvando-se as realizações de audiências que, 

em regra, não serão designadas, salvo os casos de necessidade e/ou impossibilidade de 

redesignação. 

Art. 20. Durante o período de correição autoriza-se que o expediente normal seja 

acrescido de 2 (duas) horas, no máximo, além de realização de expediente aos sábados e 

domingos, que serão compensadas oportunamente, a critério do Juiz Titular da Vara 

correicionada. 

Art. 21. Durante os trabalhos correicionais o juiz e o gestor judiciário, no âmbito de 

suas competências, deverão, dentre outros atos: 

I - impulsionar os processos, principalmente aqueles que dependerem de atos 

ordinatórios, de designação ou cumprimento de atos processuais; 

II - proferir decisões rotineiras na Vara, inclusive sentença; 

III - atualizar todos os processos no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual e adequar o físico aos que devam constar no sistema; 

IV - arquivar autos, segundo as normas da Corregedoria-Geral da Justiça; 
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V - separar os processos que estão a demandar estudos, identificando-os e elaborando, 

no termo de correição, plano para decidi-los em prazo não superior a 120 (cento e vinte) 

dias; 

VI - adotar todas as medidas saneatórias, necessárias à regularização e normalização 

dos serviços. 

Parágrafo único. Salvo a situação prevista no inciso V, acima transcrito, fica proibido 

o lançamento de simples vistos em correição, ficando o infrator sujeito à abertura de 

procedimento administrativo. 

Art. 22. O juiz deverá fixar no átrio do Fórum e na porta da secretaria informação clara 

e destacada de estar a vara sob correição, para recebimento de reclamações, críticas e 

sugestões, anotando-as no termo que lavrar, bem como as medidas adotadas. 

Art. 23. Terminados os trabalhos correicionais, cópia do termo será fixada nos lugares 

indicados no artigo anterior para conhecimento geral.  

§ 1º Realizada a correição, deverá ser enviado o respectivo termo à Corregedoria-Geral 

da Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no sistema informatizado do TJ-MT. 

§ 2º Mensalmente, o juiz comunicará à Corregedoria-Geral da Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho referido no inciso V do art. 21 da CNGC, indicando 

os processos decididos e as providências tomadas, na forma do § 1º deste artigo. 
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Seção 3 – Roteiro de Correição  

 

Art. 24. O Juiz responsável baixará Portaria devidamente especificada, com ampla 

divulgação, marcando o período para a correição, na forma dos arts. 17 e 18 da CNGC, 

com comunicação e envio de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça e aos responsáveis 

pelos serviços objeto da correição.  

Art. 25. Para que todos os autos estejam na secretaria, o gestor judiciário, até a véspera 

do dia designado para o início da correição, deverá providenciar a cobrança daqueles 

que estão com carga para advogados, peritos, Ministério Público, Defensoria Pública e 

outros. 

Art. 26. Na correição deve ser verificado, no Foro Judicial e no Administrativo, o 

seguinte: 

I - se está afixada em lugar bem visível ao público a Portaria de diligências dos oficiais 

de justiça;  

II - se estão revestidos das formalidades legais os títulos de nomeação dos servidores e 

se a situação funcional se encontra regular;  

III - se em dia o recolhimento em favor do FUNAJURIS, pelo cartório distribuidor;  

IV - se a disposição dos móveis e as condições de higiene e ordem do local de trabalho 

são convenientes, bem como a segurança (janelas com grades, extintor de incêndio etc); 

V - se foram sanadas e não estão sendo repetidas todas as irregularidades constatadas na 

correição anterior, adotando as providências disciplinares cabíveis; 

VI - se estão sendo observados, pelas secretarias, a Lei de Custas (Lei 7.603/2001 e 

alterações) e os Provimentos com as respectivas atualizações; 

VII – se a secretaria possui a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria e se ela 

está atualizada; 

VIII - se os selos de autenticidade são utilizados corretamente; 

IX - se o arquivo de livros e papéis é seguro, limpo, livre de insetos, com separações 

por espécie ou tipo, distribuídos em prateleiras, contém etiquetas especificando 

tipo/espécie e período etc. 

Art. 27. Em todas as secretarias do Foro Judicial deverá ser verificado, ainda: 

I - se a remessa do Relatório Estatístico das Atividades Forenses e do Relatório 

Trimestral do STF encontra-se em dia e é feita pelo sistema informatizado; 
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II - se o cadastramento e respectivas alterações das partes, dos advogados e das 

testemunhas, bem como a movimentação dos processos tem sido lançada corretamente 

no sistema informatizado, ou, na impossibilidade da utilização do sistema 

informatizado, se o controle da movimentação dos processos é feito em fichário geral e 

individual; 

III - se há processos paralisados na secretaria que devam ser impulsionados; 

IV - se há processos aguardando devolução de carta precatória, cujo prazo já esteja 

expirado; 

V - se há carta precatória aguardando cumprimento e a razão da demora;  

VI - se há processo aguardando cumprimento de despacho e a razão da demora;  

VII - se estão sendo feitas de forma regular e enviadas com frequência normal as listas 

para intimação dos advogados; 

VIII - se há pedidos de antecedentes e ofícios oriundos de outros juízos ou órgãos, sem 

resposta na Secretaria; 

IX - se estão guardados em local seguro as armas e os objetos dos processos em 

andamento, e se as armas dos processos findos e inquéritos arquivados estão sendo 

regularmente encaminhadas às Organizações Militares do Exército, a data do 

arquivamento dos autos e o número da caixa respectiva, observada a Seção 20, do 

Capítulo 7, desta Consolidação; 

X - se estão sendo observados rigorosamente as diretrizes e procedimentos 

estabelecidos pela Metodologia ORDEM de Gerenciamento para resultados, na forma 

do Capítulo 2, Seção 17 e respectivo manual; 

XI – se há processos com pedidos de urgência – liminar ou antecipatório – ainda não 

apreciados; 

XII – qual o percentual e o nível de cumprimento das metas do Conselho Nacional de 

Justiça e do Tribunal de Justiça; 

XIII – se as audiências estão sendo realizadas com prazo superior a 180 (cento e 

oitenta) dias. 

Art. 28. Deve-se verificar com relação aos processos: 

I - se os despachos e sentenças vêm sendo regularmente cumpridos pelas secretarias; 
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II – se os controles da juntada de peças processuais são preenchidos; se é certificado o 

recebimento do expediente na secretaria e se todas as certidões vêm sendo rubricados 

pelo gestor ou servidor por ele indicado; 

III - se são certificados nos autos pela secretaria o pagamento de custas e sua 

distribuição; 

IV - se são certificados nos autos a existência de depósito em dinheiro e lançados em 

controle informatizado, ou na sua falta, em livro próprio, e se está sendo observada a 

vedação quanto ao recebimento de valores de qualquer espécie pela secretaria; 

V - se os prazos para fazer conclusão dos autos, juntada de expedientes e abertura de 

vista são cumpridos pela secretaria; 

VI - se as testemunhas e os declarantes são devidamente qualificados com os requisitos 

legais (artigos 450 c/c 457 do CPC e 203 do CPP), inclusive com data de nascimento e 

número do RG e do CPF; 

VII - se está bem conservada ou se necessita ser refeita a autuação dos processos; 

VIII - se todos os dados recomendados na CNGC constam na autuação; 

IX - se são comunicados ao Distribuidor, à Delegacia de Polícia e ao Instituto de 

Identificação o recebimento da denúncia ou queixa e a prolação de sentença criminal, 

com a indicação do trânsito em julgado, em caso de condenação; 

X - se o trânsito em julgado da sentença criminal vem sendo certificado em separado 

para a acusação, defesa e réu; 

XI - se a fiança é certificada nos autos, registrada no livro próprio e depositada na Conta 

Única do Poder Judiciário à disposição do Juízo; 

XII - se há mandado de prisão expedido nos feitos em execução de sentença, se o 

cumprimento do sursis ou do regime aberto é fiscalizado pela secretaria e se a guia de 

recolhimento foi expedida; 

XII - se é feita a conclusão dos autos criminais logo depois do decurso do prazo do 

sursis ou regime aberto. 

Art. 29. Em relação aos livros e sua escrituração, deverá ser verificado: 

I - se a Secretaria possui todos os livros obrigatórios e se eles estão devidamente 

nominados e numerados na sequência;  

II - se eles contêm termo de abertura, se as folhas foram numeradas e rubricadas e, nos 

já encerrados, se consta o termo de encerramento, com o visto do Juiz; 
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III - se é feita corretamente a escrituração, com utilização de tinta indelével de cor preta 

ou azul, se não há rasuras e se foram ressalvadas e certificadas, com data e assinatura de 

quem as fez, as anotações como “sem efeito”, “inutilizado” e “em branco”; 

IV - se existem mandados e autos com carga em atraso, devendo, em caso positivo, 

providenciar a cobrança deles; 

V - se estão sendo numerados, na sequência, os termos e livros, e se a numeração vem 

sendo renovada anualmente; 

VI - se os procedimentos administrativos vêm sendo devidamente registrados no livro 

de Registro de Feitos da Direção do Foro; 

VII - se estão sendo encadernados, logo após o encerramento, os livros de folhas soltas, 

bem como se suas folhas estão numeradas e rubricadas e contêm termos de abertura e 

encerramento, com visto do Juiz. 

Art. 30. Ao final dos trabalhos correicionais no Foro Judicial, o Juiz deverá elaborar 

Relatório de Correição que conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - a data e o local da instalação da correição, bem como o número da Portaria de 

designação; 

II - o número total de processos correicionados (físico, no sistema e estatístico); 

III - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas sentenças com 

julgamento de mérito durante a correição; 

IV - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas sentenças sem 

julgamento de mérito durante a correição; 

V - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidas decisões 

interlocutórias durante a correição; 

VI - o número e a relação dos processos nos quais foram proferidos despachos de 

impulso ou de mero expediente durante a correição; 

VII - o número e a relação dos processos fora da Secretaria; 

VIII - o número e a relação dos processos distribuídos durante a correição; 

IX - a relação do quadro de pessoal da secretaria, com os nomes e respectivos cargos; 

X - outras informações reputadas importantes, bem como as irregularidades encontradas 

e as providências determinadas para saná-las; 

XI - quadro de avaliação gerencial e levantamento de demandas retidas, conforme 

modelo próprio fornecido pela Corregedoria. 
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Art. 31. O relatório da correição será elaborado no sistema de correição on line 

constante no Sistema de Correição Eletrônica - SCE, disponível no portal dos 

magistrados e disponível no site do Tribunal de Justiça (www.tj.mt.gov.br), na página 

da Corregedoria-Geral da Justiça, link CNGC. 
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Seção 4 – Do Inventário de Processos  

 

Art. 32. Para os fins da rotina administrativa-correicional do Poder Judiciário, o 

inventário do acervo processual é o procedimento pelo qual se confere um a um os 

processos, via caneta ótica ou digitação do código do processo, com a finalidade de 

verificar a diferença entre o volume de feitos em trâmite e aquele que consta no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Parágrafo único. Por inconsistências entende-se a falta de processos físicos e sua 

presença no sistema virtual, gerando um descompasso materializado na inflação de 

processos "inexistentes", mas que constam no sistema, porque já houve baixa dos autos 

fisicamente, mas não no Sistema. 

Art. 33. O inventário deve ser realizado no momento em que o magistrado assume a 

vara, ou por ocasião das correições ordinárias, nos termos do art. 18 da CNGC. 

Art. 34. No Sistema informatizado de acompanhamento processual há uma ferramenta 

disponibilizada para verificação da quantidade de processos inconsistentes no 

inventário, de acordo com os dados constantes no sistema. 

Parágrafo único. A ferramenta pode ser localizada no Sistema informatizado de 

acompanhamento processual em "Relatórios" => "Corregedoria" => "Inventário de 

Processos".  

Art. 35. Todos os feitos que foram distribuídos e estão em tramitação (processos e 

incidentes), devem ser inventariados, pois o que se objetiva é apurar a real situação 

processual da vara. Excluem-se do procedimento os processos arquivados 

provisoriamente que não devem ser lançados no inventário. 

Art. 36. O inventário é um procedimento realizado com celeridade e eficiência. Ele 

deve ter interstício fixo, com termo inicial e final, devendo constar todos os processos 

em trâmite no período. 

§ 1º O manual para realização de inventário poderá ser encontrado no seguinte endereço 

eletrônico: http://wikicti.tjmt.jus.br 

§ 2º A data final é aquela em que se ultimam os trabalhos, devendo-se inventariar 

inclusive os feitos distribuídos no momento em que houver o encerramento. Os 

processos distribuídos após a data final do inventário não serão considerados. 
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Art. 37. Encerrado o inventário, deve ser impressa a listagem de inconsistências, a fim 

de que estas sejam sanadas. 

Art. 38. No caso de Vara Única em que o Juizado Especial tenha sido a esta 

incorporado, o inventário dos processos físicos do Juizado Especial deverá ser realizado 

com o servidor logado na lotação "Juizado Especial". 

Art. 39. Observar-se-á também durante a realização do inventário o disposto nos artigos 

19 e 20 da CNGC, ficando vedada a suspensão do expediente forense e a suspensão dos 

prazos processuais, podendo o expediente ser prorrogado por até 02 (duas) horas diárias, 

bem como ser realizado aos sábados e domingos, mediante concessão de folgas 

compensatórias. 
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Seção 5 – Relatório Estatístico Mensal das Atividades Forenses  

 

Art. 40. O Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP buscará os 

dados estatísticos mensais das atividades forenses automaticamente, sem necessidade de 

encerramento do relatório no Sistema informatizado de acompanhamento processual, 

somente admitindo-se o reprocessamento por erro no sistema ou no quantitativo de 

processos, caso em que deverá haver a autorização do Corregedor-Geral da Justiça.  

Parágrafo único. O banco de dados da primeira instância captará os dados estatísticos 

automaticamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.  

Art. 41. O relatório estatístico mensal das atividades forenses será gerado conforme 

consta no artigo anterior e poderá ser reprocessado, somente, por erro no sistema ou no 

quantitativo de processo. Neste último caso, se autorizado pelo Corregedor para 

reprocessamento dos dados.  

§ 1º O magistrado que não fizer o lançamento dos dados até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente não terá a sua produtividade computada no mês de referência, mas somente 

no mês seguinte.  

§ 2º Os dados recebidos pela Corregedoria são de responsabilidade do magistrado da 

respectiva unidade judiciária que observará o vínculo à unidade jurisdicional pela qual 

está respondendo quer titular, designado, cumulativamente, plantonista, regime exceção, 

substituição legal e outros, bem como o seu afastamento, quando desvinculado da 

jurisdição.  

Art. 42. O relatório mensal da Turma Recursal Única será aquele atualmente utilizado e 

aprovado pela Corregedoria, conforme Provimento n. 15/12-CGJ.  

Parágrafo único. Nos postos de atendimento dos Juizados nos Municípios que não 

sejam sede de Comarca, será encaminhado à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

circunstanciado dos processos despachados e decididos, bem como das audiências 

realizadas.  

Art. 43. Os Juízes que estiverem designados para o Juizado Especial, nos termos da 

Resolução 02/96-TJ, deverão enviar, separadamente, Relatório Estatístico estampando 

sua produtividade na Justiça Comum e Juizado Especial.  

Art. 44. Os relatórios estatísticos serão confeccionados conforme modelo padronizado 

da Corregedoria-Geral da Justiça, já existente no sistema informatizado de 
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acompanhamento processual, e só poderá ser alterado por determinação do Corregedor-

Geral da Justiça. 

§ 1º Compete ao Gestor da Vara a emissão dos seguintes Relatórios: Selos; CEJA; 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA); Cadastro Nacional das Crianças e Adolescentes 

Acolhidos (CNCA); Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 

(CNACL).  

§ 2º Compete ao Juiz a emissão dos seguintes relatórios: Produtividade do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ); Interceptação Telefônica; Defensores Nomeados; Inspeção 

Mensal Sistema Prisional e SIAP/METAS. Havendo substituição legal os relatórios 

ficarão a cargo do Gestor.  

Art. 45. Os magistrados devem comunicar à Corregedoria, imediatamente após o 

ajuizamento, a existência de ação judicial em desfavor de cartorário deste Estado, com 

resumo do objeto da ação.  

Art. 46. A comunicação deve ser encaminhada ao Departamento de Orientação e 

Fiscalização - DOF que deve avaliar o conteúdo informado e, de pronto, havendo na 

Corregedoria reclamação com objetos parecidos ou idênticos, informar ao magistrado 

comunicante das circunstâncias fáticas que envolvem o oficial demandado. 

Art. 47. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deverá 

enviar, à Corregedoria-Geral de Justiça, o relatório de Produtividade dos magistrados 

Coordenadores dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, referente 

aos procedimentos pré-processuais, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil.  

Art. 48. A Corregedoria-Geral de Justiça, até que promova a integração dos dois 

sistemas, lançará a produtividade do magistrado no Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento de Produção – SIAP.  

Art. 49. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deverá 

enviar, à Corregedoria-Geral de Justiça, inclusive, o relatório da produtividade realizada 

pelos magistrados em procedimentos pré-processuais anteriores a esta norma para 

inserção no referido sistema.  
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Seção 6 – Das Reclamações e da Apuração de Infrações Administrativas  

  

Política de controle 

Art. 50. O controle da disciplina dos servidores do Poder Judiciário é realizado por 

meio de: 

I - prevenção; 

II - correção; 

III - ajustamento de conduta; 

IV - aplicação de sanções. 

Prevenção 

Art. 51. Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos, preventivamente, planejar e 

aplicar, todos os anos, programas de qualificação, atualização e orientação aos 

servidores para o exercício das suas atribuições, dentro dos padrões da ética e da 

disciplina, com enfoque na correta interpretação dos seus deveres e a perfeita 

compreensão das proibições e das responsabilidades.  

 

Política de reconhecimento dos servidores 

Art. 52. O órgão encarregado do programa promoverá, até 30 de setembro de cada ano, 

a identificação de servidores que se destacaram no seu ofício, para que sejam 

formalmente distinguidos pela Presidência do Tribunal com elogios, diplomas e 

condecorações, a serem inscritos em sua ficha funcional, estimulando, pelo exemplo, a 

formação de uma consciência coletiva em prol dos valores da ética e da disciplina. 

Parágrafo único. Para efeito do estabelecido acima, serão levados em conta, na 

avaliação dos servidores, os seguintes critérios: 

a) assiduidade; 

b) iniciativa;  

c) criatividade;  

d) administração do tempo;  

e) cooperação; 

f) idoneidade moral; 

g) adoção de sistemas de redução de custos ou de melhor aproveitamento de material; 

ou apresentação de idéias ou projetos que atendam a esses fins; 
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h) produtividade e eficiência; 

i) destaque no relacionamento com autoridades, advogados, partes e colegas, primando 

pela urbanidade, cortesia, presteza e qualidade do serviço; 

j) cumprimento exemplar dos deveres; 

k) sensibilidade para as questões de interesse do Poder Judiciário. 

Art. 53. Para a seleção de que trata o artigo anterior a Coordenadoria de Recursos 

Humanos poderá, entre outros meios de aferição, utilizar avaliações e estatísticas 

produzidas por outros setores no âmbito do Poder Judiciário do Estado e criar 

mecanismos de consulta com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com as 

seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 54. Os elogios, diplomas e condecorações serão formalizados em solenidades, na 

Semana da Justiça, sob a presidência do Juiz Diretor do Foro, ou de autoridade do 

Tribunal, estimulando a participação coletiva dos servidores e a presença de familiares 

dos agraciados.  

 

Programa complementar de prevenção 

Art. 55. À Corregedoria, à Coordenadoria de Controle Interno e às Comissões 

Permanentes de Sindicância e de Processo Disciplinar, em parceria, competem 

implantar programa complementar de prevenção, com realização de reuniões setoriais, 

visando padronizar procedimentos e esclarecer situações de risco. 

 

Sistema de informações 

Art. 56. Para adoção de mecanismos de prevenção e correção, a Corregedoria e a 

Coordenadoria de Recursos Humanos terão sistema integrado de informações que 

permitam, estatisticamente, identificar pontos vulneráveis na regularidade dos serviços, 

tipos de infrações e possíveis causas, além do perfil dos infratores.  

 

Correção 

Art. 57. A correção é a ação imediata e obrigatória dos magistrados, aos quais os 

servidores estiverem diretamente subordinados, e dos demais gestores, diante das 

irregularidades cometidas no exercício das funções ou com reflexo nelas, especialmente 

relacionadas a erro de interpretação de ordens ou regras, erro no cumprimento de tarefa, 
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ou erro de postura em relação a autoridades, advogados, colegas e terceiros, quando tais 

ações não configurarem falta leve ou grave. 

 

Comunicações de alerta 

§ 1º A correção é exercida, na primeira oportunidade, pelo esclarecimento verbal; 

seguindo-se, se necessário, de comunicação escrita, de caráter educativo, em que conste 

objetivamente o fato e a orientação sobre a forma correta de procedimento. 

§ 2º A comunicação escrita, com possível resposta do servidor, será arquivada por quem 

a emitiu, dela não podendo resultar aplicação de sanção. 

§ 3º Cópias das comunicações podem ser requisitadas pela Coordenadoria de Recursos 

Humanos, Corregedoria, Coordenadoria de Controle Interno ou comissões permanentes 

de sindicância e processo disciplinar, para formulação de estudos estatísticos e adoção 

de medidas preventivas e corretivas.  

 

Notícia de ocorrência de conduta inadequada 

§ 4º Quando o servidor das comarcas, devidamente esclarecido na forma do presente 

artigo, insistir na conduta inadequada, terá o fato comunicado ao Diretor do Foro, com 

cópia da comunicação escrita, para adoção de medidas disciplinares. 

§ 5º No âmbito do Tribunal, as comunicações escritas devem integrar a notícia da 

ocorrência a ser encaminhada à Coordenadoria da área. 

 

Notícia direta 

§ 6º Independem de prévia comunicação escrita, podendo desde logo ser noticiadas as 

ocorrências graves ou as que, pela sua natureza, não possam ser corrigidas na forma do 

caput e do § 7º deste artigo. 

 

Ajustamento de conduta 

§ 7º O ajustamento de conduta poderá ser adotado a qualquer tempo ou instância, 

quantas vezes necessárias, nos casos de infração leve como forma de compor o 

incidente. 

§ 8º O ajustamento proposto ao servidor dispensa instauração de procedimento e exclui 

eventual aplicação de pena, e levará em conta a possibilidade de melhorar o agente e 
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aperfeiçoar o serviço, mediante a compreensão da transgressão por parte do infrator, e 

da assinatura de compromisso de ajuste perante um magistrado.  

§ 9º Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva 

comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa à eventual 

aplicação da pena. 

 

Critérios para ajustamento de conduta 

§ 10. Para a aferição da conveniência e da oportunidade da adoção da medida, serão 

considerados, especialmente, os seguintes critérios: 

I - inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator; 

II - inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido 

prontamente reparado pelo servidor; 

III - que o histórico funcional do servidor e a manifestação de superiores hierárquicos 

lhe abonem a conduta precedente; 

IV - que a solução mostre-se razoável no caso concreto. 

 

Averiguação prévia 

§ 11. Para o esclarecimento das condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá a 

autoridade determinar averiguação, que consistirá numa coleta simplificada de 

informações que permitam concluir pela conveniência da medida. 

 

Competência 

§ 12. Nas comarcas, o ajustamento de conduta será atribuição do Juiz Diretor do Foro e, 

no Tribunal, por Juiz Auxiliar da Presidência. 

 

Alcance da finalidade 

§ 13. O magistrado deverá considerar sempre a finalidade dessa medida disciplinar, 

alternativa de processo e punição, valorizando a possibilidade de resultado eficaz, 

especialmente a reeducação do servidor, mediante a correta e imediata compreensão dos 

seus deveres e proibições, bem como a melhoria da qualidade do serviço por ele 

desempenhado, ficando essas condições expressas no compromisso. 
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Arquivamento 

§ 14. O termo de compromisso de ajustamento de conduta não será publicado nem 

registrado em ficha, ficando arquivado na pasta funcional do servidor. 

 

Sanções 

Art. 58. A aplicação de sanções resultará de condenação em sindicância disciplinar ou 

processo administrativo disciplinar, garantido o exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

Das infrações e das penas 

 

Penas 

Art. 59. As penas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso são:  

I - repreensão;  

II - advertência (art. 9º, I, da LC n.º 112/02); 

III - censura ética (art. 9.º, II, da LC n.º 112/02); 

IV - destituição de cargo em comissão.  

V - suspensão não superior a 90 dias (art. 157 da LC n° 04/90); 

VI - demissão;  

VII - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

 

Deveres 

§ 1º Os deveres funcionais dos servidores do Poder Judiciário são aqueles previstos na 

Constituição federal, na Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis 

Complementares nº 04/90, 112/2002 e 207/2004. 

 

Apuração 

§ 2º As penalidades dos incisos II e III deverão ser apuradas e aplicadas pela Comissão 

de Ética a que se refere o artigo 6.º da LC n.º 112/20023. Sempre que a conduta do 

                                                 
3 Art. 6° Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, bem assim nos Poderes Legislativo e 
Judiciário do Estado de Mato Grosso, deverá ser criada, através de portaria do respectivo Secretário de 
Estado ou do dirigente máximo da entidade ou Poder, uma Comissão de Ética, integrada por 03 ( três ) 
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servidor público ou sua reincidência ensejar a imposição de penalidades diversas das 

estabelecidas no Código de Ética, a Comissão encaminhará Relatório circunstanciado à 

autoridade competente para instauração de processo administrativo disciplinar, nos 

termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (LC n.º 

04/90), e, também, se for o caso, à entidade em que, em razão do exercício profissional, 

o servidor esteja inscrito, para as providências disciplinares cabíveis. 

 

Competência 

§ 3º Quanto às penalidades descritas no artigo 168, incisos I, II, III e IV, da Lei 

Complementar nº 04/90 do Estado de Mato Grosso, a competência para sua aplicação 

distribui-se da seguinte maneira: 

I - repreensão e suspensão não superior a 30 (trinta) dias: Juiz Diretor do Foro, 

Corregedor-Geral da Justiça ou Presidente do Tribunal de Justiça, conforme o caso; 

II - destituição de cargo em comissão: autoridade que praticou o ato de nomeação; 

III - suspensão superior a 30 (trinta) dias, demissão e cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade: Conselho da Magistratura. 

§ 4º Prevalecerão as competências previstas no Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça, quando com elas conflitarem disposições desta norma.  

§ 5º As penas do inciso III serão efetivadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 6º Admite-se o ajustamento de conduta, na forma do art. 7º, Provimento 05/2008, 

Conselho da Magistratura, fundado no princípio da discricionariedade da ação 

disciplinar, que poderá ser adotado a qualquer tempo ou instância, quantas vezes 

necessárias, nos casos de infração leve, como forma de compor o incidente. 

 

Penalidades e Procedimentos respectivos 

Art. 60. As penas previstas no artigo anterior serão aplicadas: 

I - as de repreensão e suspensão até 30 (trinta) dias, mediante sindicância; 

                                                                                                                                               
servidores públicos efetivos e respectivos suplentes, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
funcional do servidor público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público estadual, 
competindo-lhe conhecer concretamente de atos susceptíveis de advertência ou censura ética.  
Parágrafo único. A portaria a que se refere o caput deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de 
Mato Grosso, com a indicação dos nomes dos membros titulares e dos respectivos suplentes.  
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II - as de advertência e censura ética, por meio do procedimento previsto no art. 8º da 

LC nº 112/20024; 

III - mediante processo administrativo, nos demais casos. 

 

Da instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar 

Art. 61. Se a gravidade da falta cometida pelo servidor ensejar pena que não possa ser 

aplicada pelo Juiz Diretor do Foro, este, ainda assim, constituirá, para a apuração, 

comissão de sindicância e/ou processo administrativo, composta por servidores, após o 

que encaminhará os autos à autoridade competente, com relatório circunstanciado. 

 

Sessão de julgamento - notificação 

I - Se a eventual pena a ser aplicada for de competência do Conselho da Magistratura, 

será o servidor notificado da sessão de julgamento. 

 

Vista antes da sessão 

II - Se a eventual penalidade a ser aplicada couber ao Presidente do Tribunal de Justiça, 

a autoridade processante, antes da remessa dos autos ao Tribunal abrirá vista ao 

servidor, no prazo de 3 (três) dias, para manifestação. 

 

Contraditório e ampla defesa 

Art. 62. Ao servidor será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa no 

processo administrativo disciplinar e nas sindicâncias das quais possa resultar, 

diretamente, a aplicação de sanção. 

 

                                                 
4 Art. 8° O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será 
instaurado pela Comissão de Ética, de oficio ou em razão de denúncia fundamentada formulada por 
autoridade, servidor público, qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas 
regularmente constituídas.  
§ 1° O servidor público será oficiado para manifestar-se no prazo de 05 ( cinco) dias.  
§ 2° Os interessados, bem como a Comissão de Ética, de oficio, poderão produzir provas documental e 
testemunhal.  
§ 3° A Comissão de Ética poderá promover as diligências que considerar necessárias.  
§ 4° Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a Comissão de Ética oficiará o servidor 
público para nova manifestação, no prazo de 03 (três) dias. 
 § 5° Se a Comissão de Ética concluir que o servidor público praticou ato em desrespeito ao preceituado 
neste Código, adotará uma das cominações previstas no artigo posterior, com comunicação da decisão ao 
faltoso e ao seu superior hierárquico.  
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DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR 

 

Competência para a instauração 

Art. 63. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão iniciados, conforme 

a competência, pelo Juiz Diretor do Foro, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo 

Conselho da Magistratura ou pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício ou 

atendendo à representação ou reclamação formulada por qualquer pessoa. 

 

Requisitos de Admissibilidade 

§ 1º Sob pena de rejeição liminar, a representação escrita ou a reclamação tomada por 

termo indicará: 

I - o nome, a qualificação completa e o endereço físico do representante ou reclamante, 

além do endereço eletrônico, quando houver;  

II - o nome e a qualificação do servidor, se possível; 

III - a descrição dos fatos e suas circunstâncias;  

IV - o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação e endereço, ou indicação de 

outras provas através das quais pretende demonstrar a veracidade do fato. 

§ 2º Não obstante a previsão do § 1º, se houver fundados indícios de autoria e 

materialidade, não-obstante a denúncia apócrifa, deverá a autoridade responsável 

promover a apuração imediata dos fatos. 

 

Confirmação de autenticidade 

Art. 64. A autoridade processante, para o fim de recebimento da representação, 

determinará, quando necessário, a confirmação da sua autenticidade. 

 

Informações preliminares 

Art. 65. Recebida a representação ou reclamação, a autoridade processante deverá: 

I – requisitar informações preliminares ao servidor antes de instaurar a sindicância ou o 

processo administrativo disciplinar, para apresentar justificativa ou esclarecimentos 

sobre o fato objeto da denúncia, no prazo de 03 (três) dias; ou 
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II – determinar seu arquivamento sumário, quando manifestamente descabida ou 

improcedente, ou quando veicular fatos incapazes de gerar aplicação de quaisquer das 

penalidades elencadas neste Provimento. 

 

Outros meios de ciência do fato 

Art. 66. A autoridade poderá, de ofício, determinar a averiguação de irregularidade que 

por qualquer outro meio tenha conhecimento. Em havendo razoabilidade nas 

informações recolhidas determinará a instauração de sindicância para produção de 

provas e promoção de responsabilidades, conforme o caso. 

 

Requisição de informações acerca do servidor 

Art. 67. Antes de iniciado o processo administrativo disciplinar ou sindicância, a 

autoridade processante mandará o setor competente informar a existência de 

procedimento administrativo anterior, penalidades aplicadas, a natureza jurídica da 

nomeação, a circunstância de o arguido estar em estágio probatório, ou qualquer outra 

informação relevante sobre a conduta funcional e ética do servidor. 

 

Portaria instauradora 

Art. 68. O processo administrativo será instaurado por Portaria, que indicará: 

I - a autoridade instauradora e o fundamento legal da instauração; 

II - a descrição dos fatos e a identificação do arguido; 

III - se for o caso, o afastamento cautelar do exercício do cargo, previsto no artigo 174 

da Lei Complementar Estadual nº 04/90, fixando-se o prazo da suspensão preventiva e a 

possibilidade de sua prorrogação, nos termos da referida Lei; 

IV - os componentes da comissão processante. 

 

Portaria de Sindicância Disciplinar 

§ 1º O formato e os requisitos da Portaria de Processo Disciplinar são adotados para a 

instauração de sindicância disciplinar. 

§ 2º A Portaria de sindicância investigatória, cujo objeto é esclarecer fatos, não 

vinculará servidor, limitando-se a identificar o raio apuratório. 
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Processo Administrativo 

Art. 69. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar será 

instaurado independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem 

evidentes a autoria e a materialidade da infração. 

 

Sindicância investigatória 

Art. 70. A sindicância investigatória será instaurada quando o fato ou a autoria não se 

mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. 

§ 1º A sindicância será instaurada para apuração dos fatos, obedecendo, no que couber, 

à metodologia do inquérito policial, tramitando sob sigilo, sendo dispensada a 

publicação do ato instaurador.  

§ 2º Da sindicância investigatória, poderá resultar: 

I - arquivamento; 

II - indiciamento, em se tratando de constatação de infração leve, tomando caráter 

processual e garantindo, a partir desse ato, o contraditório e a ampla defesa; 

III - processo administrativo disciplinar. 

 

Sindicância Disciplinar 

Art. 71. Quando a pena correspondente à infração puder ser aplicada por meio de 

sindicância, terá ela caráter disciplinar, garantidos ao servidor o contraditório e a ampla 

defesa e aplicando-se, no que couber, o rito do processo disciplinar. 

 

Sindicância Especial 

Art. 72. Na sindicância investigatória, sendo identificada infração leve, a comissão 

indiciará o servidor, passando o expediente, a partir dessa fase, a tomar caráter 

processual. 

 

Interrupção de Prescrição 

Art. 73. A Portaria de Instauração de Processo Disciplinar ou de Sindicância 

Disciplinar interrompe a prescrição. Nas sindicâncias especiais, a prescrição é 

interrompida com a citação. 
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Nomeação de Comissões 

Art. 74. O Presidente do Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura, o 

Corregedor-Geral da Justiça e o Juiz Diretor do Foro, no âmbito de suas atribuições, 

deverão, presentes os pressupostos, nomear, em caráter permanente ou temporário, 

comissão de servidores com competência para o processamento de sindicância ou 

processo administrativo, que seguirá as regras da Lei Complementar nº 04/1990. 

 

Impedimentos 

Parágrafo único. Fica impedido de participar de comissão de sindicância ou processo 

disciplinar o servidor ou autoridade que: 

I - for parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º 

(terceiro) grau; 

II - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

III - tenha participado como perito, testemunha ou autor da representação que ensejou o 

procedimento; 

IV - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo 

cônjuge ou companheiro; 

V - tenha amizade íntima ou notória inimizade com o interessado, cônjuges, 

companheiros e parentes até terceiro grau; 

VI - tenha oficiado em patrocínio da defesa do cônjuge, companheiro ou parente até 

terceiro grau do arguido; 

VII - tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo, ou nela 

tenha participado como testemunha, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado 

assessoria jurídica à Comissão ou autoridade responsável pela eventual aplicação de 

pena; 

VIII - trabalhe diretamente com as autoridades competentes para aplicação da pena. 

 

Presidente da Comissão e funções 

Art. 75. O Presidente da Comissão sindicante ou processante será sempre servidor de 

nível funcional igual ou superior do arguido, competindo-lhe nomear secretário para os 

trabalhos, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a aprovação dos 

demais membros. 
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Designação Especial 

§ 1º Se na Comarca não houver servidor de hierarquia funcional igual ou superior à do 

arguido, a autoridade competente oficiará ao Tribunal de Justiça, que designará 

funcionário para Presidir a Comissão. 

 

Atribuições do Presidente 

§ 2º Além das atribuições relacionadas no caput deste artigo, compete privativamente 

ao presidente: 

I – ditar atas e termos; 

II – proferir despachos interlocutórios; 

III – deliberar sobre requerimentos da defesa, motivando, sob fundamentos de fato e de 

direito, quando se tratar de indeferimento; 

IV – despachar com advogados; 

V – reportar-se, em ofício, a outros entes da Administração; 

VI – subscrever mandado de citação. 

 

Quórum para funcionamento 

Art. 76. A comissão somente poderá funcionar com a presença de todos os seus 

membros. 

 

Dedicação prioritária 

Art. 77. Os membros de comissão, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos afins. 

 

Autos suplementares 

Art. 78. A sindicância e o processo terão autos suplementares, em meio físico ou 

eletrônico. 

 

Guarda dos autos 
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Art. 79. Ao secretário, além dos serviços de apoio à comissão, compete a guarda fiel 

dos autos, das peças e dos documentos. 

 

Elaboração e aprovação do relatório conclusivo 

Art. 80. O Relatório Conclusivo será aprovado por voto da maioria, com a assinatura de 

todos os membros da comissão, facultado ao vencido o oferecimento de voto em 

separado. 

Parágrafo único. O Relatório deverá registrar qualquer crime de ação pública do qual a 

comissão tenha conhecimento em razão do ofício, bem como ato de improbidade, dano 

ao erário ou às partes, ou situação que tenha contribuído para a ocorrência, 

recomendando medidas de prevenção e correção. 

 

Prazo de conclusão da sindicância e do processo administrativo disciplinar 

Art. 81. A sindicância e o processo administrativo serão concluídos em 30 (trinta) e 60 

(sessenta) dias, respectivamente, admitida a prorrogação por igual período quando 

solicitada pelo presidente da comissão sindicante ou processante. 

Parágrafo único. A autoridade instauradora poderá, ainda, mediante requerimento 

fundamentado, autorizar a continuidade excepcional da sindicância ou do processo além 

do prazo prorrogado, para implementação de medidas necessárias ao esclarecimento da 

verdade ou em atenção ao exercício da plenitude da defesa. 

Art. 82. O Juiz Diretor do Foro ou seu substituto legal encaminhará ao Corregedor-

Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos cópia da Portaria que 

instaurar a sindicância ou o processo administrativo, da decisão que prorrogar ou 

continuar os trabalhos e da decisão final proferida. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Justiça solicitará informações à autoridade 

processante sempre que, vencido o prazo para a conclusão do procedimento, não houver 

a comunicação tratada acima. 

 

Da avocação e da solicitação dos autos para análise da prescrição 

Art. 83. Em circunstâncias excepcionais como o atraso injustificado dos autos ou 

situações que demonstrem paralisação excessiva ou despachos protelatórios, o 

Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar os autos, mediante decisão fundamentada. 
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Parágrafo único. Se o atraso na conclusão do procedimento resultar em prescrição, 

poderá o Corregedor-Geral solicitar os autos para averiguar a necessidade de se apurar a 

responsabilidade de quem possa ter dado causa a ele. 

 

Do rito e da produção de provas no processo disciplinar 

 

Dos princípios e critérios aplicáveis à atividade processante 

Art. 84. A atividade processante será desenvolvida em obediência aos princípios 

constitucionais que regem a administração pública e, também, aos seguintes critérios: 

I - atuação em conformidade com a lei e o Direito; 

II - indisponibilidade do interesse público; 

III - impedimento de promoção pessoal; 

IV - atuação segundo padrões de ética, de probidade, decoro e boa-fé; 

V - fundamentação das decisões, ainda que interlocutórias; 

VI - observância das formalidades legais, das garantias dos cidadãos e das prerrogativas 

dos patronos da defesa; 

VII - vedação à imposição de formalidades não estabelecidas em lei; 

VIII - facilidade de informação aos arguidos e defensores; 

IX - impulsão de ofício, sem prejuízo da provocação de parte interessada; 

X - interpretação da norma de forma a garantir o atendimento do fim público e a 

segurança jurídica das decisões. 

Art. 85. Na instrução processual, a comissão poderá aplicar, supletiva ou 

subsidiariamente, nesta ordem, a Lei Complementar nº 207, de 29.12.2004, os 

princípios do Direito Disciplinar e do Direito Administrativo, os princípios e normas do 

Código Penal e do Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código 

Civil e os princípios gerais de direito. 

 

Do rito do processo administrativo disciplinar 

Art. 86. Sem prejuízo do que preceitua o Título V, Capítulos I, II e III, da Lei 

Complementar nº 04/90, o processo disciplinar seguirá o seguinte rito: 

I – instauração, com a publicação da portaria, com a indicação da Comissão 

Processante; 
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II – em face da gravidade da infração e se não houver elementos aptos à instauração do 

processo administrativo disciplinar, instaurar-se-á um procedimento prévio 

investigativo para a análise da situação, que pode culminar com a aplicação de 

penalidade (no máximo de suspensão de até 30 dias), instauração de processo 

administrativo disciplinar (em caso de penalidade de suspensão superior a 30 dias) ou a 

absolvição do investigado. 

III – Será instaurada sindicância acusatória se a penalidade a ser aplicada for de 

advertência, repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias. Não havendo elementos 

aptos à instauração da sindicância, instaurar-se-á sindicância investigativa que, 

conforme o resultado dará ensejo à sindicância acusatória ou processo administrativo 

disciplinar. 

IV – No caso mencionado no artigo anterior, de sindicância investigativa, o rito será o 

seguinte: 

a) notificação do arguido para que acompanhe, querendo, os atos processuais; 

b) autuação das provas já reunidas; 

c) planejamento e produção de provas; 

d) intimação do arguido para que apresente, querendo, provas do seu interesse;  

e) interrogatório; 

f) elaboração de termo de indiciamento, quando confirmados os fatos e a autoria. 

V – A sindicância acusatória ou o PAD – Processo Administrativo Disciplinar terão o 

seguinte rito: 

a) citação; 

b) apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias; 

c) exame dos requerimentos da defesa e produção de prova complementar pertinente; 

d) saneamento; 

e) relatório; 

f) oferecimento facultativo, pela defesa, de razões finais ou memoriais; 

g) julgamento. 

 

Da instauração da portaria e do prazo para a defesa 

Art. 87. Após a instauração da portaria, que deverá individualizar os fatos objeto de 

apuração, o arguido será notificado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias 
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recebendo cópia da Portaria e de todos os documentos que dão lastro à sindicância ou 

processo administrativo, ficando ciente de que toda a prova obedecerá ao princípio do 

contraditório. 

 

Da audiência de instrução e julgamento 

Art. 88. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo 

presidente da comissão, devendo a segunda via, com o respectivo ciente, ser anexada 

aos autos. 

§ 1º Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será comunicada ao 

chefe da repartição onde serve, com a indicação do local, dia e hora marcados para a 

inquirição.  

§ 2º Os mandados serão expedidos com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência 

da data da inquirição, para servidores, e 05 (cinco) dias para particulares. 

§ 3º O procurador do arguido ou defensor dativo será intimado com prazo mínimo de 05 

(cinco) dias, por mandado cumprido pelo secretário, por correios, com aviso de 

recebimento, ou por endereço eletrônico cadastrado, a pedido.  

Art. 89. Será indeferida a prova, pelo presidente da comissão, quando: versar sobre 

fatos já provados, não tiver nexo com o objeto da causa, for de produção impossível e 

tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma própria de provar.  

Parágrafo único. Do indeferimento de quaisquer diligências probatórias cabe pedido de 

reconsideração no prazo de 03 (três) dias. Mantido o indeferimento, cabe recurso 

hierárquico, no mesmo prazo, sem efeito suspensivo, devendo o recorrente demonstrar a 

pertinência, a relevância e a possibilidade da prova requerida.  

Art. 90. O servidor que se recusar a prestar depoimento ou falsear a verdade, 

responderá disciplinarmente por insubordinação e quebra do dever de lealdade, sem 

prejuízo da eventual responsabilidade penal por desobediência ou falso testemunho, 

conforme o caso. 

Art. 91. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à 

testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que umas não ouçam 

nem saibam o que as outras dizem. 
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§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem poderá ser 

procedida acareação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante e que não possa 

ser esclarecido por outro meio de prova, de maior segurança. 

§ 3º Para a tomada de compromisso, a comissão adotará os critérios da legislação 

processual penal. 

§ 4º À testemunha é vedado emitir opinião, salvo se impossível desassociá-la do 

contexto; competindo-lhe explicar as razões do conhecimento e as circunstâncias que 

permitam avaliar a credibilidade desse Juízo. 

§ 5º Serão assegurados transportes e diárias ao servidor convocado para prestar 

depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha ou declarante.  

§ 6º O servidor que estiver em gozo de férias poderá ser intimado para prestar 

depoimento ou declarações, em face do princípio da supremacia do interesse público. 

 

Da prova pericial 

Art. 92. A perícia é indispensável quando o esclarecimento do fato depender de 

conhecimento especializado, que não puder ser provada por outros meios de prova 

convincentes. 

§ 1º A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da administração pública 

vinculada, ou por solicitação de cooperação a outros órgãos de apoio científico. 

Inviabilizadas essas hipóteses, inclusive por comprometimento de prazos ou pela 

relevância da apuração, o presidente da comissão, fundamentadamente, solicitará à 

autoridade instauradora medidas referentes à contratação de perícia externa. 

§ 2º Compete ao presidente verificar a pertinência e relevância do pedido de prova 

pericial formulado pela defesa. Uma vez legítimo, tomará as providências para 

viabilizá-la, ao encargo da Administração. 

§ 3º O presidente do processo poderá requerer o sobrestamento à autoridade, quando a 

continuidade da instrução processual depender da realização de perícia, cujo laudo não 

possa ser apresentado em prazo inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 4º O presidente do processo pode determinar aos peritos que esclareçam pontos 

obscuros do laudo e, se necessário, o comparecimento em audiência para prestar 

explicações que permitam formar o convencimento. 
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Do interrogatório do servidor 

Art. 93. Concluída a coleta da prova, a comissão promoverá o interrogatório do servidor 

arguido, na presença de advogado, constituído ou nomeado. 

§ 1º No caso de mais de um arguido, cada um deles será ouvido separadamente. 

§ 2º Ao arguido é assegurado o direito de permanecer em silêncio, devendo o presidente 

do processo, no início do ato, comunicar-lhe dessa garantia. 

§ 3º O silêncio do servidor não pode ser tomado como confissão tácita, mas pode ser 

considerado no cotejo com outros elementos da prova. 

 

Da documentação da audiência 

Art. 94. Os depoimentos, as declarações e o interrogatório serão tomados pelo 

presidente do processo, sendo facultado aos vogais e defensores reinquirir por seu 

intermédio.  

Art. 95. Os termos de depoimento, declarações e interrogatório serão gravados na forma 

digital, conforme a tecnologia disponibilizada pelo tribunal de justiça e, se necessário, 

pela ausência da mídia digital, serão ditados pelo presidente ao secretário e guardarão 

fidelidade nos registros, devendo ser reproduzidas, tanto quanto possível, as frases e 

expressões usadas.  

Art. 96. O arguido tem o direito de permanecer na sala de audiência quando da 

produção da prova, mas poderá ser retirado quando o presidente perceber que a sua 

presença pode comprometer a disposição de testemunha ou declarante. Neste caso, o 

incidente será consignado, e a instrução prosseguirá com o seu advogado, se presente, 

ou com defensor nomeado para o ato. 

 

Do incidente de insanidade mental 

Art. 97. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do arguido, a comissão proporá 

à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 

qual participe pelo menos um médico psiquiatra.  

Art. 98. São quesitos fundamentais ao esclarecimento da questão: 

I - se o servidor é portador de insanidade mental e qual é a classificação da doença; 

II - se a enfermidade mental interfere na capacidade de discernimento; 

III - se a enfermidade estava presente à época dos fatos ou se foi superveniente; 
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IV - se o servidor é ou não clinicamente responsável. 

Art. 99. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos 

ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.  

Art. 100. Nos casos em que elementos constantes dos autos apontem para a possível 

dependência química ou depressão do arguido, em havendo nexo com o mérito do 

processo, será igualmente efetuada perícia. Constatada a enfermidade, o servidor será 

afastado para tratamento. 

 

Da sindicância investigatória 

Art. 101. Aplicam-se à sindicância investigatória, no que couber, os procedimentos para 

produção da prova no processo disciplinar. 

 

Do aditamento da portaria 

Art. 102. Se no curso da instrução processual forem apurados novos fatos ou coautoria 

não apontada na fase inicial, o presidente da comissão recomendará à autoridade 

instauradora o aditamento da Portaria. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o arguido será notificado dos fatos novos; e 

ao servidor incluído no processo será oferecida oportunidade para se manifestar sobre os 

atos até então produzidos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem 

manifestamente prejudiciais. 

 

Do não-indiciamento 

Art. 103. O servidor não será indiciado se: 

I - ficar demonstrado que o fato não aconteceu; 

II - for comprovada a negativa de autoria; 

III - o fato não constituir infração disciplinar; 

IV - estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à 

inimputabilidade do agente; 

V - tiver ocorrido causa legal de extinção de processo. 

 

Do indiciamento 
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Art. 104. O despacho de indiciamento deverá apontar, sucintamente, as provas da 

materialidade e indícios suficientes da autoria, a classificação jurídica da infração e 

determinar a citação para que o arguido ofereça defesa escrita. 

 

Da citação 

Art. 105. A citação pessoal será realizada por mandado a ser cumprido por membro da 

comissão à escolha do presidente. 

§ 1º Em caso de ocultação ou na hipótese de estar o arguido em lugar incerto e não 

sabido, a citação será realizada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o qual será 

publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Foro ou do 

Tribunal de Justiça, conforme o caso. 

§ 2º Decorrido o prazo e não tendo comparecido o arguido, nem constituído advogado 

ou apresentado defesa, será nomeado defensor dativo. 

 

Do prazo para a defesa 

Art. 106. O prazo da defesa será de quinze dias e conta-se da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, ou da expiração do prazo do edital de citação. 

 

Das razões finais 

Art. 107. Antes do julgamento, é facultado ao arguido, em 05 (cinco) dias após a 

remessa dos autos à autoridade, apresentar razões finais ou memoriais, 

independentemente de intimação. 

 

Do recurso 

Art. 108. Da decisão que arquivar a representação ou reclamação (art. 171, parágrafo 

único da LC nº 04/90), bem como da que aplicar pena ou absolver investigado caberá 

recurso para o órgão competente, no prazo de 15 (quinze) dias.  

§ 1º O recurso será dirigido: 

I - ao Conselho da Magistratura, contra as decisões do Presidente do Tribunal, do 

Corregedor-Geral da Justiça e dos Juízes de Direito (art. 28, XXVIII, do RITJ - MT); 

II - ao Órgão Especial, contra as decisões do Conselho da Magistratura. 
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§ 2º Tratando-se de processo administrativo disciplinar de competência do Conselho da 

Magistratura, o servidor processado será notificado da data da sessão de julgamento a 

que se refere o artigo 25 do RITJ - MT, podendo apresentar sustentação oral na referida 

sessão, pelo prazo de 15 (quinze) minutos. 

§ 3º Transitada em julgado a decisão que aplicar qualquer penalidade mencionada nesta 

norma (Provimento 005/2008/CM), a autoridade competente comunicará ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça para anotação na ficha 

funcional do servidor. 

 

Disposições gerais 

Art. 109. O Provimento 005/2008/CM funciona como complemento às normas legais 

previstas na Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis 

Complementares nº 04/90,112/2002 e 207/2004. 

Art. 110. Os incidentes com prestadores de serviço serão conhecidos pelo fiscal de 

contrato e resolvidos de acordo com as atividades de fiscalização e gestão, previstas na 

Lei nº 8.666/93. Para os servidores contratados temporariamente, valem, no que couber, 

os instrumentos de correção e de ajustamento de conduta; ou processo disciplinar de 

caráter sumário, dando-se de imediato a conhecer da infração e facultando-se a 

apresentação das razões de defesa. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos estagiários, em prestação de serviço por conta de 

convênio, as regras gerais de correção e ajustamento de conduta; e, incorrendo em 

transgressão que torne a sua presença incompatível com a ordem ou o serviço, será 

devolvido à origem, com a notícia circunstanciada da ocorrência. 

Art. 111. Durante o recesso forense, são suspensas as atividades das comissões de 

sindicância e de processo disciplinar, bem como os seus prazos. 
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Seção 7 – Da videoconferência entre a Corregedoria-Geral da Justiça e as 

Comarcas do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 112. Ante a necessidade de comunicação, caberá à Corregedoria-Geral da Justiça 

fixar data e horário para a realização de videoconferência com os magistrados ou 

servidores, em suas respectivas Comarcas. 

Art. 113. É facultado aos magistrados o agendamento de reunião com a Corregedoria-

Geral da Justiça, pelo sistema de videoconferência, sempre que a situação exigir 

agilidade, em decorrência da urgência, bem como necessidades atinentes ao exercício da 

jurisdição. 
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Seção 8 – Do Serviço denominado “Fale com o Corregedor”  

 

Art. 114. Fica instituído no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça, o serviço 

denominado “Fale com o Corregedor”, que visa a comunicação fácil e rápida com o 

usuário dos serviços judiciários, auxiliando no trabalho de fiscalização deste Órgão 

Correicional, que funcionará de forma online. 

Parágrafo único. As partes e/ou interessados (advogados, Defensores Públicos, 

membros do Ministério Público, serventuários e outros) poderão registrar suas 

reclamações pelo canal de comunicação que deverá conter os seguintes dados: nome, e-

mail, CPF, RG, telefone, estado, cidade e mensagem.  

Art. 115. Recebida a reclamação, será prontamente atendida por esta Corregedoria, 

obedecendo ao seguinte critério:  

I - no caso de reclamações em geral, solicitar informações à unidade reclamada, 

tomando por termo suas justificativas e informando a existência de reclamação ao gestor 

judicial e ao juiz por malote digital. No que se refere à reclamação por demora no 

trâmite de processo, deverá ser consultado na internet, imprimindo e juntando o 

respectivo extrato do andamento processual à reclamação, que somente será adotada se 

for confirmado o excesso alegado ou se não estiverem disponíveis os dados na internet, 

devendo, contudo, comunicar ao reclamante o resultado.  

II - no que se refere à reclamação por demora na prolação de despacho ou sentença, 

consultar a internet, informar a data do último andamento processual, e submeter à 

conclusão do Corregedor-Geral da Justiça ou do Juiz Auxiliar por ele designado, que 

determinará o arquivamento de plano ou a solicitação de informações ao reclamado, 

com prazo de 10 (dez) dias para atendimento, com as respectivas autuações perante o 

setor competente deste Órgão Correicional.  

Parágrafo único. Todos os processamentos das reclamações de caráter geral e/ou 

confidencial deverão ser exclusivamente digitais, nos termos da Ordem de Serviço nº 

01/2014-CGJ.  
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Seção 9 – Da emissão eletrônica e gratuita de certidões on line na Primeira 

Instância  

 

Art. 116. O serviço de emissão eletrônica e gratuita de certidões negativas cíveis e 

criminais tem abrangência no âmbito da primeira instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br. 

Art. 117. A pesquisa de distribuição de processos ativos será realizada como informado 

no campo “Nome”, sem abreviações e sem preposições, e no campo do documento 

cadastral – CPF, sendo emitida apenas uma única certidão, baseada nos sistemas 

informatizados utilizados na primeira instância. 

Art. 118. A certidão será emitida após a consulta à base de dados do Tribunal de Justiça 

e terá dados referentes a todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, salvo aquelas 

que não possuem meios de envio eletrônico de seus dados. 

 

Do conteúdo da Certidão e o respectivo prazo 

Art. 119. Em razão da transmissão diária das informações processuais da primeira 

instância à base de dados do Tribunal de Justiça, a certidão on line conterá a data do 

último recebimento integral das referidas informações. 

Art. 120. As informações acerca das distribuições processuais contidas na certidão 

serão vinculadas à data mencionada no parágrafo anterior. 

Art. 121. A certidão on line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelas 

Unidades Distribuidoras das Comarcas da Capital e Interior, desde que seguidos os 

procedimentos de validação e autenticação. 

 

Da validade da certidão on line 

Art. 122. A certidão de distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de sua emissão, bem como conterá um código alfanumérico 

para conferência de sua autenticidade. 

§ 1º A verificação de autenticidade das certidões on line poderá ser feita pelo 

interessado mediante acesso ao endereço eletrônico referido no caput do artigo anterior. 

§ 2º A certidão ficará disponível para consulta de autenticidade por até 3 (três) meses, a 

partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará armazenada em bases 
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de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 

§ 3º A emissão da certidão on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo sistema 

informatizado nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA". 

Art. 123. As certidões que por qualquer motivo não forem expedidas de forma on line, 

deverão ser emitidas nas unidades distribuidoras competentes, durante o expediente 

forense. 

 

Fatores impeditivos e não-impeditivos para a expedição da certidão on line 

Art. 124. Não serão impeditivos para a expedição da certidão on line: 

I - Inquérito Policial, antes do recebimento da denúncia; 

II - Processos e/ou procedimentos referentes à Infância e Juventude; 

III - Incidentes Processuais, salvo Embargos de Terceiros em processo de execução; 

IV - Procedimentos Administrativos; 

V - Termos Circunstanciados. 

Art. 125. Serão impeditivos para a expedição da certidão on line: 

I - Processos que tramitam em segredo de justiça; 

II - Ocorrência de homônimos, quando houver convergência de CPF, ou quando o 

autuado apresentar documento nulo. 

Art. 126. Processos arquivados em definitivo serão excluídos da busca para análise com 

fins de emissão de certidão negativa. 

 

Do fornecimento dos dados cadastrais 

Art. 127. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão negativa serão 

fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do 

interessado a sua conferência. 

§ 1º A pessoa ou entidade requisitante da certidão será apta a responder se esta é ou não 

adequada à finalidade a que se destina. 

§ 2º As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on line deverão, como princípio de 

cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso e ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da 

certidão condizem com os dados nesta informados. 

 

Implantação e Utilização do Sistema de Emissão de Certidões – SEC 

Art. 128. O Sistema de Emissão de Certidões – SEC, no âmbito das Centrais de 

Distribuição da Primeira Instância do Poder Judiciário de Mato Grosso, é acessível por 

meio do endereço eletrônico www.tjmt.jus.br/sec, com o mesmo login e senha utilizada 

no acesso à Intranet. 

§ 1º Para que o distribuidor e demais responsáveis recebam permissão de acesso ao 

Sistema, o Gestor Administrativo do Fórum deverá encaminhar um e-mail para 

suporte.sec@tjmt.jus.br, com a referida solicitação, consignando a Comarca de lotação, 

nome completo e matrícula dos usuários que serão autorizados. 

§ 2º O endereço eletrônico citado no parágrafo anterior também destina-se ao suporte 

técnico e operacional, bem como para esclarecimento de dúvidas, envio de sugestões e 

demais contatos pertinentes ao SEC. 

§ 3º As instruções de utilização do SEC, confeccionadas em vídeo-aula, podem ser 

acessadas por meio do site da Corregedoria, no menu “Biblioteca Digital”, sub-menu 

“Manuais”. 

Art. 129. As certidões negativas de existência de processos emitidas pelas Centrais de 

Distribuição por meio do SEC substituirão aquelas emitidas pelo Sistema informatizado 

de acompanhamento processual. 

Art. 130. As certidões positivas de existência de processos, para fins de instrução 

processual ou a requerimento da parte, deverão ser emitidas pelo Sistema informatizado 

de acompanhamento processual até a disponibilização deste recurso pelo SEC.  

Art. 131. As consultas realizadas por meio do SEC abrangem a base de dados de todas 

as Comarcas do Estado de Mato Grosso, com exceção daquelas que ainda não possuem 

conexão com o Tribunal de Justiça para envio eletrônico das informações processuais. 
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Seção 10 – Da emissão eletrônica e gratuita de certidões on line para pessoas física 

e jurídica, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 132. Institui e disponibiliza ao público o serviço de emissão eletrônica e gratuita de 

certidões informando os cartórios distribuidores e de protesto no âmbito do Estado de 

Mato Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br/cgj- serviços - Emissão de 

Certidão. 

§ 1º O solicitante poderá optar pela consulta no âmbito judicial apenas, ou nos âmbitos 

judicial e extrajudicial; 

§ 2º Para emissão da certidão, o usuário deverá informar, obrigatoriamente, os seguintes 

dados da empresa solicitante: 

I - CNPJ; 

II – Razão Social; 

III – Endereço; 

IV – Bairro; 

V – Município e; 

VI – Inscrição Estadual. 

§ 3º Caso o usuário opte apenas pelo âmbito judicial, a certidão conterá apenas os dados 

do referido cartório distribuidor da comarca selecionada, a saber: 

I – Nome da comarca; 

II – Se é oficializado ou não; 

III – Endereço do Cartório Distribuidor; 

IV – Bairro do Cartório Distribuidor; 

V – Telefone do Cartório Distribuidor; 

VI – Nome do Titular do Cartório Distribuidor. 

§ 4º Caso o usuário opte pela consulta nos âmbitos judicial e extrajudicial, estarão 

presentes na certidão, além dos dados mencionados no parágrafo anterior, as seguintes 

informações do Cartório de Protestos da comarca selecionada: 

I – Nome Serventia; 

II – Atribuição; 

III – Endereço; 

IV – Bairro; 
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V – Telefone; 

VI – Titular. 

§ 5º A certidão on-line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pela 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, desde que seguidos os procedimentos de 

validação e autenticação; 

Art. 133. A certidão emitida on-line pelo Departamento de Orientação e Fiscalização - 

DOF terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

§ 1º A verificação de autenticidade das certidões on-line poderá ser feita pelo 

interessado mediante acesso ao endereço eletrônico referido no caput do artigo anterior. 

§ 2º A certidão ficará disponível para consulta de sua autenticidade por até 3 (três) 

meses a partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará armazenada 

em bases de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. 

§ 3º As certidões que por qualquer motivo não forem expedida de forma on-line, 

poderão ser emitidas da forma tradicional, junto à Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso. 

Art. 134. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo 

solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do interessado a sua 

conferência. 

§ 1º A pessoa ou entidade requisitante da certidão será apta a responder se esta é ou não 

adequada à finalidade a que se destina. 

§ 2º As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line deverão, como princípio 

de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso e, ainda, verificar se os documentos do portador da 

certidão condizem com os dados nesta informados. 
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Seção 11 – Do Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI  

 

Art. 135. O Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI é instituído no âmbito das 

Diretorias dos Fóruns de Mato Grosso, para fins de controle e automatização dos 

procedimentos de protocolo e aferição da produtividade de conciliadores, psicólogos, 

enfermeiros e assistentes sociais.  

§ 1º A obrigatória utilização do Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI, bem 

como o cadastramento dos usuários e a disponibilidade dos equipamentos necessários 

ficam condicionados à implantação do referido sistema nas Comarcas, de acordo com o 

cronograma estabelecido pela Corregedoria Geral da Justiça.  

§ 2º O cadastramento dos usuários, bem como a disponibilidade dos equipamentos 

necessários ao funcionamento do Sistema de Gestão da Primeira Instância - SGPI serão 

providenciados quando da implantação do Sistema na Comarca.  

§ 3º Ocorrendo queda de conexão de internet, queda de rede ou qualquer outro 

problema que comprometam a disponibilidade do sistema no modo on-line, deverá ser 

utilizado o modo alternativo off-line, já disponibilizado no sistema, evitando-se o uso de 

carimbos ou protocolo manual. A necessidade da utilização do sistema no modo off-line 

deverá ser acompanhada pela Diretoria do Fórum.  

Art. 136. O controle da produtividade dos usuários do Sistema de Gestão da Primeira 

Instância – SGPI, conciliadores, assistentes sociais, psicólogos e enfermeiros, inclusive 

nos processos oriundos da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher será realizado pelo gestor geral ou por um servidor responsável, 

designado pelo Diretor do Fórum.  

Parágrafo único. O controle da produtividade do psicólogo, do assistente social, do 

enfermeiro e do conciliador, independentemente de sua condição de credenciado ou 

efetivo, deverá ser aferido por relatórios emitidos pelo Sistema de Gestão da Primeira 

Instância – SGPI.  

I – A distribuição dos processos para os psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, 

independentemente de sua condição de credenciado ou efetivo, será feita por servidor da 

central de mandados ou por servidor da central de administração, nas comarcas que 

ainda não tiverem central de mandados, que deverá receber o processo da secretaria e 

fazer carga ao profissional. O profissional, ao realizar o estudo, devolverá o processo à 
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central de mandados ou central de administração que o remeterá à secretaria de origem. 

Todos estes procedimentos deverão ser realizados dentro do Sistema de Gestão da 

Primeira Instância – SGPI.  

II – O direcionamento de atividades para psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros 

será feito de acordo com o teor da decisão do magistrado ou entendimento do gestor 

judicial, sendo vedada a participação do profissional no processo cuja determinação 

judicial não contemple expressamente sua participação. 

Art. 137. Os trabalhos externos e/ou não vinculados a processos judiciais, realizados 

pelos psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, desde que vinculados a projetos do 

Poder Judiciário, serão igualmente lançados e aferidos pelo responsável. 

Art. 138. Torna-se obrigatório o apontamento do código do processo ou a numeração 

única do processo de origem, vedando o apontamento do antigo número do processo. 

§ 1º Quando o servidor do protocolo constatar equívoco no endereçamento da petição, 

ainda na presença do advogado, deverá solicitar a correção. Caso seja corrigido 

manualmente deverá ser expedida certidão relatando o ocorrido, anexando-a à peça. 

Não havendo correção o servidor do Protocolo deverá devolver a peça sem a devida 

protocolização.  

§ 2º Constatado o endereçamento do documento ao destino equivocado, após a 

protocolização ou em documentos recebidos via correio, deverá o servidor do Protocolo 

expedir certidão pelo sistema, relatando o ocorrido, anexá-la à peça e encaminhá-la ao 

endereço correto informado pelo sistema SGPI.  

Art. 139. O suporte técnico ao Sistema de Gestão da Primeira Instância – SGPI deve ser 

solicitado exclusivamente pelo sistema SDK.  

Art. 140. O procedimento do protocolo das petições, documentos e iniciais no SGPI 

serão regidas pelas normas da Seção 14 do Capítulo I da CNGC – Serviço de Protocolo 

Postal. 
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Seção 12 - Do Sistema de Malote Digital 

 

Art. 141. Determinar o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a Corregedoria-Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo 

de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN. 

§ 1º Excetua-se deste sistema o Relatório Estatístico Mensal, cujo envio permanece por 

meio do Sistema informatizado de acompanhamento processual e Sistema de 

Informações da Corregedoria (CNJ). 

§ 2º A utilização do Sistema de Malote Digital dar-se-à por meio do acesso à 

Internet/Intranet do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

§ 3º As cartas precatórias entre comarcas e varas do Estado, inclusive de origem de 

outros Estados deverão ser encaminhadas e devolvidas/recebidas por meio do Sistema 

Malote Digital. 

I - Para tanto, os documentos essenciais à realização do ato deprecado deverão ser 

digitalizados e encaminhados à secretaria do juízo deprecado ou ao cartório distribuidor, 

quando este for estatizado.  

II - Recebidos os documentos, estes deverão ser impressos para fins de cadastramento 

da carta precatória no sistema informatizado, providenciando-se seu cumprimento. 

III - Cumprida a finalidade da precatória, a sua capa e os documentos essenciais 

(termos de audiência, mandados certidões, documentos juntados pelas partes no juízo 

deprecado, etc.) deverão ser digitalizados e encaminhados à secretaria do juízo 

deprecante, devendo ser certificada tal ocorrência nos autos e estes deverão ser 

inutilizados. 

Art. 142. As informações em habeas corpus, agravo de instrumento e outros feitos 

solicitadas pelo Tribunal de Justiça, Câmaras e Desembargadores, diretamente por 

intermédio da secretaria judiciária, deverão ser prestadas pelo juízo por meio do Sistema 

de Malote Digital. 

Parágrafo único. Os documentos podem ser assinados digitalmente. 

Art. 143. Em casos excepcionais, quando o conteúdo da correspondência exigir sigilo, 

deverá ser utilizada a opção “Enviar em Sigilo”. 
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Art. 144. Para o recebimento das correspondências enviadas pela Corregedoria Geral da 

Justiça, o magistrado deverá acessar diariamente o Sistema Malote Digital, visando 

cumprir com presteza as solicitações bem como os prazos estabelecidos nas mesmas. 

Art. 145. Os prazos fixados nos expedientes serão contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do dia da remessa do expediente.  

Art. 146. Na hipótese de existir algum problema no sistema que impossibilite o regular 

envio e/ou recebimento dos expedientes, o juiz deverá de imediato comunicar tal fato ao 

setor competente da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, de modo que não 

ocorra nenhum prejuízo às atividades administrativas, nem lhe cause nenhum problema 

de ordem funcional. 

Parágrafo único. Não solucionado o problema em tempo hábil, recomenda-se que o 

magistrado comunique o fato à Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 147. As correspondências a serem enviadas deverão ser classificadas de acordo 

com as 02 (duas) opções disponibilizadas no Sistema de Malote Digital: “Prioridade 

Alta” ou “Prioridade Normal”.  

Parágrafo único. A referida classificação não compromete o nível de responsabilidade 

das respectivas correspondências nem altera os prazos estabelecidos nos expedientes 

emitidos pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 148. Para fins do artigo antecedente, são consideradas correspondências de 

Prioridade Alta: 

I - Suspensão ou prorrogação de expediente para a realização de correição, em razão de 

feriado não previsto na escala de plantão judiciário anual, em outros casos que 

necessitem tal suspensão. 

II - Requerimento para concessão, alteração, suspensão e adiamento de férias. 

III - Informação para atender pedido do Conselho Nacional de Justiça. 

IV - Comunicação, solicitação e intimação relativas a procedimentos administrativos 

disciplinares instaurados pela Corregedoria-Geral da Justiça ou pelos Juízes de Direito. 

V - Assuntos relativos à promoção, remoção ou acesso de magistrados. 

VI - Outros expedientes que necessitem de providência imediata. 

Parágrafo único. Classifica-se como “Prioridade Normal” os demais expedientes que 

não se enquadrarem na descrição dos incisos anteriores. 
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Art. 149. A partir da publicação do presente ato, todos os expedientes devem ser 

enviados exclusivamente por meio do referido sistema, salvo quando da impossibilidade 

de utilização do citado procedimento, devidamente justificada, observando as 

determinações da Resolução n.º 002/2010/TP. 
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Seção 13 – Do sistema RENAJUD 

 

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto 

a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Art. 151. Para operacionalizar o Sistema é obrigatório que o magistrado e o servidor 

autorizado possuam cadastro continuamente atualizado. 

Art. 152. A confecção do referido cadastro ficará a encargo do juiz master do sistema, 

devendo o solicitante encaminhar ofício por meio eletrônico à Corregedoria junto com o 

Termo de Responsabilidade devidamente preenchido, se ele estiver disponível para 

download no Portal do Magistrado. 

Art. 153. Após a realização do cadastro, o requisitante receberá identificação de usuário 

do sistema, bem como senha pessoal e intransferível para acesso. 

Art. 154. A utilização do Sistema RENAJUD pressupõe: 

I – rigorosa observância do manual e do regulamento integrantes do Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das 

Cidades e o Ministério da Justiça; 

II – que os usuários cadastrados (magistrados ou servidores judiciais) com a habilitação 

de “operador” estejam autorizados a efetuar consultas, inserir e retirar constrições; 

III – a indicação de usuário para cadastramento e o cancelamento da permissão de 

acesso sejam efetuados por meio de correio eletrônico encaminhado ao juiz master do 

sistema. 

IV – a prévia decisão judicial determinando a constrição do veículo automotor, com 

indicação do número de registro do veículo (placa e chassi) ou número do Cadastro de 

Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proprietário do 

veículo, dados esses imprescindíveis para a realização da consulta ou da constrição. 

Art. 155. O Sistema RENAJUD possibilita consulta, inclusão e retirada de restrição de 

transferência, licenciamento e circulação, bem como de averbação de registro de 

penhora.  

Art. 156. O envio de ofício de papel ao DETRAN deve ser utilizado somente nos casos 

de impossibilidade de envio por meio do Sistema RENAJUD. 
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Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP)  

 

Art. 157. Instituir o Serviço de Protocolo Postal (SPP) no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, destinado à remessa de petições referentes a ações judiciais e 

recursos em trâmite nas Comarcas ou no Tribunal de Justiça.  

Art. 158. É facultativa a utilização do serviço disciplinado na Resolução 25/2014-TP, 

podendo as partes se valerem de outros meios para encaminhamento de suas peças.  

§ 1º Ficam excluídas do Serviço de Protocolo Postal as seguintes peças processuais: 

I – Petição inicial e seus aditamentos, salvo as que versarem sobre ações incidentais 

(v.g., embargos do devedor, de terceiros); 

II – Petição em que se requer adiamento de audiência, de leilão ou praça; 

III – Petição em que se requer a inquirição de testemunhas, depoimento pessoal, 

esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos em audiência, quando mediar menos de 

60 (sessenta) dias entre o protocolo e a audiência designada;  

IV – Petição de defesa prévia, com rol de testemunhas em processo criminal, cujo réu 

esteja preso;  

V – Petição que versar sobre precatórios judiciários;  

VI – Recurso especial e extraordinário, agravos contra a sua inadmissão ou recursos 

diretamente dirigidos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça 

contra decisões de seus Ministros, dos seus plenários ou órgãos fracionários. 

§ 2º As petições e outros expedientes recebidos pelo Protocolo Unificado no SGPI 

(Sistema de Gestão da Primeira Instância) devem ser remetidos aos seus destinos com 

02 (duas) vias da carga emitidas pelo sistema, sendo desnecessária a comunicação por e-

mail, nos casos em que for enviado ALERTA DE PROTOCOLO para os processos do 

sistema informatizado de acompanhamento processual. Uma via da carga deverá ser 

devolvida à comarca remetente, devidamente assinada e a outra servirá para 

recebimento dos documentos, devendo ser arquivada em pasta própria, sem necessidade 

de novo protocolo da comarca destinatária, nos documentos recebidos.  

§ 3º Os ALERTAS enviados pelo SGPI aos processos, por intermédio da ferramenta 

LEMBRETE do sistema informatizado de acompanhamento processual deverão ser 

desativados após a juntada da petição no processo.  
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Art. 159. As atividades do protocolo-geral serão exercidas por servidor designado pelo 

Juiz Diretor do Foro, em local previamente definido, podendo tal função ser exercida 

pelo Cartório Distribuidor, vedado o recebimento de petições e outros expedientes pela 

Secretaria. 

Parágrafo único. O Protocolo Geral e a Central de Distribuição deverão funcionar na 

entrada do Fórum para viabilizar o acesso ao público portador de necessidades 

especiais, em cumprimento às leis específicas. A partir da segunda entrância, o setor de 

Protocolo Geral será independente da Central de Distribuição. O recebimento, a triagem 

e abertura de correspondências será de responsabilidade da Central de Administração.  

Art. 160. As petições relativas ao atendimento do Serviço de Plantão Judiciário e 

Plantão Semanal, bem como aquelas de que trata o artigo 122, letra “i”, do COJE, serão 

recebidas independentemente de protocolo, com posterior encaminhamento, pelo Gestor 

judiciário, ao Protocolo Geral ou Cartório Distribuidor, para as providências devidas. 

Art. 161. Os originais das petições e os demais expedientes apresentados no Foro 

Judicial, serão protocolados, cadastrados e encaminhados aos setores destinatários, 

mediante carga no sistema informatizado, durante o expediente forense ou até as 14 

horas do dia útil seguinte imediato, mediante conferência e visto do recebedor.  

Art. 162. As petições iniciais e os pedidos urgentes serão encaminhados imediatamente 

ao Cartório distribuidor ou à Secretaria respectiva, para a devida distribuição ou 

apresentação ao magistrado, conforme o caso, após a devida protocolização. 

Art. 163. Ocorrendo falha no sistema de protocolo ou havendo falta de energia, o 

servidor deverá receber as petições mediante carimbo com campos claros, consignando-

se rigorosamente a data e horário do protocolo.  

Parágrafo único. Os documentos recebidos nas condições desta norma serão 

submetidos ao visto do Juiz Diretor do Foro, antes da abertura do expediente forense do 

dia seguinte, sob pena de responsabilidade do servidor. 

Art. 164. As petições deverão ser protocolizadas nas agências dos Correios no Estado 

de Mato Grosso, de segunda a sexta-feira, observando-se o horário de expediente ao 

público. Os documentos protocolizados em horário posterior serão considerados como 

se apresentado no dia útil subsequente.  

Art. 165. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas 

ou ao Tribunal de Justiça deverão: 
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I - estar acondicionados em embalagem/envelope, para envio por meio da modalidade 

SEDEX; 

II - conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência modalidade SEDEX, 

com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora, anexado à 

primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da 

postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, a mesma validade que o 

protocolo oficial da Justiça, para fins de contagem de prazo judicial; 

III - estar acompanhados da guia de pagamento das custas, quando devidas, conforme 

tabela da Corregedoria-Geral da Justiça; 

IV - conter, de forma destacada: 

a) para os feitos que tramitam em Primeiro Grau, a Comarca e a Vara de destino, o 

número do processo, o nome das partes e a expressão “Protocolo Postal”; 

b) para os que tramitam em Segundo Grau, o número do processo no Tribunal, se já 

distribuído o feito, o nome das partes e a expressão “Protocolo Postal”. 

§ 1º Os portes do serviço SEDEX, adquiridos nas agências dos CORREIOS, deverão ser 

preenchidos pelo interessado e enviados com ou sem “Aviso de Recebimento (AR)”, à 

sua escolha.  

§ 2º Será da parte a responsabilidade pelos extravios ou atrasos na entrega dos 

documentos em razão de preenchimento incorreto, incompleto ou ilegível do envelope 

de postagem, bem como pelas consequências advindas da falta do comprovante a que se 

refere o inciso III deste artigo.  

§ 3º Em cada embalagem poderá ser enviada somente uma petição e seus documentos.  

Art. 166. As petições deverão ser protocolizados nos Correios, rigorosamente, dentro 

dos prazos legais.  

§ 1º O término do prazo será certificado nos autos, após o 5º (quinto) dia útil de sua 

ocorrência.  

§ 2º Em caso de paralisação nos serviços dos Correios, ficarão indisponíveis os serviços 

de que trata esta seção.  

Art. 167. Eventuais dúvidas em relação aos procedimentos do Serviço de Protocolo 

Postal deverão ser sanadas por este órgão, bem como deliberará sobre normas 

complementares à Resolução do Tribunal Pleno.  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 898 de 1524



Art. 168. O peticionamento poderá ser realizado também por meio do Peticionamento 

Eletrônico do Advogado - PEA, conforme disposto na Seção 16, Capítulo I, desta 

CNGC.  
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Seção 15 - Do banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais.  

 

Art. 169. O banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais, 

albergado no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece procedimentos 

visando ao credenciamento de profissionais para atuarem como peritos em processos 

cíveis e criminais, que se exige a realização de perícia, bem como para a atuação como 

administradores judiciais nos processos de recuperação judicial e falência. 

Art. 170. O banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais ficará 

sob a responsabilidade da Corregedoria Geral de Justiça que administrará o sistema por 

meio do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI. 

Art. 171. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI deverá 

credenciar os profissionais por meio de cadastro eletrônico na Web, na página da 

Corregedoria. 

§ 1º A formação do cadastro será operacionalizada por meio de divulgação na rede 

mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a 

universidades, a entidades, órgãos e conselhos de classe, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de 

profissionais ou de órgãos técnicos interessados (art. 1º, § 2º, Res. 233, CNJ). 

§ 2º O cadastro deverá conter a lista de profissionais e órgãos aptos a serem nomeados 

para prestarem serviços nos processos nos quais necessários serviços de perícia, exame 

técnico ou administração (art. 1º, § 2º, Res. 233, CNJ). 

§ 3º O Tribunal manterá em seu sítio eletrônico a relação dos profissionais e órgãos 

cujos cadastros tenham sido validados. 

Art. 172. Será publicado edital com os requisitos necessários para que o profissional 

credenciado seja nomeado como perito, tradutor, intérprete ou administrador judicial e 

os requisitos são os seguintes: 

I – ser bacharel e estar cadastrado perante seu órgão de classe; 

II – se inscrito junto a Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas 

ao INSS; 

III – Não ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha colateral até o terceiro grau de 

magistrado ou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 
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advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que tramita a causa, para 

a prestação dos serviços de que trata esta seção. 

Art. 173. A escolha dos profissionais credenciados para atuarem será feita pelo juiz da 

causa em que for necessária a realização de seus encargos, acessando no Portal do 

Magistrados, a opção banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores 

judiciais e escolhendo entre os nomes ali sugeridos, sendo apenas opção do juiz. 

Art. 174. A Corregedoria poderá descredenciar os profissionais nas seguintes hipóteses: 

I – desinteresse da Administração; 

II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao Poder Judiciário, na prática 

das atividades correlacionadas à perícia, quando informado pelo juiz titular da causa; 

III – descumprimento desta seção. 

Art. 175. O profissional autônomo interessado em se credenciar deverá preencher os 

formulários previamente estabelecidos no site do Tribunal de Justiça, na página da 

Corregedoria. 

Art. 176. O profissional ou o órgão encarregado em prestar serviço nos processos 

deverá apresentar a documentação indicada no edital. 

§ 1º O cadastramento é de responsabilidde do próprio profissional ou do órgão 

interessado e será realizado exclusivamente por meio do sistema disponível no sítio de 

cada tribunal. 

§ 2º A documentação apresentada e as informações registradas são de inteira 

responsabilidade do profissional ou do órgão interessado, que é garantidor de sua 

autenticidadde e veracidade, sob as penas da lei. 

§ 3º O cadastramento ou a efetiva atuação do profissional não gera vínculo empregatício 

ou estatutário, nem obrigação de natureza previdenciária. 

Art. 177. A Corregedoria-Geral da Justiça realizará avaliações e reavaliações periódicas 

para a manutenção do cadastro, relativas à formação profissional, ao conhecimento e à 

experiência dos profissionais e órgãos cadastrados. 

Art. 178. O profissional já cadastrado poderá pedir sua exclusão do banco de peritos, 

tradutores, intérpretes e administradores judiciais a qualquer tempo. 

Art. 179. Veda-se a nomeação de profissional que não esteja regularmente cadastrado 

no banco de peritos, tradutores, intérpretes e administradores judiciais, com exceção do 

diposto no art. 156, § 5º, Código de Processo Civil. 
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Art. 180. O perito consensual, indicado pelas partes, na forma do art. 471, Código de 

Processo Civil, sujeita-se às mesmas normas e deve reunir as mesmas qualificações 

exigidas do perito judicial.  

Art. 181. A permanência do profissional nos quadros do banco de peritos, tradutores,  

intérpretes e administradores judiciais condiciona-se à ausência de impedimentos ou de 

restrições ao exercício profissional. 

§ 1º As entidades, os conselhos e os órgãos de fiscalização profissional deverão 

informar aos Tribunais sobre suspensões e outras situações que importem empecilho ao 

exercício da atividade profissional, mensalmente ou em prazo inferior e, ainda, sempre 

que lhes for requisitado. 

§ 2º As informações comunicadas pelos magistrados acerca do desempenho dos 

profissionais e dos órgãos credenciados serão anotadas no banco de peritos, tradutores, 

intérpretes e administrados judiciais.  

Art. 182. Cabe ao magistrado, nos feitos de sua competência, escolher e nomear 

profissional nos termos desta seção, cuja escolha deve se dar entre os peritos 

cadastrados, por nomeação direta do profisisonal ou por sorteio eletrônico, a critério do 

magistrado. 

§ 1º Nada obsta que o juiz selecione o profissional de sua confiança, dentre os 

regularmente contratados, mas deve-se observar o critério equitativo de nomeação, 

quanto aos profissionais da mesma especialidade. 

§ 2º É vedada, em qualquer hipótese, a nomeação de profissional que seja cônjuge, 

companheiro ou parente, em linha colateral até o terceiro grau de magistrado ou 

desembargador, de advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que 

tramita a causa, para a prestação dos serviços de que trata esta seção, devendo declarar 

se for o caso, o seu impedimento ou suspeição. 

§ 3º Não poderá atuar como perito judicial o profissional que tenha servido como 

assistente técnico de qualquer das partes, nos 03 (três) anos anteriores. 

§ 4º O banco dispnibilizará lista dos peritos/órgãos nomeados em cada unidade 

jurisdicional, permitindo a identificação dos processos em que ela ocorreu, a data 

correspondente e o valor fixado de honorários profissionais. 

Art. 183. Para atuação nos processos, o nomeado deverá ter conhecimento e 

qualificações necessários. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 902 de 1524



Parágrafo único. Se não existir profissional ou órgão detentor da especialidade 

necessária cadastrado ou quando indicado conjuntamento pelas partes, o magistrado 

poderá nomear profissional ou órgão não cadastrado, caso em que este deverá 

providenciar o seu cadastro no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem eficácia a 

nomeação. 

Art. 184. Ficarão disponibilizados na página banco de peritos, tradutores, intérpretes e 

administradores judiciais no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os manuais de 

operacionalização do sistema.  

Art. 185. Todas as dúvidas, sugestões, suporte e orientações deverão ser encaminhadas 

para o seguinte e-mail: corregedoria.dapi@tjmt.jus.br. 
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Seção 16 – Do Portal Eletrônico do Advogado – PEA (peticionamento eletrônico 

nos processos físicos que tramitam na 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso)  

 

Art. 186. O Portal Eletrônico do Advogado – PEA, sistema do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é o procedimento de envio de petição inicial e em andamento 

dos processos físicos de primeiro grau, por intermédio de meio digital – Peticionamento 

Eletrônico. 

Parágrafo único. O peticionamento eletrônico é um serviço de uso facultativo, 

disponível para uso de advogados. 

Art. 187. Os usuários do sistema de peticionamento eletrônico serão classificados como 

internos, assim entendidos os magistrados e servidores do Poder Judiciário, e externos, 

quando se tratar dos advogados e Defensores Públicos. 

Art. 188. O acesso ao sistema dar-se-á somente por intermédio do uso de certificação 

digital, que deverá ser obtida por meio de uma autoridade certificadora credenciada à 

ICP-BRASIL. 

Art. 189. A autorização de acesso e uso do sistema de peticionamento eletrônico no 

PEA será automaticamente concedida ao advogado cadastrado na OAB nacional.  

Parágrafo único. O advogado que não estiver cadastrado na OAB nacional deverá se 

dirigir a uma Seccional da OAB. 

Art. 190. O usuário devidamente cadastrado poderá acessar o sistema informatizado 

disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

acionando o ícone “PEA”, para escolher, dentre os itens disponíveis, o peticionamento 

eletrônico. 

Art. 191. Os atos processuais por meio eletrônico considerar-se-ão praticados no dia e 

hora do recebimento no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, que emitirá 

protocolo automático acompanhado do número de protocolo, data e hora, o qual servirá 

de comprovante de entrega da petição e dos documentos que a acompanharem.  

§ 1º Para efeitos de controle dos prazos processuais, será considerada tempestiva a peça 

que tenha sido recebida até as 23:59 horas (horário local) do último dia do prazo (art. 

3°, parágrafo único e art. 10, § 1° da Lei 11.419/06). 
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§ 2º Não serão considerados para efeito de tempestividade o horário de conexão do 

usuário à internet, o horário de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nem os horários consignados nos equipamentos do remetente. Será considerado 

apenas o horário de recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

consignado em seu servidor de dados e aplicação. 

§ 3º O Portal Eletrônico do Advogado - PEA não é um gerenciador de processos 

eletrônicos, mas, sim, uma ferramenta que disponibiliza o peticionamento on-line e, 

caso o referido sistema esteja instável ou em manutenção, os advogados deverão se 

dirigir à Comarca mais próxima para peticionar de forma física.  

Art. 192. Serão consideradas originais para todos os efeitos legais as petições 

produzidas e assinadas eletronicamente, com certificação digital, que forem 

materializadas e, após, juntadas ao processo físico. 

 

Do peticionamento eletrônico 

Art. 193. As petições serão feitas diretamente no sistema informatizado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (peticionamento eletrônico). 

§ 1º Os arquivos digitais contendo petições eletrônicas somente serão processados no 

sistema se elaborados em formato PDF (Portable Document Format), tamanho A4 e de 

até 1,5 MB.  

 

Do fracionamento da petição 

§ 2º Não se admitirá o fracionamento de petição, tampouco dos documentos que a 

acompanham, para fins de transmissão. 

§ 3º Haverá rejeição do peticionamento, caso não esteja em conformidade com os 

parágrafos anteriores. 

Art. 194. A procuração “ad judicia” será juntada nos autos físicos mediante processo de 

materialização, via impressão. 

Parágrafo único. O sistema admitirá o substabelecimento, com ou sem reservas, 

hipótese na qual o advogado a quem os poderes foram substabelecidos, deverá proceder 

ao cadastramento no sistema de peticionamento eletrônico, nos moldes do artigo 189 da 

CNGC. 
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Da responsabilidade pela remessa das petições 

Art. 195. A responsabilidade pela remessa adequada das petições será inteiramente do 

usuário, não podendo ser atribuído ao sistema de peticionamento eletrônico o ônus por 

eventuais erros ou falhas operacionais decorrentes de problemas com o provedor do 

endereço eletrônico do usuário externo. 

 

Da materialização e lançamento 

Art. 196. As petições eletrônicas recebidas serão materializadas, registradas e os 

andamentos processuais lançados no sistema informatizado de acompanhamento 

processual do primeiro grau. 

§ 1º O serviço de peticionamento eletrônico do sistema informatizado de 

acompanhamento processual Virtual será substituído pelo serviço de peticionamento 

eletrônico do Sistema PEA. 

§ 2º O servidor responsável pela impressão verificará, diariamente, no sistema 

informatizado, a existência de petições eletrônicas pendentes de processamento. 

§ 3º A impressão de petições e documentos que eventualmente a acompanharem deverá 

ser feita em impressora monocromática e no modo frente e verso, salvo se a unidade 

judiciária não dispuser de equipamento com esta especificação técnica. 

 

Da responsabilidade do usuário externo 

Art. 197. São de responsabilidade do usuário externo: 

I – o sigilo da assinatura digital, não sendo, portanto, oponível, em qualquer hipótese, a 

alegação de seu uso indevido; 

II – a equivalência entre os dados informados para o envio (número de processo e da 

unidade judiciária) e os constantes da petição remetida; 

III – as condições das linhas de comunicação e de acesso ao seu provedor de acesso à 

internet em condições de tempo e modo a permitir o lançamento tempestivo das 

petições. 

IV – a edição da petição e anexos em conformidade com as restrições impostas pelo 

serviço, no que se refere à formatação e ao tamanho do arquivo enviado. 

V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver 

disponível. 
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VI – o endereçamento correto para o local de tramitação do processo.  

Parágrafo único. A não obtenção, pelo usuário, de acesso ao sistema, além de 

eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados, não serve de escusa para o 

cumprimento dos prazos legais. 

Art. 198. O uso inadequado do peticionamento eletrônico que venha a causar prejuízo 

às partes ou à atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastramento do 

usuário, cuja competência caberá à Corregedoria-Geral da Justiça. 

 

Do pré–cadastro eletrônico 

Art. 199. O pré-cadastro das petições iniciais no sistema de peticionamento eletrônico 

será encaminhado ao setor de protocolo de cada Comarca. 

§ 1º O sistema de pré-cadastro eletrônico de peticionamento estará disponível para todo 

o Estado. 

§ 2º Para utilização do sistema, o advogado deverá acessar o Portal Eletrônico do 

Advogado – PEA. 

Art. 200. O advogado que optar pela utilização do pré-cadastro das petições iniciais terá 

um guichê exclusivo para atendimento no Fórum da Capital. 

 

Da distribuição 

Art. 201. O ajuizamento dos processos, a partir da implantação do Sistema de 

Peticionamento Eletrônico, dar-se-á por meio do encaminhamento eletrônico de petição 

inicial ou em andamento, contendo todos os dados necessários e obrigatórios à 

distribuição (peça, classe, assunto, partes, valor da causa etc). 

Parágrafo único. Nas Comarcas em que os cartórios distribuidores não sejam 

oficializados, as petições iniciais que são contempladas pela gratuidade da justiça, 

deverão ser salvas em rede e impressas pela gestão judicial e/ou administrativa dos 

fóruns e, após devolvidas para a autuação do processo.  

 

Dos documentos 

Art. 202. Os documentos apresentados em forma física no setor de protocolo serão 

encaminhados para vara e juntados no processo. 
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§ 1º A responsabilidade quanto ao preenchimento das informações, tais como a sua 

classificação, assunto, comarca/vara/juizado de destino, partes, entre outros, são de 

inteira responsabilidade da parte que tenha dado causa ao seu procedimento. 

§ 2º O recurso de peticionamento eletrônico não estará disponível nos Juizados 

Especiais Cíveis, quando o processo estiver em andamento no sistema PROJUDI. Estará 

disponível somente o recurso de juntada para processos físicos em andamento. 

§ 3º Os documentos a serem enviados, cujo peticionamento eletrônico seja tecnicamente 

impossível (áudio, vídeo, imagens, entre outros) deverão ser apresentados fisicamente 

no cartório respectivo. 

 

Da materialização 

Art. 203. Na unidade judiciária, a materialização de petição e eventual documento a ela 

anexo, dar-se-á somente mediante a constatação de pagamento da guia de “taxa de 

materialização do peticionamento eletrônico” paga em qualquer rede bancária. 

Art. 204. As despesas advindas de materialização de petição inicial ou em andamento 

serão suportadas pela parte que tenha dado causa ao seu procedimento, em 

conformidade com o que adiante segue: 

I – O valor do serviço denominado de peticionamento eletrônico será de R$ 1,90 para as 

despesas de compensação bancária, acrescendo R$ 0,15 por cada folha referente aos 

custos de impressão. 

II – A petição e os documentos que eventualmente a acompanharem serão 

disponibilizados para impressão na unidade judiciária no próximo dia útil ao pagamento 

da guia. 

III – O valor das custas judiciais para os processos iniciais serão mantidos. 

IV – O serviço de pré-peticionamento inicial/juntada não resultará na emissão de guia 

de taxa de materialização, pois a impressão das peças é realizada por parte do advogado. 

 

Da dispensa de remessa posterior dos documentos originais 

Art. 205. O envio eletrônico de petições e documentos dispensa a apresentação 

posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas, pois o § 1° do art. 11 da Lei n° 

11.419/2006 assegura aos documentos digitalizados a mesma força probante dos 

originais, ressalvada a alegação de adulteração mediante impugnação motivada. 
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Parágrafo único. Os originais dos documentos digitalizados e enviados pelo sistema 

deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou até o 

final do prazo para interposição de ação rescisória. 

 

Da consulta à petição eletrônica 

Art. 206. As consultas dos peticionamentos eletrônicos poderão ser realizadas 

diretamente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

www.tjmt.jus.br, no ícone PEA, na opção peticionamento eletrônico. 
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Seção 17 – Do Apolo Eletrônico  

 

Art. 207. O Apolo Eletrônico é um ambiente digital de tramitação eletrônica de 

processos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, conviverá 

conjuntamente com o PJE – Processo Judicial Eletrônico, que possui a mesma 

finalidade e destinação, até que este seja implantado de forma integral em todas as 

Comarcas do Estado de Mato Grosso.  

Art. 208. Os usuários do sistema “Apolo Eletrônico” serão classificados como internos, 

compreendendo-se os magistrados e servidores do Poder Judiciário e, externos quando 

se tratar das partes ou representantes técnicos particulares, compreendendo-se os 

operadores de direito e entidades.  

Parágrafo único. Os manuais virtuais explicativos para cada perfil de usuário estão 

disponibilizados no sítio eletrônico http://wikicti.tjmt.jus.br.  

Art. 209. As peças processuais serão armazenadas em servidor de banco de dados da 

comarca e arquivadas, sequencialmente, por data e número de protocolo. 

 

Do acesso ao sistema pelos usuários internos 

Art. 210. Os servidores acessarão o sistema dos computadores da secretaria, com o 

mesmo login e senha atualmente utilizados para acessar o Sistema informatizado de 

acompanhamento processual do TJMT.  

Art. 211. Os magistrados podem acessar o Apolo Eletrônico por meio dos 

computadores do gabinete ou via rede mundial de computadores, utilizando o recurso 

gabinete eletrônico disponível no seguinte endereço: http://apolo.tjmt.jus.br.  

Art. 212. O login e a  senha do Apolo Eletrônico utilizados pelos magistrados serão os 

mesmos disponíveis para o Sistema informatizado de acompanhamento processual do 

TJMT e para acesso ao gabinete eletrônico.  

 

Do acesso ao sistema pelos usuários externos 

Art. 213. O acesso ao sistema dar-se-á por meio de certificação digital reconhecida pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou por meio de login e senha 

gerados pelo próprio sistema que é integrado ao Cadastro Nacional dos Advogados - 

CNA.  
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§ 1º A aquisição do certificado digital é de inteira responsabilidade do advogado. 

§ 2º Para efetuar o cadastro, o advogado deve acessar o endereço eletrônico 

http://pea.tjmt.jus.br/ menu LOGIN no campo CADASTRE-SE. Em caso de 

necessidade de atualização de dados cadastrais (e-mail e CPF), o advogado deverá 

contatar com a Seccional da OAB.  

§ 3º Os operadores institucionais (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Procuradorias) serão cadastrados nos Sistemas PEA e Apolo Eletrônico, no ato da 

implantação do Sistema informatizado de acompanhamento processual Eletrônico na 

comarca em que forem jurisdicionados.  

§ 4º Os operadores institucionais (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Procuradoria) que necessitarem utilizar os sistemas e não estiverem cadastrados, 

deverão solicitar o respectivo cadastro nos Sistemas PEA e Apolo Eletrônico, enviando-

o de um e-mail corporativo para o e-mail: corrregedoria.dapi@tjmt.jus.br.  

 

Do peticionamento eletrônico 

Art. 214. As petições serão feitas diretamente por meio do sistema informatizado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Portal Eletrônico do Advogado - PEA). 

§ 1º Os arquivos eletrônicos somente serão processados nesse sistema se elaborados em 

formato portátil de documento PDF - Portable Document Format, tamanho A4, e 

respeitado o limite máximo de 1,5 megabytes por arquivo.  

§ 2º O arquivo eletrônico denominado petição inicial deverá ser apresentado 

separadamente do(s) arquivo(s) referente(s) aos documentos que a acompanham, 

evitando-se o fracionamento de todos eles (para fins de contrafés necessárias à 

intimação ou citação das partes e demais intimados no processo).  

Art. 215. A procuração “ad judicia” será juntada aos autos eletrônicos mediante 

processo de digitalização (scanner). 

§ 1º O sistema admitirá o substabelecimento, com ou sem reservas, hipótese na qual o 

advogado, a quem os poderes foram substabelecidos, deverá proceder ao cadastramento 

no sistema Portal Eletrônico do Advogado - PEA, nos moldes do art. 213, caput, e § 2º, 

da CNGC.  

§ 2º Haverá rejeição do peticionamento caso não esteja em conformidade com os itens 

anteriores.  
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Art. 216. Os atos processuais por meio eletrônico considerar-se-ão praticados no dia e 

hora do recebimento no Portal Eletrônico do Advogado - PEA, que emitirá protocolo 

automático acompanhado do número de protocolo, data e hora. 

§ 1º Para efeito de controle dos prazos processuais, será considerada tempestiva a peça 

recebida até 23h59min59seg (horário local) do último dia do prazo. (Art. 3°, parágrafo 

único e Art. 10, § 1° da Lei 11.419/06).  

§ 2º Será considerado para efeito de tempestividade apenas o horário de recebimento 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignado em seu servidor de 

dados e aplicação, devendo ser desconsiderados o horário de conexão do usuário à 

internet, o horário de acesso ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

os horários vinculados aos equipamentos do remetente.  

§ 3º Em caso de indisponibilidade do sistema por período superior a 04 (quatro) horas 

ininterruptas ou nas 02 (duas) últimas horas do dia, por quaisquer motivos alheios às 

partes, o prazo prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente à solução do 

problema.  

§ 4º No caso do parágrafo anterior, será disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso o atestado de indisponibilidade no Portal Eletrônico do 

Advogado – PEA.  

Art. 217. A responsabilidade pela remessa adequada das mensagens será inteiramente 

do usuário, não podendo ser atribuído ao Portal Eletrônico do Advogado - PEA o ônus 

por eventuais erros ou falhas operacionais decorrentes de problemas com o provedor do 

endereço eletrônico do usuário externo. 

Art. 218. São de responsabilidade do usuário: 

I – O sigilo da senha, tanto do certificado digital quanto do login, ambos utilizados para 

prática do ato da assinatura eletrônica, não será, portanto, oponível a alegação de uso 

indevido em qualquer hipótese;  

II – a equivalência entre os dados informados para o envio (número de processo e da 

Unidade Judiciária) e os constantes da petição remetida; 

III – As condições das linhas de comunicação e de acesso do seu provedor à internet em 

condições de tempo e modo a permitir o envio tempestivo das petições;  

IV – a edição da petição e anexos, em conformidade com as restrições impostas pelo 

serviço, no que se refere à formatação e ao tamanho do arquivo enviado;  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 912 de 1524



V – o acompanhamento da divulgação dos períodos em que o serviço não estiver 

disponível;  

VI – o endereçamento correto para o local de tramitação do processo.  

Parágrafo único. A não obtenção de acesso ao Sistema, além de eventuais defeitos de 

transmissão ou recepção de dados, não serve de escusa ao usuário para o cumprimento 

dos prazos legais.  

Art. 219. O uso inadequado do Apolo Eletrônico que cause prejuízo às partes ou à 

atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastramento do usuário, cuja 

competência caberá à Corregedoria Geral da Justiça. 

 

Da distribuição 

Art. 220. Implantado o Apolo Eletrônico na Comarca ou Vara, os processos em 

tramitação continuarão de forma física, salvo os elencados no art. 223 da CNGC, desta 

norma. A petição do processo inicial ou do processo incidente, que deva ser apensado a 

processo físico em tramitação, será encaminhada pelo Portal Eletrônico do Advogado – 

PEA, contendo todos os dados necessários à distribuição: comarca de destino, 

competência, classe, assunto, partes, valor da causa, peça, documentos, etc.  

Art. 221. As despesas de materialização da petição inicial serão suportadas pelo usuário 

externo peticionante, em conformidade com o que adiante segue:  

I – o valor do serviço denominado Peticionamento Eletrônico será de R$ 1,90 (um real 

e noventa centavos) para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 

(quinze centavos de real) por cada folha, referente aos custos de impressão, devendo ser 

considerada a quantidade de contrafés necessárias para citação ou intimação das partes e 

demais intimados no processo virtual.  

Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento da taxa descrita no inciso I, deste artigo, 

os operadores institucionais e as partes beneficiadas com a Justiça Gratuita.  

Art. 222. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá 

informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro 

de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a secretaria da Receita Federal.  

Parágrafo único. As petições iniciais que não atenderem ao disposto nesta seção 

poderão ser apresentadas fisicamente à central de distribuição da comarca respectiva, 
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submetendo-as à apreciação do magistrado competente, para análise nos termos da 

Resolução 21/2011/TP.  

Art. 223. Quanto aos processos físicos que receberem incidentes, o magistrado deverá 

determinar a digitalização e intimação das partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta Corte de Justiça pela via digital (eletrônico).  

Art. 224. As partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca 

do interesse de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais, 

conforme previsão contida no art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006.  

Parágrafo único. Os autos físicos ficarão à disposição, em Secretaria, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação. Decorridos estes, serão remetidos ao arquivo, 

lançando-se certidão de sua digitalização. 

Art. 225. Nos plantões de finais de semana, as petições iniciais tramitarão fisicamente 

nos moldes da Seção 18, Capítulo I, da CNGC – Do Plantão Judiciário, podendo o 

magistrado plantonista, utilizar o gabinete eletrônico para lançar o despacho/decisão.  

Art. 226. Caso indeferida a justiça gratuita, o advogado será intimado para 

recolhimento da guia de materialização, conforme descrito no art. 221, I, da CNGC.  

Art. 227. O valor das custas judiciais para os processos iniciais será mantido.  

Art. 228. As denúncias oferecidas, os pedidos de arquivamento, o inquérito policial, o 

termo circunstanciado e demais documentos deverão ser digitalizados e encaminhados 

pelo Ministério Público, por meio do Sistema informatizado de acompanhamento 

processual Eletrônico, ao endereço http://apolo.tjmt.jus.br.  

§ 1º Os documentos oriundos de inquéritos policiais e termos circunstanciados em que 

são oferecidas denúncias ou que a promotoria sugira o arquivamento, devem 

permanecer com o Ministério Público nos termos do artigo 11, § 3º, da Lei 11.419/2006.  

§ 2º As solicitações de arquivamento de inquéritos policiais, atos infracionais, termos 

circunstanciados e pedidos de declaração de extinção de punibilidade podem ser 

protocolizadas fisicamente no setor de protocolo da comarca destinatária ou pelo Portal 

Eletrônico do Advogado - PEA, devendo os autos respectivos ser entregues à secretaria 

de origem.  

§ 3º Os autos de inquéritos policiais ou termos circunstanciados em que forem 

oferecidas denúncias ou representações por meio do Sistema informatizado de 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 914 de 1524



acompanhamento processual Eletrônico, devem ser entregues nas respectivas 

secretarias.  

 

Da materialização 

Art. 229. A materialização total ou parcial do processo eletrônico, excetuando-se os 

previstos no art. 236 da CNGC, ocorrerá somente mediante autorização do juiz, a quem 

caberá apreciar a conveniência da impressão física dos atos processuais que indicar.  

§ 1º As despesas advindas da materialização do processo serão suportadas pela parte 

que tenha dado causa ao seu procedimento, aplicando-se o regimento de custas do 

sodalício Mato-grossense.  

§ 2º Somente se procederá à segunda materialização do processo eletrônico na hipótese 

de restauração dos autos, segundo os preceitos do art. 712 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 

§ 3º Os processos eletrônicos extintos por pagamento ou desistência, ou, ainda, aqueles 

cancelados na distribuição, não serão materializados, salvo decisão judicial 

fundamentada em contrário. 

§ 4º Os processos eletrônicos oriundo do sistema informatizado de acompanhamento 

processual Eletrônico, que não se comunicam com o sistema do PJe, devem ser 

remetidos a outro juízo ou instância superior mediante mídia digital - CD-ROM, em 

arquivo único por meio de oficio, para serem autuados.  

§ 5º Ao Oficio deverá acompanhar as mídias da gravação do processo, a gravação de 

audiências quantas nele existirem e outras existentes, sem prejuízo da certidão 

estabelecida no final do processo consoante determinação do art. 346 da CNGC.  

§ 6º Deverá a secretaria lançar o andamento de remessa para o Tribunal, conforme 

consta no art. 499 da CNGC.  

§ 7º Ao receber o recurso, após o julgamento no Tribunal, deverá a secretaria dar o 

andamento nos termos do art. 499 da CNGC e digitalizar os documentos nele existentes 

e juntar nos autos da comarca para o devido cumprimento.  

Art. 230. O próprio sistema certificará a origem dos documentos produzidos nos autos e 

a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das 

peças e das respectivas assinaturas digitais, substituindo a certidão do gestor judiciário 

prevista no artigo 12§ 3º da Lei 11.419/2006.  
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Dos documentos 

Art. 231. Os documentos físicos deverão ser digitalizados pelo usuário externo e 

acostados ao processo eletrônico, devendo ser preservados por seus detentores até o 

trânsito em julgado da sentença, ou, quando admitida, até o prazo final da interposição 

de ação rescisória.  

§ 1º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente impossível deverão ser 

apresentados fisicamente na secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de 

envio da petição eletrônica que comunique o fato, devendo permanecer na secretaria até 

o trânsito em julgado da ação. 

§ 2º As iniciais recebidas fisicamente no plantão, bem como os procedimentos 

encaminhados pela delegacia de polícia, devem ser digitalizadas pelo distribuidor da 

comarca respectiva.  

 

Da consulta ao processo eletrônico 

Art. 232. As consultas processuais públicas poderão ser feitas diretamente no sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Os 

usuários externos que necessitem de visualizar os arquivos anexados, bem como 

consultar os processos sigilosos em que atuam, devem consultar o Portal Eletrônico do 

Advogado (http://pea.tjmt.jus.br).  

Art. 233. Os usuários externos cadastrados no sistema poderão visualizar todos os 

andamentos e documentos dos processos ativos, salvo os processos em trâmite de 

segredo de justiça.  

§ 1º A secretaria não fornecerá cópia do processo às partes ou aos procuradores, 

ressalvadas as situações previstas em lei. 

§ 2º Todo acesso a processo de terceiro (não sigiloso), entenda-se processo em que 

aquele que realiza o acesso não é parte efetiva nos autos, será registrado e 

disponibilizado em campo próprio.  

 

Das intimações dos atos no processo eletrônico 
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Art. 234. Os advogados serão intimados dos atos processuais, via publicação no Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, e os operadores institucionais (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Procuradorias), mediante carga eletrônica dos autos.  

§ 1º Os operadores institucionais, bem como os respectivos substitutos legais e 

plantonistas, deverão acessar diariamente a plataforma do “Apolo Eletrônico” 

(http://apolo.tjmt.jus.br.) para verificar os autos encaminhados em carga.  

§ 2º A primeira intimação de atos processuais destinada às Procuradorias Federais e 

Estaduais que ainda não possuem cadastro nos Sistema PEA e Apolo Eletrônico será via 

postal, constando o código do processo, prazo para manifestação e a norma contida no 

art. 213, § 4º, da CNGC.  

§ 3º O documento referente à intimação deverá ser digitalizado e anexado aos autos 

eletrônico.  

§ 4º Os operadores institucionais, bem como os respectivos substitutos legais e 

plantonistas, terão 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio para receber a carga 

dos processos eletrônicos, sob pena de recebimento automático pelo sistema na data do 

término desse prazo.  

§ 5º Nos casos em que o recebimento automático ocorra em dia não útil a intimação será 

considerada realizada no primeiro dia útil subsequente seguinte.  

§ 6º Decorrido o prazo processual sem a remessa dos autos à secretaria, o gestor 

judiciário deverá intimar o promotor/defensor/procurador da imediata devolução e, caso 

não ocorra no prazo estipulado, fica autorizado a solicitar por meio do sistema, o retorno 

automático dos autos, certificando no processo.  

 

Do peticionamento em processos que tramitam de forma física 

Art. 235. Quanto ao peticionamento de processos que continuarão a tramitar de forma 

física, poderão ser encaminhadas as petições pelo Portal Eletrônico do Advogado nos 

termos da Seção 16, Capítulo I, da CNGC – Do Portal Eletrônico do Advogado ou 

entregues no setor de Protocolo da respectiva comarca.  

 

Dos recursos 

Art. 236. Os recursos deverão ser interpostos eletronicamente, devendo a secretaria da 

vara materializar o processo para envio ao 2º grau.  
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Parágrafo único. Julgado o recurso e retornando os autos, somente a decisão ou o 

acórdão e a certidão de trânsito em julgado serão anexados aos autos eletrônicos.  

 

Do arquivamento 

Art. 237. O arquivamento do processo eletrônico importará no bloqueio da consulta 

eletrônica e a extração de cópias somente se dará mediante pedido de desarquivamento 

e pagamento da taxa específica. 

Art. 238. As custas finais serão calculadas pelo setor competente, digitalizadas e 

anexadas ao processo eletrônico. 
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Seção 18 – Do Plantão Judiciário  

 

Art. 239. O Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso abrange os Juízes 

de Direito e Substitutos, inclusive aqueles com atribuições em Varas Especializadas, 

Juizados Especiais Cíveis ou Criminais e os Diretores do Foro, bem como de servidores, 

nos polos judiciais regionais e em sistema de revezamento, para apreciação de medidas 

judiciais que reclamem soluções urgentes. 

Parágrafo único. Não participarão do revezamento os Juízes afastados da Jurisdição na 

Primeira Instância, em razão de convocação para auxiliar os órgãos diretivos do Egrégio 

Tribunal de Justiça e/ou compor os órgãos jurisdicionais de Segunda Instância, nos 

termos do Regimento Interno.  

 

Do plantão semanal e do plantão de final de semana 

Art. 240. O Serviço de Plantão subdivide-se em semanal e de final de semana e 

feriados.  

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das 

sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de 

expediente do primeiro dia útil subsequente. 

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro 

dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil.  

§ 3º Excetuada a regra prevista no arts. 250 e 252 da CNGC, o plantão semanal é de 

atribuição dos Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão 

regional.  

§ 4º Nos feriados que ocorrerem até quarta-feira, inclusive municipal, a 

responsabilidade será do plantonista de final de semana anterior e após assumirá o 

plantonista escalado conforme anexo desta Seção.  

§ 5º A suspensão do expediente f1orense decorrente de situação imprevista será 

assumida pelo juiz plantonista, escalado para o plantão semanal, aplicando-se a regra do 

plantão de final de semana quanto ao horário e sua comprovação.  

 

Subseção I – Das Disposições Comuns 
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Das medidas judiciais que podem ser apreciadas no plantão 

Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias 

descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional 

da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.  

§ 1º Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o 

encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos 

respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.  

§ 2º Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 

obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o 

término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que 

comprovada a urgência. 

§ 3º Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por 

Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial 

de justiça plantonista. 

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: 

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; 

II – medida liminar em dissídio de greve; 

III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de 

liberdade provisória; 

IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; 

V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência; 

VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no 

horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de 

grave prejuízo ou de difícil reparação; 

VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 

2001, limitadas as hipótese acima enumeradas. 

Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 
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I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão 

anterior; 

II – pedido de reconsideração ou reexame; 

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;  

V – pedido de liberação de bens apreendidos.  

Art. 244. As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade 

judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário 

normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por 

expressa e justificada delegação do Juiz. 

Art. 245. Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 

competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das 

atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, 

artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão 

condicional do processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 

termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de Justiça, pelo 

juízo criminal.  

Art. 246. Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no 

plantão judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a 

oportunidade do pedido, demonstrar com clareza e objetividade em que se funda a 

urgência. 

Art. 247. Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema 

informatizado, salvo se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e 

certificará à existência de feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta 

ao banco de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade. 

Parágrafo único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no 

sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará 

fisicamente. 
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Art. 248. A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz 

de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (artigo 

290 do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da 

medida. 

Art. 249. O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em 

relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados 

pelo gestor plantonista ao cartório distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para 

o regular processamento, encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do 

Foro. 

 

Subseção II – Das Disposições Especiais de Plantão Judiciário 

Art. 250. Na Comarca da Capital a escala de plantão será dúplice, uma cível e uma 

criminal, contemplando todos os Juízes de Direito com atuação nas áreas cível e 

criminal, nas Varas Especializadas, bem como pelos titulares dos Juizados Especiais. 

Parágrafo único. Para fins de cumprimento do plantão de final de semana e feriados, as 

Comarcas de Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger integrarão a escala 

de plantão criminal prevista no caput. 

Art. 251. As Comarcas de Várzea Grande e Poconé integrarão o mesmo Polo Regional, 

a fim de que seja realizado o plantão de final de semana e feriados por apenas um 

magistrado, com competência plena, mediante escala sequencial constante do Anexo. 

Art. 252. As demais comarcas integrantes do polo VII (Anexo), excepcionada a 

Comarca de Rondonópolis, formarão uma microrregião.  

Parágrafo único. O polo III foi dividido em três microrregiões, compreendendo a 

microrregião de Colíder, Sorriso e de Sinop.  

Art. 253. O plantão integrado será realizado por polo, sendo determinada a primeira 

escala em conformidade com o Anexo desta Seção, devendo, na sequência, ser 

obedecida a regra crescente até o fim do ciclo que, posteriormente, deve ser reiniciado. 

 

Subseção III – Do Horário de Funcionamento do Plantão Judiciário 

Art. 254. O plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente 

das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário do 

expediente do primeiro dia útil subsequente, enquanto que o plantão semanal terá início 
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após o encerramento do expediente forense (19h) do primeiro dia útil da semana, 

encerrando-se no início do expediente do próximo dia útil (12h), assim sucessivamente.  

§ 1º No serviço de plantão de final de semana o juiz plantonista e os servidores 

escalados, deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00.  

§ 2º A presença obrigatória no recinto do Fórum não se aplica ao plantão semanal, no 

entanto, o juiz plantonista e os servidores escalados, dentre eles um oficial de justiça 

deverão estar de sobreaviso. 

§ 3º O oficial de justiça que estiver de sobreaviso fará jus à compensatória apenas em 

caso de efetivo cumprimento da decisão proferida no plantão. 

Art. 255. As medidas judiciais apresentadas no período descrito no caput do artigo 

anterior serão recebidas e encaminhadas diretamente ao Juiz plantonista, observando a 

regra descrita no caput do art. 247 da CNGC. 

Art. 256. Quando pertinente e desde que não haja servidor para cumprir a decisão, 

poderá o Juiz plantonista autorizar que a petição na qual despachou sirva de mandado, 

excetuando-se, em qualquer caso, os mandados de prisão e alvarás de soltura, hipótese 

em que encaminhará o expediente ao Distribuidor do juízo competente no primeiro dia 

útil subsequente, para formalização e controle. 

 

Subseção IV – Das Atribuições do Juiz Diretor do Foro 

Art. 257. Compete ao Diretor do Foro:  

I – baixar portaria que estabelece a escala de servidores plantonistas, incluindo, 

necessariamente, ao menos 02 (dois) servidores, devendo um ser oficial de justiça, 

comunicando eventual alteração com antecedência de até 3 (três) dias à Corregedoria, 

via Sistema de Plantão, para homologação. 

II – providenciar, com auxílio da Coordenadoria Administrativa, salas ou dependências 

adequadas em que se instalarão o Juízo plantonista e seus auxiliares, além do material 

necessário ao desempenho burocrático das atividades, inclusive com o aparelhamento 

necessário para a comunicação virtual. 

III – remeter cópia da escala ao Ministério Público, Defensoria Pública, à Ordem dos 

Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, às autoridades policiais locais e 

demais órgãos ou pessoas que possam ter interesse no seu conhecimento. 
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Parágrafo único. Nas comarcas do Estado em que não houver juiz de plantão 

competirá ao Juiz Diretor do Foro baixar portaria mensalmente com a escala de plantão 

dos servidores, devendo permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00 nos 

sábados, domingos e feriados, pelo menos 01 (um) dos servidores escalados para o 

plantão judiciário, observando o inciso II deste artigo.  

Art. 258. Nas Comarcas constituídas por mais de uma vara, justificada a necessidade 

pelo Diretor do Foro, poderá este incluir a determinação da permanência excepcional 

dos servidores escalados para o plantão semanal, no prédio do Fórum, até às 22h00, 

fazendo-se a devida compensação do horário cumprido. 

 

Subseção V – Da Escala do Plantão Judiciário, sua Disponibilização e Alteração 

Art. 259. A escala de plantão se encontra no Anexo desta Seção. 

 

Da alteração da escala 

Art. 260. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação 

justificada quanto à impossibilidade do magistrado em cumpri-la, com interregno no 

máximo de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e devidamente autorizada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações relacionadas nos parágrafos 

deste artigo e do artigo seguinte.  

 

Do não-comparecimento do plantonista 

§ 1º O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará 

o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 

cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior haverá compensação por meio de assunção de 

plantão pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez 

deste, e na impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituto se encontrava 

afeto, excetuado a hipótese descrita no § 4º deste artigo.  

§ 3º Nos casos de férias, promoção, remoção ou afastamento das funções jurisdicionais 

do magistrado escalado para o plantão, este deverá ser cumprido, em regra, pelo juiz da 

Vara ou Comarca constante na sequência do anexo, remanejando a unidade judiciária 

para o final da listagem. 
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§ 4º Na unidade judiciária em que não há designação de magistrado ou quando houver 

para responder de forma cumulativa, esta será excluída do plantão, seguindo a ordem 

cronológica constante do anexo.  

Art. 261. Em casos de impedimento ou suspeição, o juiz plantonista será substituído 

pelo seu substituto direto na escala, e este pelo próximo, e assim sucessivamente, 

cumprindo ao impedido realizar a comunicação ao substituto imediatamente. 

 

Da publicidade da escala de plantão 

Art. 262. A escala de plantão deverá ser afixada no átrio do Fórum, em local de grande 

visibilidade, com a relação do juiz plantonista, nomes, endereços e telefones em que 

poderão ser localizados os servidores que responderão pelo plantão forense.  

§ 1º É dever do magistrado plantonista a comunicação aos gestores de todas as 

comarcas do polo pelo qual responde, informando seus telefones e localização durante o 

plantão, em até 3 (três) dias antes da data do início do regime. 

§ 2º A escala de plantão, acompanhada de telefones, endereços em que possam ser 

localizados os plantonistas, para atender à população, deverá ser divulgada até o dia 20 

(vinte) do mês antecedente, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. 

Art. 263. Cumpre à Corregedoria encaminhar relatório de plantão contendo os nomes e 

os telefones dos plantonistas, em que poderão ser facilmente localizados, à 

Coordenadoria Judiciária e à Presidência do Tribunal de Justiça, via malote digital ou e-

mail. 

Art. 264. Caso a secretaria plantonista do Tribunal de Justiça ou a da Corregedoria não 

consiga localizar os plantonistas das comarcas para o cumprimento das decisões, deverá 

comunicar o fato ao Corregedor-Geral da Justiça, para as providências cabíveis. 

Art. 265. A escala de plantão deverá ser disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

 

Seção VI – Das Compensatórias e sua Comprovação 

 

Inexistência de vantagem pecuniária e o direito à compensação 

Art. 266. O plantão não atribui vantagem pecuniária de qualquer natureza aos juízes e 

servidores que o tenham cumprido, mas os que dele tenham participado na forma do art. 
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254 da CNGC, farão jus à compensação, a ser usufruída de acordo com a conveniência 

administrativa, na seguinte proporção:  

I – para Juízes de Direito e Substitutos: uma folga compensatória para cada dia de 

plantão efetivamente realizado na forma do que dispõe o § 1º do art. 254 da CNGC, e 

uma folga compensatória para cada dia de plantão efetivamente trabalhado, na forma do 

§ 2º do art. 240 da CNGC, assim como o trabalho efetivamente realizado no período 

compreendido entre o final do expediente forense do último dia útil da semana que 

antecede o plantão de final de semana (19h) e o início do dia não útil subsequente (00h). 

II – para Servidores: uma folga compensatória para cada dia do plantão de final de 

semana e feriados e, nos plantões semanais proporcional ao período correspondente de 

permanência no cumprimento das decisões e/ou mandados judiciais urgentes, expedidos 

após às 19h00.  

Art. 267. Para preenchimento das condições do artigo antecedente, deverá:  

I – o magistrado: 

a) para os plantões de final de semana e feriados, encaminhar certidão emitida pelo 

gestor judiciário plantonista, certificando sua presença física nas dependências do 

Fórum, no horário estabelecido.  

b) para os plantões semanais noturnos, emitir relatório circunstanciado, com cópia das 

decisões prolatadas, descrevendo as atividades realizadas durante o plantão semanal, 

com a indicação do horário de protocolo, natureza da ação e horário de prolação da 

decisão.  

II – o servidor deverá redigir certidão pormenorizada dos fatos ocorridos no período de 

plantão, discriminando o horário de recebimento e de protocolo gerado após o término 

do plantão.  

III – nos casos dos Assessores de Gabinete, a certidão deverá citar o projeto de decisão 

minutada e o código do processo, acompanhada de expressa concordância do 

Magistrado.  

§ 1º Aplica-se ao Juizado Especial do Torcedor e à Justiça Comunitária, no que couber, 

a regra constante do I, “b”, deste artigo.  

§ 2º Os documentos exigidos nos incisos I e II deverão ser dirigidos à Presidência do 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e ao Juiz Diretor do Foro, respectivamente, 
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e estando em ordem no último caso, devidamente atestado pela gestora judicial, 

proceder-se-á a anotação das compensatórias no banco de horas do servidor. 

§ 3º O indeferimento do pedido não obsta nova solicitação, dentro do prazo 

prescricional descrito no art. 268 da CNGC, desde que instruído com os documentos 

faltantes.  

Art. 268. Prescreve em 1 (um) ano, contados do término do plantão judiciário realizado, 

por ausência da solicitação ou do indeferimento por falta de documentação, o direito à 

averbação de compensatória.  

Parágrafo único. Suspende-se o prazo descrito no caput durante o período da 

solicitação e a manifestação da autoridade concedente.  

 

Seção VII – Das Disposições Finais 

Art. 269. As faltas não justificadas ao plantão serão comunicadas à Corregedoria-Geral 

da Justiça, pelo magistrado substituto, e aquela adotará as providências cabíveis apenas 

quanto aos juízes faltantes, cumprindo ao Diretor do Foro apurar a responsabilidade dos 

servidores. 

Art. 270. Se por qualquer razão o Juiz plantonista não for localizado, o servidor 

certificará o fato e fará o encaminhamento da petição ao substituto direto na escala, e 

assim sucessivamente. 

Art. 271. A parte, seu advogado, o membro do Ministério Público ou a autoridade 

policial que tenha procurado e não encontrado o Juiz plantonista, especialmente no 

horário e local a que se refere a norma do art. 254, primeira parte e, não tendo sido 

possível a providência do § 2º do art. 260 da CNGC, poderá entrar em contato com a 

secretaria plantonista do Tribunal de Justiça ou da Corregedoria-Geral da Justiça, para 

que sejam adotadas as providências cabíveis. 

Art. 272. Nas comarcas de Entrância Especial, os Cartórios Distribuidores manterão 

plantonistas em sistema de sobreaviso, devendo somente indicar o número de telefone 

que possam ser localizados/contatos, para eventuais necessidades de expedição de 

certidão. 

Art. 273. O recesso forense, de 20 de dezembro a 06 de janeiro, não implica na 

interrupção do serviço judiciário prestado na justiça da Primeira Instância, não se 

aplicando as regras desta Seção, devendo suas atividades estarem vinculadas às 
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hipóteses contempladas no artigo 232, da Lei n. 4.964/1985 (COJE) e normas do 

Conselho da Magistratura.  

Art. 274. Os casos omissos e o controle da regularidade do fluxo do serviço de plantão 

serão resolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução n. 71/2009-CNJ), 

devendo deste ser encaminhada cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, para 

controle de afastamento de magistrados. 

Art. 275. A Corregedoria-Geral da Justiça publicará, até o final de cada mês, a escala de 

plantão do mês subsequente. 
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Seção 19 – Da Direção do Foro 

 

Dos livros e classificadores 

Art. 276. A Direção do Foro manterá os seguintes livros: 

I - Livro de Termo de Entrada em Exercício de Magistrado; 

II - Livro de Termo de Entrada em Exercício de Servidores Administrativos, Judiciais e 

Extrajudiciais; 

III - Livro de Registro-Geral de Feitos Administrativos; 

IV - Livro de Atas de Plantão Judiciário; 

V - Livro de Registro de Compromisso; 

VI - Livro de Carga e Descarga de Autos; 

VII - Livro de Registro de Portarias e Nomeações; 

VIII - Livro de Registro de Censuras, Advertências e Penas Disciplinares Impostas aos 

Serventuários e Auxiliares de Justiça; 

IX - Livro de Registro de Compromisso de Naturalizado; 

X - Livro de Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

XI - Livro de Visitas e Correições; 

XII - Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

XIII - Livro de Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos. 

XIV - Livro de Registro de Armas, Objetos e Bens Apreendidos.  

§ 1º A Diretoria do Foro possuirá, ainda, os seguintes classificadores para arquivamento 

de: 

I - Provimentos, Instruções e Ofícios Circulares; 

II - Portarias; 

III - Ofícios recebidos e cópias de Ofícios expedidos, separadamente; 

IV - Termos e Relatórios de Inspeção e Correição; 

V - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VI - Cronograma Anual de Cursos de Aperfeiçoamento; 

VII - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, §1.º, da Lei 7.602/2001). 

§ 2º Os livros referidos neste artigo poderão ser de folhas soltas e serão devidamente 

encadernados ao atingirem 200 (duzentas) folhas, lavrando-se termo de encerramento. 
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Os livros mencionados nos incisos II, III, VI e X deste artigo poderão ser mantidos sob 

a forma virtual, assim que o sistema oficial de informática do Tribunal de Justiça os 

disponibilizar dessa maneira. 

Art. 277. No Livro de Termo de Entrada em Exercício de Magistrado, serão lavrados a 

data e o horário do exercício funcional do Juiz na comarca, que, assinado pelos 

presentes, será comunicado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Corregedor-Geral 

da Justiça e ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 156 do COJE). 

Art. 278. O Juiz Diretor poderá solicitar ao Corregedor-Geral da Justiça autorização 

para abertura de outros livros, além dos obrigatórios previstos nesta Consolidação para a 

Diretoria do Foro, quando houver necessidade ou o movimento justificar. 

Art. 279. O Arquivo de Provimentos, Instruções e Ofícios Circulares será formado 

mediante extração, por qualquer meio, das publicações feitas através do Diário da 

Justiça ou recebimento via internet e/ou malote, devendo ainda colher o ciente do 

destinatário da norma, bem como comunicar à Corregedoria o seu cumprimento, quando 

for o caso. 

Art. 280. O Livro de Registro-Geral de Feitos Administrativos é destinado ao registro 

de todos os feitos administrativos da comarca, tais como reclamações contra 

serventuários, realização de concursos, dentre outros. 

Art. 281. No Livro de Registro de Sentenças deverão ser lançadas as decisões de cunho 

administrativo, a aplicação de penalidades contra auxiliares da justiça, dentre outras 

medidas de competência da direção do Fórum. 

Art. 282. Na forma do § 2º do art. 276 da CNGC, deverá ser utilizado livro virtual 

inclusive para registro das sentenças, hipótese em que seu conteúdo deverá ser 

integralmente transcrito ou escaneado para o sistema informatizado, que gerará o 

respectivo número de registro sequencial, com data e hora. 

Parágrafo único. Até que sejam disponibilizados os recursos necessários à formação 

dos livros virtuais, o registro de sentenças deverá ser formalizado através do sistema de 

fotocópias, encerrando-se os livros ao atingirem 200 (duzentas) folhas, lavrando-se 

termos de abertura e encerramento. 

Art. 283. Todos os livros destinados aos registros de sentenças deverão ser encerrados 

ao completar 200 (duzentas) folhas, lavrando-se termo de encerramento.  
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Art. 284. Os registros de termos de compromisso de servidores serão lavrados em livro 

próprio da Diretoria do Fórum. 

Art. 285. No Livro de Registro de Compromisso de Naturalizado será lavrado o termo 

de entrega de certificado de compromisso a quem for concedida a naturalização, 

devendo constar do referido termo que o naturalizado: 

I - demonstrou conhecer a língua portuguesa, segundo sua condição, pela leitura de 

trechos da Constituição; 

II - declarou, expressamente, que renuncia à nacionalidade anterior; 

III - assumiu o compromisso de bem cumprir os deveres de brasileiro. 

Art. 286. Sendo de nacionalidade portuguesa, ao naturalizado não se aplica o disposto 

no inciso I do artigo anterior. 

Art. 287. Todos os dados relativos à naturalização deverão ser anotados no certificado, 

onde constarão a data do compromisso e a lavratura do respectivo termo. 

Art. 288. Será comunicada ao Ministério da Justiça a data do recebimento do 

certificado. 

Art. 289. Serão registradas no Livro de Registro de Portarias e Nomeações da Diretoria 

do Foro todas as Portarias publicadas, devendo uma cópia ser encaminhada para a 

Corregedoria-Geral da Justiça para verificação e aprovação. 

 

Substituição do Juiz Diretor do Foro 

Art. 290. As substituições eventuais do Juiz Diretor do Foro ou de seu substituto 

designado serão exercidas pelo magistrado mais antigo na comarca, independentemente 

de designação. 

 

Das atribuições do Diretor do Foro 

Art. 291. O Juiz Diretor do Foro exercerá, além das atribuições previstas no artigo 52 

do COJE, as seguintes: 

I - dirigir as solenidades oficiais realizadas no Fórum; 

II - determinar o hasteamento das bandeiras Nacional e do Estado de Mato Grosso, 

como dispõe a lei;  
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III - requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça autorização para a fixação de fotos, 

placas, medalhões e/ou equivalente, no átrio do Fórum e demais dependências, após 

ouvidos os demais magistrados em exercício na comarca; 

IV - indicar lugar adequado, onde devam ser realizados as arrematações, os leilões e 

outros atos judiciais da espécie; 

V - estabelecer regras visando a utilização dos telefones oficiais do Fórum, ouvidos os 

outros Juízes da comarca, vedando as chamadas de cunho particular; 

VI - permitir que os serventuários das secretarias se ausentem, desde que presente 

motivo justo, ouvido o Juiz a que estiverem diretamente subordinados;  

VII - ordenar e racionalizar a utilização do estacionamento de veículos na área privativa 

do Fórum e disciplinar o uso das cantinas, baixando os atos necessários; 

VIII - cumprir todas as delegações do Presidente do Tribunal de Justiça ou do 

Corregedor-Geral da Justiça; 

IX - representar o Poder Judiciário nas solenidades da comarca, podendo delegar essa 

atribuição a outro Juiz da comarca; 

X - solicitar da Polícia Militar do Estado segurança suficiente para manter a ordem no 

edifício do Fórum. 

XI - solicitar ao Tribunal de Justiça materiais permanentes e de expediente para os 

serviços administrativos e judiciais da comarca, 

XII - suspender o expediente na comarca, mediante Portaria, nos feriados decretados 

pelo executivo municipal, bem como nos casos de falecimento de pessoas que 

justifiquem tal ato ou determinação de autoridade superior. 

XIII - zelar pelo cumprimento do Provimento nº 17/99/CM, concernente ao uso de 

trajes compatíveis com o decoro judiciário, instituindo, se possível, o uso de uniforme 

para os servidores dos Fóruns, visando, inclusive, redução de ônus com relação a 

vestimentas, com observância das condições sócio-econômicas das Comarcas. 

 

Da competência para apreciação dos pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos 

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 

51, incisos VI, do COJE/MT.  
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Art. 293. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas e as demais 

matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos termos do art. 52, inciso 

XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT. 
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Seção 20 – Do Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia  

 

Do assento 

Art. 294. Havendo espaço físico disponível, o Promotor de Justiça terá assento à direita 

do Juiz, por ocasião da realização das audiências e das sessões do Tribunal do Júri, caso 

contrário, terá assento à direita do Juiz na mesa destinada a acomodar as partes e seus 

advogados. 

Art. 295. Havendo espaço físico disponível, aos Defensores Públicos e aos advogados 

será garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público nas salas de audiência e 

sessões do Tribunal do Júri. 

Parágrafo único. Faculta-se ao Diretor do Foro a retirada ou inclusão do tablado nas 

salas de audiência e Plenário do Tribunal do Júri, com a finalidade de igualar os 

membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Advogados. 

 

Da ausência de Promotores, Defensores Público e Advogados 

Art. 296. É vedada a prática de realizar audiências consignando no respectivo termo a 

presença dos membros do Ministério Público, Defensoria Pública e advogados que 

estejam ausentes, para posterior coleta de suas assinaturas. 

 

Comunicação às Corregedorias e Ordem dos Advogados do Brasil 

Art. 297. A eventual ausência e/ou saída antecipada do representante do Ministério 

Público, da Defensoria Pública ou dos advogados, deverá ser devidamente consignada 

no termo de audiência, devendo-se comunicar às Corregedorias respectivas e, no último 

caso, ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.  
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Seção 21 – Da Nomeação de Defensor Dativo  

 

Art. 298. Recomendar aos Juízes que, para salvaguardar a defesa dos necessitados e os 

princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação 

jurisdicional, nomeiem advogados dativos em substituição do Defensor Público, sempre 

que verificar nos casos concretos a inexistência ou insuficiência da prestação de 

serviços jurídicos da instituição. 

 

Ausência dos privilégios da Defensoria Pública 

Art. 299. Ao advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. 

 

Do cadastramento de advogados 

Art. 300. Para facilitar o procedimento de nomeação e agilizar o serviço judiciário nas 

Comarcas e Varas onde o problema da ausência de Defensor Público seja crônico, o 

Juiz poderá cadastrar advogados interessados no exercício da atividade dativa. 

Art. 301. O requerimento de cadastro será feito pelo advogado, devendo constar: 

I - a sua qualificação e o número da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 

II - o endereço do escritório onde recebe intimações; 

III - certidão da Seccional da OAB atestando não haver impedimentos à sua atuação 

profissional; 

IV - a área de atuação, destacando sua especialidade. 

Art. 302. A nomeação do defensor ad hoc deverá, dentro do possível, respeitar um 

sistema de rodízio sequenciado entre os advogados inscritos e militantes em cada 

Comarca, evitando-se privilégios. 

Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos 

ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a 

tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94. 

§ 1º No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 935 de 1524



fixada na forma do item anterior, devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional 

ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será 

fixada individualmente, levando em consideração os atos processuais praticados, 

observada a Tabela da OAB/MT. 

§ 3º Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor 

Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 

§ 4º Se a nomeação ocorrer para a prática de ato processual específico, a certidão será 

expedida tão logo realizado, podendo, desde então, o Defensor Dativo requerer a sua 

expedição para fins de cobrança. 

§ 5º Se houver mais de um Defensor Dativo, serão expedidas tantas certidões quantos 

forem os que tiverem atuado no processo, fixando-se o quantum devido a cada um. 

§ 6º De posse da certidão, o advogado dativo deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado.  

Art. 304. A prestação de assistência judiciária, nos termos desta seção, é totalmente 

gratuita, vedada ao Defensor Dativo cobrar do assistido os honorários advocatícios, 

taxas, custas ou emolumentos.  

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração 

instituída: 

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. 

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações elencadas no item anterior 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. 

Art. 306. A cada semestre, o Juiz enviará à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

informando a quantidade de processos em que foi necessária a nomeação de Defensor 

Dativo, bem como os honorários fixados, enviando cópia à Ordem dos Advogados do 
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Brasil, Seccional MT e à Subseção local, à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso e à Procuradoria Geral do Estado. 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 937 de 1524



Seção 22 – Da Eliminação de Autos 

 

Art. 307. A eliminação de autos seguirá estritamente as disposições legais, 

administrativas do Conselho Nacional de Justiça, com regulamentação posterior no 

âmbito do Tribunal. 

Art. 308. Retornando as cópias dos processos que tramitam perante o Sistema de 

Processo Judicial Digital, que foram materializados, única e exclusivamente com a 

finalidade de serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal para exame de recurso 

(agravo ou recurso extraordinário), a secretaria deverá digitalizar os documentos não 

constantes no processo eletrônico, com posterior juntada no respectivo processo digital.  

§ 1º Após a juntada dos documentos oriundos do Supremo Tribunal Federal no 

respectivo processo eletrônico, a gestora deverá lançar certidão nos autos informando a 

realização do ato e, intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.  

§ 2º Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação das partes e, nada sendo 

requerido, as cópias materializadas dos processos eletrônicos deverão ser encaminhadas 

à reciclagem.  
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CAPÍTULO II – DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA 

 

Seção 1 – Disposições Gerais 

 

Art. 309. As regras deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios dos 

Foros Judicial e Administrativo, inclusive secretarias dos Juizados Especiais, no que 

não contrariem as normas específicas contidas nos capítulos próprios a estes ofícios ou 

em outros atos normativos. 

 

Do impedimento e da suspeição de servidores 

Art. 310. É vedado ao servidor da Justiça praticar atos que envolvam interesses próprios 

ou de cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até terceiro 

grau e nos casos de suspeição. 

Parágrafo único. Ocorrendo o impedimento ou a suspeição, o servidor solicitará ao 

Juiz a designação de substituto para a prática do ato. 

 

Chancela mecânica 

Art. 311. Por deferimento do Juiz, sob prévia autorização da Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas as normas de segurança por esta aprovadas, poderá ser adotado o 

sistema de chancela mecânica, a qual valerá como assinatura do servidor e do seu 

substituto legal. 

Parágrafo único. A ordem para o uso da chancela mecânica poderá ser suspensa ou 

revogada de ofício pelo Juiz ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, inclusive com a 

apreensão de máquinas e clichês. 

 

Autenticação de cópia 

Art. 312. No Foro Judicial, os gestores judiciários apenas autenticarão as cópias 

reprográficas de feitos que tenham sob sua guarda ou responsabilidade, obtidas de 

documentos originais que constem dos autos, mediante aposição de selo de 

autenticidade em cada cópia. Em cada cópia anotarão o número dos autos, o nome das 

partes e a respectiva Vara, fazendo menção de que “o documento confere com o original 

que consta dos autos”. 
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Art. 313. Quando o documento a ser autenticado tratar de cópia constante dos autos, o 

gestor procederá da forma supra, fazendo menção de que “a cópia extraída confere 

fielmente com a cópia constante dos autos”. 

 

O atendimento a pessoas cegas 

Art. 314. No atendimento às pessoas cegas ou com visão subnormal, deverá ser 

certificado nos autos ou nos termos respectivos que o interessado deficiente visual 

apresentou cédula de identidade, devidamente especificada quanto ao número e o órgão 

expedidor, fazendo constar a assinatura de duas testemunhas e do próprio interessado, se 

souber assinar.  
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Seção 2 – A Escrituração e Utilização dos Livros 

 

Qualificação das pessoas que integram os termos e atos em geral 

Art. 315. Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais 

completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, a 

naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a 

residência e o domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade). Nas inquirições 

constará, também, a data do nascimento. 

Art. 316. Todas as assinaturas serão apostas logo em seguida ao encerramento do ato, 

não se admitindo espaços em branco. Os espaços não aproveitados serão inutilizados, 

preferencialmente, com traços horizontais ou diagonais. 

§ 1º Nas assinaturas colhidas pela secretaria nos autos e termos, serão lançados, abaixo, 

os nomes por extenso dos respectivos signatários. 

§ 2º Em nenhuma hipótese será permitida a assinatura de atos ou termos em branco, 

total ou parcialmente. 

 

Dos livros e sua regularidade 

Art. 317. Os servidores deverão manter em local adequado e seguro, devidamente 

ordenados, os livros e documentos da secretaria, respondendo por sua guarda e 

conservação. 

§ 1º A danificação de qualquer livro ou documento, bem como o seu desaparecimento 

serão comunicados imediatamente ao Juiz. A sua restauração será feita desde logo, sob 

a supervisão do Juiz e à vista dos elementos existentes. 

§ 2º O Juiz da Vara ou o Diretor do Fórum, quando do procedimento da correição 

ordinária ou extraordinária, conforme o caso, analisará a regularidade dos livros 

podendo determinar as providências que se fizerem necessárias. 

§ 3º Tomando em consideração a natureza dos atos escriturados, os livros poderão ser 

organizados em folhas soltas, impressas por sistema de computação ou por fotocópias, e 

não ultrapassarão o número de 200 (duzentas) folhas numeradas e rubricadas, as quais 

deverão ser encadernadas após o seu encerramento.  

§ 4º Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI.  
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§ 5º Permanece a obrigatoriedade do uso do livro de registro de sentença:  

I - Nas Diretorias de Foro/Varas e Juizados Especiais em que não estiver instalado o 

sistema informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI; 

II - Nas Diretorias de Foro/Vara e Juizados Especiais em que, por questões de ordem 

técnica ou por outro motivo justificável, não foi possível o lançamento, na íntegra, da 

sentença no sistema informatizado Apolo ou PROJUDI. 

§ 6º Nas situações verificadas nos incisos I e II do parágrafo anterior, todas as sentenças 

deverão ser sequencialmente registradas, com números e em série renovável 

anualmente, devendo ser consignadas a data do registro e a assinatura do gestor 

judiciário.  

§ 7º O gestor judiciário certificará no feito o registro da sentença, registrando, além do 

número sequencial, o livro e as folhas em que se encontra.  

§ 8º Todo registro deverá ser integral, não podendo ser iniciado em um livro e 

terminado em outro, mesmo que ultrapasse 200 (duzentas) folhas.  

§ 9º Fica proibido o uso de aspas ou outro sinal equivalente, quando da escrituração dos 

livros. 

Art. 318. No Foro Judicial de 1ª Instância, após a definitiva adequação ao sistema 

informatizado de acompanhamento processual e até a efetiva implantação do Processo 

Judicial Eletrônico - PJE, o controle de atos das secretarias será exercido por livros 

virtuais disponíveis nos programas citados, em substituição aos exigidos nesta 

Consolidação, ficando abolida a existência física, tão-somente, dos efetivamente 

substituídos.  

§ 1º Poderão, igualmente, ser substituídos desde logo os livros manuscritos por livros de 

folhas soltas, que deverão ser impressas pelo sistema eletrônico, numeradas e rubricadas 

diariamente pelo Gestor judiciário, que providenciará o encerramento e encadernação 

do livro ao atingir 200 (duzentas) folhas. 

§ 2º No caso de carga de autos realizada pelo sistema informatizado, será obrigatória a 

impressão das respectivas listas, para assinatura dos destinatários, as quais deverão ser 

arquivadas em ordem cronológica rigorosa. Mensalmente, o gestor judiciário deverá 

proceder à conferência das listas, verificando, pelo sistema informatizado de 

acompanhamento processual, os autos não devolvidos no prazo legal, cumprindo, neste 
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caso, o disposto na Seção 10, Capítulo II – Cobrança dos Autos, e efetuando o descarte 

daquelas cujos autos já foram devolvidos à secretaria. 

§ 3º É dispensável a impressão das cargas internas (de lotação para lotação). 

Art. 319. Efetuada a conferência, na forma do § 2º do artigo anterior ou havendo 

reclamação da parte interessada, o gestor judiciário deverá realizar a cobrança dos autos, 

cujos prazos de restituição estejam expirados, procedendo na forma do art. 431 e 

seguintes desta Consolidação.  

Art. 320. Quando da implementação dos livros virtuais, os livros físicos que estiverem 

em uso nas Varas deverão ser encerrados, observando-se as disposições pertinentes 

nesta Consolidação. 

Art. 321. Não se fará a impressão dos Livros de Registros de Feitos e de outros 

Incidentes, já inseridos nos Sistemas APOLO e PROJUDI, salvo se houver justificada 

necessidade da reprodução.  

§ 1º Fica dispensada a confecção dos termos de abertura e de encerramento dos Livros 

em Geral.  

§ 2º Nas comarcas onde o serviço de distribuição não for oficializado e a respectiva 

secretaria não utilizar o sistema informatizado oficial do Tribunal de Justiça, deverá ser 

instalada, pelo Juiz Diretor do Foro, a central de cadastramento que será responsável 

pelo cadastramento inicial dos processos e pelas providências indicadas no artigo 

anterior. 

Art. 322. O Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios, existente em todas 

as secretarias, destina-se ao registro para fins de cadastramento no sistema 

informatizado de requerimentos, ofícios e documentos que ingressem no ofício, não 

sujeitos a distribuição e não computáveis no estoque do relatório estatístico como feitos, 

mas que comportem a prática de atos do magistrado ou servidores, permitindo a aferição 

da produtividade destes. 

Art. 323. O Livro de Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos, que conterá os 

dados das partes, o tipo do feito e, ainda, atribuirá número e código sequencial, 

observada a ordem cronológica de entrada, destina-se ao cadastro, no sistema 

informatizado, dos feitos e procedimentos incidentais que ingressem no ofício e que não 

estejam sujeitos à distribuição e tampouco sejam computáveis no relatório estatístico 

como processos autônomos, porém, comportem a prática de atos do magistrado ou dos 
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servidores, permitindo a aferição da produtividade destes (v.g.: exceções, impugnação 

ao valor da causa, assistência, incidente de falsidade e outros).  

Art. 324. Os ofícios de justiça do foro judicial manterão apenas os livros e 

classificadores obrigatórios indicados nesta consolidação, de acordo com as respectivas 

competências. O Juiz poderá solicitar autorização ao Corregedor-Geral da Justiça para 

abertura de outros livros, além dos obrigatórios, quando houver necessidade ou o 

movimento forense justificar. 

Art. 325. Nas Comarcas com Varas únicas, são livros obrigatórios das secretarias: 

 Em matéria Cível, inclusive infância e juventude 

I - Registro Geral de Feitos Cíveis; 

II - Registro de Execuções Fiscais; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem, em matéria cível; 

IV - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos; 

V - Registro de Testamentos; 

VI - Registro Geral de Feitos Infracionais (sindicâncias, pedidos de arquivamento ou 

remissão e representação); 

VII - Registro de Procedimentos para Apuração de Infrações Administrativas e de 

Irregularidades em Entidades de Atendimento (ECA, artigo 191 e seguintes); 

VIII - Registro de Guias de Execução de Medidas Sócio-Educativas.  

Em matéria criminal:  

I - Registro Geral de Processos Criminais; 

II - Registro de Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigatórios; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem, em Matéria Criminal; 

IV - Registro de Execuções Penais e “sursis”; 

V - Registro de Procedimentos Criminais Diversos (habeas corpus, liberdade 

provisória, dentre outros); 

VI - Rol dos Culpados; 

VII - Termos de Fiança (artigo 329 do CPP).  

Gerais: 

I - Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios (Cível e Criminal); 

II - Registro de Sentenças (Cível e Criminal); 

III - Registro de Armas de Fogo Apreendidas; 
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IV - Registro de Armas Brancas, Valores e Outros Objetos Apreendidos; 

V - Carga de Autos ao Ministério Público; 

VI - Carga de Autos ao Defensor Público; 

VII - Carga de Autos à Advogado; 

VIII - Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

IX - Carga de Inquéritos e Procedimentos Investigatórios para a Autoridade Policial; 

X - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 326. As secretarias de vara única terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I - Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II - Ofícios Recebidos e Cópias de Ofícios Expedidos, Separadamente; 

III - Alvarás Cíveis Expedidos; 

IV - Mandados de Prisão Civil Expedidos; 

V - Mandados de Apreensão Expedidos; 

VI - Relatórios dos Agentes da Infância e da Juventude e Outros; 

VII - Comprovantes de Depósito de Fiança; 

VIII - Alistamento de Jurados, Lista Anual e Edital previstos no CPP; 

IX - Atas do Tribunal do Juri; 

X - Alvarás Criminais Expedidos; 

XI - Mandados de Prisão Criminal Expedidos; 

XII - Portarias Expedidas; 

XIII - Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

Juízo, na forma do art. 477 da CNGC; 

XIV - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

XV - Documentos Referentes à Requisição e ao Recebimento de Selos de 

Autenticidade, com Balanço Mensal (artigo 11, § 1º, da Lei 7.602/2001). 
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Seção 3 – Os Processos 

 

Da petição inicial 

Art. 327. A petição inicial deve preencher os requisitos do artigo 319, do Código de 

Processo Civil, com as observações dos §§ 1º, 2º, e 3º, do mesmo Código; o número do 

Registro Geral e a classificação da ação, segundo a nomenclatura prevista nas Tabelas 

Processuais Unificadas criadas pela Resolução nº 46/2007-CNJ, do Conselho Nacional 

de Justiça, e disponibilizada no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, ícone “CNJ-

Tabelas Processuais”. 

Art. 328. A petição inicial deverá estar acompanhada da guia de recolhimento, exceto 

nos casos de justiça gratuita e de isenção legal, bem como de cópias necessárias a 

intimação/citação da parte contrária, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei 

7.603/2001. 

§ 1º O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado 

civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. 

§ 2º Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.  

 

Dos requisitos necessários à petição inicial de ação envolvendo assistência à saúde 

§ 3º Quando da propositura da ação judicial envolvendo a assistência à saúde é 

necessário que a petição inicial seja devidamente instruída, tanto quanto possível, com 

os documentos originais e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames 

ambulatoriais; Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de Doença), contendo 

prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo estimado para o 

tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 

083/10 emitida no dia 15.04.10 pela “COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE” da 

SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato Grosso”.  
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Dos documentos originais 

§ 4º Os documentos originais, quando houver, deverão ser encartados no respectivo 

processo, enquanto que as fotocópias dos documentos descritos no item anterior 

acompanharão a contrafé do mandado de citação e intimação para cumprimento de 

medida liminar concedida, a fim de agilizar os procedimentos administrativos para o 

rápido atendimento médico, hospitalar e/ou ambulatorial do paciente em cumprimento 

da decisão judicial. 

 

Busca de endereço de partes 

§ 5º Salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca de endereços de partes e 

testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, Defensoria 

Pública, advogados) e não pela secretaria do Juízo. 

 

Formatação da petição inicial 

Art. 329. Sugere-se ainda que as petições iniciais e quaisquer documentos 

protocolizados no foro judicial obedeçam à seguinte padronização:  

I - sejam elaboradas em papel sulfite “A4”, com espaço reservado de, no mínimo, 10 

(dez) centímetros de cabeçalho na página inicial, entre o endereçamento e o texto, e com 

03 (três) centímetros de margem do lado esquerdo; 2,5 (dois e meio) centímetros de 

margem direita; 03 (três) centímetros de margem superior e 02 (dois) centímetros de 

margem inferior, para autuação e juntada;  

II - todos os documentos que acompanham as petições protocoladas, por exemplo, 

extratos, pequenos documentos, notas fiscais, etc., sejam colados, por ordem, em papel 

sulfite “A4”;  

III – os papéis referidos neste subitem poderão ser previamente perfurados, obedecendo 

ao padrão universal de dois furos, devidamente centralizados.  

 

Carimbo de Recebimento de Expedientes 

Art. 330. É vedado o protocolo de expedientes diretamente na secretaria da vara judicial 

da 1ª Instância.  

 

Numeração de folhas 
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Art. 331. A numeração das folhas dos autos, com a respectiva rubrica, nunca poderá 

prejudicar a leitura do conteúdo da petição ou do documento. Sendo necessário, este 

será afixado numa folha em branco, nela sendo lançadas a numeração e a rubrica. 

Parágrafo único Fica dispensado o lançamento de carimbo de folhas. 

 

Das providências acerca de petições e expedientes 

Art. 332. Todas as petições e os demais expedientes (ofícios recebidos, laudos etc), 

inclusive precatórias, serão juntados aos autos, mediante anotação no controle de 

juntada de peças processuais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento na 

secretaria.  

 

Conclusão dos autos 

Art. 333. Estando o processo apto a ser remetido para o Juiz, o gestor judiciário deverá 

providenciar a conclusão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, lançando o andamento 

correspondente no sistema informatizado de acompanhamento processual, sem 

necessidade de preenchimento do Anexo 1, Movimentação de Processos. 

§ 1º Os autos serão entregues ao magistrado ou ao servidor por este designado, sempre 

sob carga lançada no sistema informatizado de acompanhamento processual, sem 

necessidade de impressão, a qual deverá ser recebida pelo gabinete imediatamente, 

cumprindo ao magistrado proferir despacho, decisão ou sentença no prazo legal, salvo 

motivo justificado, que ele fará constar expressamente dos autos. 

§ 2º Os atos processuais dos magistrados (despachos, decisões, sentenças e etc.) deverão 

ser lançados integralmente no sistema informatizado de acompanhamento processual e, 

no processos físicos, encartados aos respectivos autos pela própria assessoria do 

magistrado, antes da remessa à secretaria da vara judicial.  

§ 3º Os gestores judiciários não poderão, sob pena de responsabilidade funcional, reter 

os autos na secretaria além do prazo indicado nesta norma sem fazê-los conclusos ao 

Juiz, nem este poderá recusar-se a recebê-los. excepcionalmente, quando não houver 

espaço físico disponível no gabinete, os autos poderão permanecer temporária e 

provisoriamente na secretaria, mediante justificativa formal que o juiz lançará nos autos, 

logo em seguida ao “termo de conclusão”. 
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Art. 334. Recusando-se o Juiz a receber e/ou assinar a lista ou livro de  carga dos autos 

conclusos, o gestor judiciário certificará o fato e comunicará a Corregedoria-Geral da 

Justiça. 

 

Vistas ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

Art. 335. O gestor judiciário deverá providenciar a abertura de vista dos autos ao 

Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias da União, Estado e dos 

Municípios, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, evitando-se acúmulo.  

Parágrafo único. 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 processos, será o fato anotado nos autos e oficiado o órgão 

correicional competente, devendo o Gestor judiciário certificar a intimação, 

aguardando-se, na secretaria, o decurso do prazo para a prática do ato processual. 

 

 

Do desentranhamento de documento dos autos 

Art. 336. Sendo desentranhada dos autos alguma de suas peças, inclusive mandado, em 

seu lugar será colocada uma folha em branco, na qual serão certificados o fato, a 

decisão que o determinou e o número das folhas antes ocupadas, evitando-se a 

renumeração. 

§ 1º Nas hipóteses do artigo 78 e §§ do CPC, antes de inutilizar as frases ofensivas, 

deve-se substituir o original por cópia e guardá-la em local apropriado. Não havendo 

recurso da decisão ou havendo e sendo mantida esta, o original voltará aos autos, sendo 

então nele riscadas as expressões ofensivas. 

§ 2º Os documentos desentranhados dos autos, enquanto não entregues ao interessado, 

serão guardados em local adequado. Neles a secretaria certificará, em lugar visível e 

sem prejudicar a leitura do seu conteúdo, o número e a natureza do processo de que 

foram retirados. 

§ 3º Em se tratando de processos criminais, deve o gestor judiciário, ao verificar a falha 

na juntada, estando confirmado o andamento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, certificar o ocorrido e fazer conclusão ao Juiz. O 

desentranhamento somente será efetivado após decisão judicial.  
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§ 4º Em se tratando de processos findos, havendo requerimento para desentranhar 

documentos, levar o pedido à consideração do Juiz e, sendo autorizado, a sua entrega ao 

requerente será feita mediante recibo circunstanciado. 

 

Desavolumação dos autos 

Art. 337. Nenhum processo deverá exceder a quantidade de 200 (duzentas) folhas em 

cada um de seus volumes, ressalvada expressa determinação judicial contrária. Todo 

encerramento e toda abertura dos volumes serão certificados em folhas suplementares e 

sem numeração. Outros volumes serão numerados de forma bem destacada, e a sua 

formação também será anotada na autuação do primeiro volume.  

§ 1º Excepcionalmente, o volume poderá exceder a quantidade de 200 (duzentas) folhas 

ou ainda ser encerrado antes desta quantidade, nos casos em que os documentos e 

petições a serem juntados nos autos possuírem várias folhas que não devam ser 

separadas.  

§ 2º Quando alguma diligência restar negativa, juntar aos autos somente o mandado 

original e a certidão do meirinho, devendo as cópias dos documentos que o instruem 

serem arquivadas em pasta própria, para serem utilizadas, quando necessário. 

§ 3º Das precatórias que retornarem cumpridas, juntar ao processo somente as peças 

necessárias, ou seja: a) a carta propriamente dita, assinada pelo Juiz deprecante; b) as 

peças comprobatórias do cumprimento (termo de audiência, depoimentos de partes e 

testemunhas, mandado de citação, intimação etc.); c) eventuais documentos novos e 

petição que as acompanharam.  

§ 4º No caso do parágrafo anterior, as demais peças deverão ser guardadas na secretaria, 

em local próprio, até o momento do arquivamento dos autos, dando-se ciência ao 

Ministério Público. 

 

Da preparação dos autos para audiência 

Art. 338. Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário examinará 

o processo a fim de verificar se todas as providências para a sua realização foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos autos. 
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Pedido de informação 

Art. 339. Os pedidos de informação serão elaborados pelo próprio Juiz, que 

encaminhará a solicitação ao Tribunal com brevidade.  

 

Dos selos 

Art. 340. O "Cartão de Selos" da Diretoria do Foro não poderá ser utilizado, sob 

qualquer pretexto, para o custeio de processos não beneficiados pela justiça gratuita, e 

os pedidos de desarquivamentos só poderão ser efetivados mediante a comprovação do 

recolhimento das respectivas custas. 

 

Do atendimento ao público 

Art. 341. Os servidores devem fornecer todas as informações concernentes ao 

andamento dos processos, inclusive com o fornecimento de fotocópias, quando 

solicitadas e às expensas do requerente. 

§ 1º Nos casos de processos que tramitam em segredo de justiça (artigo 189 do CPC; 

artigos 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal), as informações processuais serão 

restringidas às partes, causídico, estagiários e aos auxiliares de advogados, devidamente 

credenciados.  

§ 2º O atendimento ao público também será realizado por via telefônica e as 

informações se resumirão ao estado atual do processo, conforme lançado no sistema 

informatizado, devendo o atendente orientar a parte a consultar o andamento do feito no 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br). 

§ 3º Não serão prestadas informações via telefônica, sob nenhuma circunstância, acerca 

de feitos que tramitam em segredo de justiça. 

§ 4º Fica autorizada a divulgação das informações processuais via internet.  

 

Do credenciamento de estagiários e auxiliares de advogados 

Art. 342. O advogado deverá apresentar a cada Juiz, mediante comunicação prévia, por 

escrito, os nomes dos seus auxiliares e estagiários encarregados no recolhimento de 

informações processuais. 

Parágrafo único. As secretarias deverão manter cadastradas no sistema informatizado 

de acompanhamento processual as relações nominais dos estagiários e auxiliares 
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credenciados e descredenciados pelos advogados, devendo exigir deles, se necessário, a 

exibição de identificação para terem acesso aos autos. 

Art. 343. As informações a que se referem o art. 341, § 4º, da CNGC não se equivalem 

às intimações, cujas formas devem obedecer às normas previstas em leis. 

 

Etiqueta do Ministério Público 

Art. 344. Poderá ser colocada etiqueta de registro, oriunda do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, nos feitos em que for imprescindível sua atuação. 

Parágrafo único. As etiquetas geradas pelo sistema GEAP serão fixadas no canto 

inferior direito da capa dos autos, e, uma vez assim feito, receberão a devida certidão 

pelo Gestor judiciário do feito. 

 

Diligência do TJ 

Art. 345. Fica determinado aos gestores judiciários que se abstenham da prática de 

autuar, novamente, os processos baixados à comarca de origem, para cumprimento de 

diligências determinadas pelo Tribunal, devendo estes retornar com a numeração 

anterior. 

 

Remessa dos autos à 2ª Instância 

Art. 346. Na remessa dos processos à Segunda Instância, o gestor judiciário deve lançar 

certidão no último volume, contendo as seguintes informações: 

I – a regularidade de numeração das folhas dos autos; 

II – existência e quantidade de documentos e/ou objetos colacionados a título 

probatório (CD, DVD, fita K7, fita VHS, raio-X, cheques e etc); 

III – existência de prioridade nos autos (idoso, menor, réu preso, doença terminal e etc). 

§ 1º Tratando-se de processo eletrônico devem ser informados somente os incisos I e II 

ao final dos autos e no seu ofício de encaminhamento, caso este seja necessário. 

§ 2º Certificar a qualidade audiovisual e as condições físicas dos arquivos (CD, DVD) 

que armazenam os depoimentos coletados em audiências gravadas. 

 

Identificação visual 
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Art. 347. Para mais fácil identificação visual de situações processuais e sem prejuízo do 

disposto no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário colocará no dorso dos autos tarjas 

coloridas, com os seguintes significados: 

I - Cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar; 

II - Cor azul - réu preso por outro processo; 

III - Cor vermelha - processo com prescrição próxima; 

IV - Cor laranja - processo que não pode ser retirado da secretaria;  

V - Cor marron - processo que corre em segredo de justiça; 

VI - Cor amarela – processo referente a criança e ao adolescente (Lei 8.069/90); 

VII - Duas tarjas amarelas - processo em que uma das partes seja maior de 60 anos 

(Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso); 

VIII - Cor branca - feito suspenso provisoriamente, aguardando cumprimento de 

condições, nos termos da Lei 9.099/95; 

IX - Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular; 

X - Cor verde - processo de adoção;  

XI - Uma tarja verde e uma amarela – processo de natureza coletiva;  

XII - Uma tarja azul e uma vermelha – processo que envolva violência doméstica e 

familiar contra a mulher (Lei n.º 11.340/06);  

XIII - Uma tarja amarela e uma vermelha - Os processos físicos de destituição do 

poder familiar da primeira instância que deverão tramitar com a devida prioridade 

absoluta por meio de identificação;  

XIV - Uma tarja amarela e azul - processos físicos - de ações penais que tenham 

como vítima crianças e adolescente vítimas de crimes de abuso e exploração sexual, 

tortura e maus tratos. E sua tramitação eletrônica deve ser nos termos do § 1º deste 

artigo.  

§ 1º No processo eletrônico, a tramitação rápida deverá ser identificada pelo usuário, 

com base na exigência estabelecida em normas, de acordo com a ferramenta 

disponibilizada no sistema. 

§ 2º A ação penal que tenha como vítima crianças e adolescente vítimas de crimes de 

abuso e exploração sexual, tortura e maus tratos devem ser instruída com celeridade, 

buscando, tanto quanto possível, seu julgamento no prazo máximo de 12 (doze) meses.  
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Conversão do tipo processual 

Art. 348. Quando houver protocolo de cumprimento de sentença nos procedimentos de 

conhecimento o gestor deve proceder à imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (código da classe 20126) e no sistema Projudi (código da 

classe 00156); o PJE será disciplinado por Resolução específica do Tribunal Pleno.  

Art. 349. Os processos que estão tramitando como cumprimento de sentença devem ser 

feita a devida conversão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de travamento do 

andamento processual. Para realizar a alteração no sistema informatizado de 

acompanhamento processual os gestores deverão ir em arquivo – distribuição – 

conversão de tipo de processo.  

Parágrafo único. Com relação ao procedimento do sistema do Projudi, deverá seguir a 

orientação do sistema por ser auto explicativo.  

Art. 350. Os Auditores da Primeira Instância da Corregedoria, em conjunto com setor 

de Informática do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI, 

devem arquivar definitivamente os processos que constam no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, no código das Varas desativadas, como ativos, bem como 

os que nelas estão inseridos na movimentação “arquivo provisório”.  

Parágrafo único. Tal proceder será realizado após a análise devida e a verificação de 

que são processos que constam apenas “virtualmente” no sistema, mas no plano fático 

foram renumerados e redistribuídos.  

 

Custas judiciais 

Art. 351. Ressalvada a Comarca de Cuiabá, que possui a Central de Arquivamento e 

Arrecadação, e até a expansão da referida Central para as demais Comarcas, 

periodicamente, o juiz deverá verificar a quantidade de processos que estejam 

tramitando ou arquivados provisoriamente e que tenha como único objeto a cobrança de 

custas judiciais.  

§ 1º Após proceder ao levantamento determinado no caput deste artigo, o Juiz intimará 

o devedor, via Diário da Justiça Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para 

recolhimento de custas judiciais pendentes.  
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§ 2º A intimação a que se refere o parágrafo anterior não submete à exigência do 

parágrafo único do art. 425 da CNGC, bastando que mencione a inadimplência do 

devedor e fixe o prazo para pagamento.  

Art. 352. Restando infrutífera a intimação, será determinado o arquivamento, com 

baixa, com anotações no Cartório Distribuidor de todos os processos que estejam 

pendentes, exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, cujo valor atualizado seja 

inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).  

§ 1º O arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do crédito, devendo ficar 

registrada na distribuição a existência de pendência em nome do devedor, para fins 

próprios. 

§ 2º Existindo outros débitos do devedor, relativos a custas judiciais, que, somados, 

ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), deverá ser expedida certidão de dívida 

ativa, remetendo-a à Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido 

para execução.  

Art. 353. Caso o valor da dívida, com as devidas atualizações, ultrapasse o montante 

definido no caput do artigo anterior, deverá ser expedida a certidão de dívida e os autos 

remetidos, definitivamente, ao arquivo.  

Art. 354. Constatada a existência de execuções fiscais destinadas à cobrança de custas 

judiciais com valores inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), os autos deverão ser 

arquivados, na forma do artigo anterior, extraindo-se a certidão de dívida ativa para que 

seja objeto de protesto extrajudicial.  

Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o Juiz 

extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, determinando o 

arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando o art. 352 da 

CNGC.  

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi 

intimado para recolhimento das custas judiciais.  
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Seção 4 – Carga de Processos: Advogados e Estagiários  

 

Do credenciamento dos estagiários regularmente inscritos na OAB 

Art. 356. Os estagiários regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 

poderão praticar todos os atos processuais previstos no art. 29, § 1º, do Regulamento 

Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que referidos atos sejam exercidos sob 

a responsabilidade de advogado.  

Parágrafo único. Não possuindo procuração nos autos, o estagiário somente poderá 

retirar o feito da secretaria ou extrair cópias, se estiver devidamente credenciado, na 

forma do art. 357 desta norma.  

Art. 357. O credenciamento será feito por meio de petição dirigida ao Juiz Diretor do 

Foro, constando a qualificação e o número de inscrição do estagiário na Ordem dos 

Advogados do Brasil, ressaltando a assunção de responsabilidade por todos os atos 

praticados.  

Art. 358. A Diretoria do Foro efetuará o cadastramento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual do estagiário credenciado, permitindo sua visualização 

para todas secretarias, incumbindo-lhe, igualmente, efetuar o descredenciamento 

quando houver o cancelamento da autorização pelo advogado responsável.  

Parágrafo único. Para as anotações referentes às sanções administrativas aplicadas aos 

advogados e encaminhadas, por ofício, ao Diretor do Foro pelo Presidente da OAB-

Secção de Mato Grosso, aplicar-se-á o procedimento desta norma.  

Art. 359. O registro do ato de retirada dos autos da respectiva secretaria será realizado 

no Sistema Informatizado, incluindo o nome do estagiário ou advogado, acompanhado 

do respectivo número de inscrição na OAB, bem como a data da entrega e o dia previsto 

para devolução. 

Art. 360. O credenciamento dos estagiários, cuja gênese advir do serviço de assistência 

judiciária como condição curricular para a Faculdade de Direito, será realizado nos 

termos do art. 358, caput da CNGC. 

Parágrafo único. Obrigatoriamente, deverá estar esclarecido e expressamente contido o 

lapso temporal de duração do credenciamento do estagiário, além dos requisitos 

apontados nesta seção.  
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Direito de consulta aos autos do processo 

Art. 361. Aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil é 

assegurado o direito de consulta aos autos do processo, em balcão, ou mediante carga, 

nos termos do art. 7º, XIII, XV e XVI da Lei Federal n.º 8.906/1994.  

§ 1º A consulta processual será feita, preferencialmente, pelo sistema informatizado de 

acompanhamento processual, sendo responsabilidade das secretarias judiciais a 

atualização imediata e correta dos andamentos.  

§ 2º Até que sejam instalados os Terminais de Consulta Processual nos Fóruns, fica 

expressamente vedada a recusa, a limitação ou o impedimento de acesso aos autos por 

advogado ou estagiário devidamente habilitados ou credenciados, salvo os processos 

que tramitem em segredo de Justiça.  

 

Da Audiência do advogado com o magistrado 

Art. 362. O advogado deverá ser recebido pelo magistrado, independentemente de 

agendamento, exceto no caso de total impossibilidade de atendimento naquele 

momento. 

 

Da extração de cópias de processos 

Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente de mandato 

judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo nome constar em 

instrumento de procuração ou que esteja devidamente credenciado na forma do que 

dispõe esta seção, é assegurado o direito de extração de fotocópia de processos findos 

ou em andamento, podendo retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, 

aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja 

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante.  

§ 1º A extração de cópias de documentos constantes dos autos processuais será 

autorizada aos advogados e estagiários mediante apresentação do cartão de identificação 

profissional.  

§ 2º A carga será registrada no sistema informatizado de acompanhamento processual, 

imprimindo-se o comprovante de entrega dos autos que deverá ser assinado pelo 

advogado ou estagiário.  
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I – Devolvidos os autos à secretaria e baixada à carga no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, o respectivo comprovante de devolução será enviado 

eletronicamente para o e-mail do advogado, que deverá estar cadastrado no sistema, no 

campo “Cadastro de Advogados”, e servirá de prova da restituição, ficando vedada a 

impressão do recibo pela secretaria.  

II – O advogado, no ato da devolução dos autos à secretaria, poderá solicitar a 

assinatura do servidor que receber a carga, desde que apresente recibo próprio.  

Parágrafo único. A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 

363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, 

sem prejuízo das providências definidas no art. 234, do CPC.  

Art. 364. As cópias que forem solicitadas pelos representantes do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado e demais órgãos da 

Administração Pública direta e indireta também serão feitas mediante identificação 

funcional do requerente, na forma definida no art. 363, § 2º da CNGC e devolução nos 

moldes do art. 363 § 2º, I  da CNGC.  

Art. 365. Somente quando forem solicitadas cópias diretamente pela parte litigante ou 

por terceiro interessado, após a identificação do solicitante, a secretaria judicial 

disponibilizará um servidor para acompanhá-los durante a extração de cópias.  

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese admitir-se-á retenção de documento de 

identificação da parte solicitante de fotocópias de processo, para que os autos deixem a 

secretaria.  

 

Da proibição à retirada de peças processuais dos autos 

Art. 366. É proibida a retirada de peças processuais dos autos e a entrega às partes, aos 

advogados, estagiários, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Procuradores do 

Estado etc., para a extração de cópias.  

 

Da utilização de scanner portátil 

Art. 367. Aos advogados e estagiários inscritos na OAB, independente de procuração 

nos autos, permite-se o uso de "scanner" portátil, máquina fotográfica ou outro aparelho 

de captação de imagens para a reprodução de peças constantes dos processos judiciais, 
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em andamento ou findos, exclusivamente no balcão de atendimento, podendo o servidor 

certificar nos autos a ocorrência.  

§ 1º Fica vedado o desencarte de peças processuais para a reprodução.  

§ 2º As peças processuais reproduzidas de acordo com o caput deste artigo não serão 

autenticadas.  

§ 3º Os processos que tramitam em sigilo ou segredo de justiça somente poderão ser 

examinados e ter suas peças reproduzidas pelas partes ou seus procuradores.  

 

Do estagiário e o direito e o assento 

Art. 368. Ao estagiário de direito é assegurado o direito de assento na sala de audiência 

e plenário Tribunal do Júri desde que acumule as seguintes condições:  

I – esteja vinculado ao processo e comprove mediante procuração; 

II – esteja inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil; 

III – esteja em conjunto e sob a supervisão de profissional habilitado. 

Art. 369. Ao estagiário não vinculado ao processo caberá acompanhar a audiência como 

ouvinte, exceto nos casos previstos no art. 189 do Código de Processo Civil.  
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Seção 5 – Os Mandados 

 

Art. 370. O gestor judiciário poderá assinar os mandados expedidos, desde que neles 

conste a autorização do Juiz, cuja informação deverá constar, obrigatoriamente, no 

documento, com o número da respectiva Portaria de autorização. 

Art. 371. Aquelas ordens dirigidas ao foro extrajudicial serão expressas em mandados 

direcionados ao titular da respectiva serventia, a quem o interessado antecipará os 

emolumentos, exceto nos casos de beneficiários da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50, artigo 

3º, inciso II), feitos oriundos da Justiça do Trabalho e outras eventuais isenções legais.  

Art. 372. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão estar 

cumpridos no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Art. 373. No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação judicial em 

contrário. 

Art. 374. No primeiro dia útil do mês ou em outra data fixada pelo Juiz, a secretaria 

deverá elaborar relação dos mandados não devolvidos pelos oficiais de justiça e que 

estejam pendentes de cumprimento, para apreciação judicial. 

Art. 375. Os mandados expedidos em razão de quebra de sigilo telefônico, que deverão 

ser subscritos exclusivamente pelo Juiz, conterão:  

I – identificação da autoridade requerente; 

II – identificação da prestadora de serviço a qual o mandado é dirigido; 

III – o número do telefone interceptado e do telefone para desvio; 

IV – a descrição da finalidade; 

V – o prazo concedido; 

VI – que após o prazo de 05 (cinco) dias deverá a autoridade solicitante providenciar as 

informações constantes no cadastro das linhas interceptadas, com a identificação dos 

alvos. 

Art. 376. Os mandados expedidos para internação em UTI’s deverão ser instruídos com 

a prescrição médica de urgência do respectivo serviço e, caso não haja convênio com o 

SUS, especificar qual a fonte pagadora: Estado ou Município. 

 

Ordens judiciais em conflitos de terra e estudo de situação 
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Art. 377. No cumprimento de ordens judiciais em conflitos de terra que demandarem 

requisição de reforço policial, o magistrado deverá consignar no ofício requisitório se é 

caso de estudo da situação pelos órgãos responsáveis pela execução da ordem, levando 

em conta: 

I – a natureza do conflito fundiário; 

II – o número de pessoas que sofrerão o impacto da decisão judicial; 

III – a existência de tensão exacerbada entre as partes litigantes, inclusive se há notícias 

acerca da presença de armamento na área; 

IV – outras questões que possam suscitar ameaça à ordem pública. 

Art. 378. Entendendo pela necessidade de estudos preliminares sobre a forma de 

ocupação e desocupação da área de litígio, o magistrado poderá oficiar às autoridades 

competentes, assinalando prazo determinado e peremptório para a realização dos 

estudos e cumprimento da ordem.  

Parágrafo único. Salvo situações excepcionais, o prazo a que se refere o caput deste 

artigo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, para os casos de medidas liminares, e de 

45 (quarenta e cinco) dias para as ordens de mérito. 

Art. 379. Transcorrido o prazo assinalado, sem o cumprimento da ordem judicial, 

deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I – se a decisão for provisória (liminar, antecipação de tutela), será retomado o curso 

processual, dando prosseguimento ao feito, sem prejuízo da adoção das medidas 

previstas no inciso seguinte; 

II – se a decisão for proferida em sede de mérito, estando em condições de ser 

executada, deverá o magistrado intimar a autoridade recalcitrante da desobediência à 

ordem judicial e seus consequentes efeitos: 

a) caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), de prevaricação (art. 319 

do CP) ou de crime de responsabilidade (art. 67, VI da Constituição do Estado de Mato 

Grosso), conforme o caso; 

b) configuração de ato de improbidade administrativa (art. 11, II da Lei Federal n.º 

8.429/1992); 

c) decretação de intervenção federal (art. 34, VI, da Constituição Federal e artigos 140 e 

seguintes do RITJ/MT); 
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d) caracterização da responsabilidade civil do Estado, inclusive quanto aos possíveis 

danos causados ao meio ambiente durante o período em que deveria ter sido executada a 

ordem judicial, sujeitando a autoridade administrativa desobediente a responder, 

conjuntamente com o ente estatal, em eventual ação indenizatória. 

Parágrafo único. Respondendo a autoridade competente pela negativa de cumprimento 

da ordem, sob alegação de que a área de litígio já está ocupada e habitada por uma 

coletividade de pessoas, o magistrado intimará as partes sobre o interesse na 

desapropriação judicial da área (posse-trabalho), procedendo-se, em caso positivo, ao 

processamento da desapropriação, na forma do artigo 1.228, §§ 4.º e 5.º do Código 

Civil. 

 

Das medidas a serem tomadas em caso de descumprimento de ordem judicial 

Art. 380. Nos processos judiciais em trâmite na 1ª Instância da Justiça Estadual em que 

for verificado o descumprimento de ordem judicial por particular ou agente público, o 

magistrado deverá oficiar ao destinatário dela assinalando prazo certo e peremptório 

para o seu cumprimento, com a expressa advertência de sujeição, conforme o caso, às 

sanções civis ( v.g., multa prevista nos artigos 77, parágrafo único, 497  e 498, do 

Código de Processo Civil; improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 

8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência - art. 330, do Código Penal 

- ou prevaricação - art. 319, do CP), e administrativas, sem prejuízo de pedido de 

intervenção federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT).  

§ 1º O Juiz deverá fixar prazo razoável para o cumprimento da ordem, considerando as 

circunstâncias do caso.  

§ 2º O prazo inicial somente será prorrogado se, no período assinalado para 

cumprimento da ordem, o Juiz for informado da impossibilidade ou dificuldade de 

cumpri-la.  

§ 3º Afastada a justificação apresentada, será a decisão comunicada à parte ou 

autoridade, assinalando-se novo prazo, findo o qual o Juiz poderá adotar, isolada ou 

cumulativamente, as medidas previstas no caput deste artigo.  

Art. 381. Nas providências penais, encaminhará o descumpridor da decisão judicial à 

autoridade competente, para a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência (art. 69 

e seguintes da Lei 9.099/95) ou de auto de prisão em flagrante (art. 307 do Código de 
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Processo Penal), conforme a hipótese cabível, bem como cópia de todo o processo, a 

partir da data da ordem judicial não atendida, ao Ministério Público, para adoção das 

providências legais, se for o caso.  

Art. 382. Aplica-se ao sub-título desta seção, no que couber, os artigos 377 ao 379 da 

CNGC.  
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Seção 6 – As Certidões e Ofícios 

 

Art. 383. Do pedido de certidão, a secretaria fornecerá ao interessado um protocolo 

contendo a data do pedido e a data da respectiva entrega. 

Art. 384. Toda certidão será expedida com inteiro teor, ou por resumo, devendo apor-se 

um selo de autenticidade em cada folha, nos termos do artigo 12 da Lei 7.603/01. 

Parágrafo único. A certidão de que trata o artigo 1.017, inciso I, do CPC, referente a 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, deverá, obrigatoriamente, conter os 

seguintes dados: data da intimação da decisão; nome completo do intimando, se for o 

patrono; indicar o número da OAB e especificar de qual parte este é patrono; número 

das fls. da decisão interlocutória; local e data da expedição da certidão, conforme 

modelo no sistema informatizado.  

Art. 385. Todos os ofícios deverão ser elaborados com precisão e objetividade, 

evitando-se a utilização de frases feitas ou locuções inexpressivas. As suas cópias serão 

juntadas aos autos e também arquivadas em local adequado, salvo norma específica em 

contrário. A secretaria providenciará lançamento de certidão de remessa e, se for o caso, 

de recebimento, quando retornar o respectivo comprovante. 

Art. 386. Todos os ofícios endereçados a magistrados, ao Tribunal ou às demais 

autoridades constituídas deverão ser dirigidos e sempre serão assinados pelo Juiz 

remetente. Os dirigidos a outras secretarias e a pessoas físicas e jurídicas em geral 

poderão ser assinados pessoalmente pelo gestor judiciário, com a observação de que o 

ato é praticado por autorização do Juiz, mencionando a respectiva Portaria autorizatória. 

Art. 387. Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: 

I – do endereço do autor; 

II – da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; 

III – da cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, 

CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de nascimento). 

Parágrafo único. Esta norma aplica-se também aos casos de ofícios referentes a 

descontos de pensão alimentícia em folha, nos órgãos públicos e particulares. 
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Seção 7 – As Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 

 

Art. 388. As cartas precatórias serão recebidas pelo Diretor do Foro da Comarca 

destinatária, sendo protocoladas, com anotação dos dados básicos de identificação (n.º, 

origem, partes e objeto). 

Parágrafo único.  A distribuição da carta precatória fica condicionada ao recolhimento 

das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) que deverá ser providenciada 

pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no 

Juízo Deprecado, independentemente de intimação.  

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de Mato 

Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, postos de 

arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).  

§ 1º As cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar devidamente 

assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o comprovante de pagamento 

das guias ou comunicação de justiça gratuita. 

§ 2º Faltando algum dos requisitos do parágrafo anterior, o Juízo Deprecado procederá a 

imediata devolução da missiva para saneamento das irregularidades.  

Art. 390. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o devido recolhimento das custas 

judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao juízo de origem, constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento. 

Art. 391. As cartas precatórias serão distribuídas independentemente de preparo quando 

encaminhadas com o pedido de urgência, previsto no artigo 264 do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 266 do mesmo diploma, e ainda quando se tratar 

de ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 

Art. 392. Efetuada a distribuição, segundo as regras de competência estabelecidas nas 

leis processuais e normas da organização judiciária, o Juízo para o qual couber o 

cumprimento da precatória fará a comunicação ao Juízo deprecante, somente nos casos 

em que houver designação de audiência.  
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Parágrafo único. Expedida a precatória, o juízo deprecante deverá buscar no site do 

Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br, os dados necessários para futuras comunicações, 

devendo, portanto, obrigatoriamente, todas as varas, de todas as comarcas manterem o 

sistema informatizado devidamente atualizado.  

 

Devolução das cartas precatórias 

Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer 

inerte por mais de 30 (trinta) dias. 

§ 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de relacionadas pela 

secretaria, com valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à Diretoria 

do Foro para serem devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. 

§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos autos do 

comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências.  

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos processuais com 

data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes seja esta fixada com razoável 

espaço de tempo, assim entendendo, nos casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias. 

Art. 395. As precatórias deverão ser expedidas em duas vias, podendo a segunda via 

servir de contra-fé quando do seu cumprimento no Juízo Deprecado. 

Art. 396. Quando destinadas a simples intimações que não necessitem ser intruídas com 

peças extraídas do processo, as cartas precatórias poderão ser encaminhadas por meio 

do e-mail funcional do Juiz ou gestor judiciário. Nesse caso, no Juízo Deprecado, ao 

receber a carta, o gestor judiciário fará contato, por telefone, com o Juízo Deprecante e, 

confirmada a expedição, imprimirá a missiva e certificará a confirmação, remetendo-a 

para a distribuição e demais atos, dispensando-se a posterior remessa dos originais 

assinados pelo Juízo Deprecante. 

Art. 397. As cartas precatórias com a finalidade de intimação de sentença, citação, 

estudo social, dentre outras de rápida tramitação na secretaria, não serão autuadas.  
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Parágrafo único. As referidas precatórias deverão ser encaminhadas pelo cartório 

distribuidor às secretarias competentes com a etiqueta de identificação impressa em 

papel A4, devidamente grampeada.  

Art. 398. As cartas precatórias recebidas por fac-símile, estando preenchidos os 

requisitos necessários, devem ser distribuídas com a observação VIA FAC-SIMILE. As 

cartas precatórias originais que já foram encaminhadas via fac-símile devem informar 

obrigatoriamente a condição desta, para não incorrer em nova distribuição.  

Art. 399. No caso de processo sigiloso, a carta precatória deve constar a expressão 

“sigilosa”. 

 

Das cartas rogatórias 

Art. 400. Sobre as cartas rogatórias, são requisitos essenciais: 

I - a indicação dos Juízos de origem e de cumprimento do ato; 

II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; 

III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; 

IV - o nome da pessoa responsável, no país de destino, pelo pagamento das despesas 

processuais; 

V - o encerramento com a assinatura do Juiz. 

Art. 401. Por ocasião da expedição da carta rogatória, recomenda-se consultar o site 

www.mj.gov.br, no item ‘cooperação internacional’, subitem ‘cartas rogatórias’, nos 

quais constam instruções atualizadas.  

Art. 402. Serão trasladadas as peças necessárias ou juntadas cópias reprográficas 

autenticadas, bem como instruída a carta com mapa, desenho ou gráfico, sempre que 

estes documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, peritos ou 

testemunhas. 

Art. 403. Se o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido 

em original, ficando nos autos cópia reprográfica. 

 

Da fixação do prazo para cumprimento das cartas rogatórias 

Art. 404. Para fixar o prazo de cumprimento das cartas, o Juiz considerará a facilidade 

de comunicação e a natureza das diligências. 
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Art. 405. São indispensáveis ao cumprimento das cartas rogatórias junto aos Juízos 

rogados os seguintes documentos: 

I – original e uma cópia da tradução da carta rogatória e dos documentos julgados 

indispensáveis pelo Juízo rogante; 

II – original e uma cópia da tradução da carta rogatória e dos documentos julgados 

indispensáveis pelo Juízo rogante para o vernáculo, para o país rogado; 

III – original e uma cópia da denúncia em português; 

IV – original e uma cópia da tradução e da denúncia, para o idioma do país destinatário. 

Art. 406. Em todas as cartas rogatórias deverão constar os seguintes elementos 

informativos: 

I – nome e endereço completo da pessoa a ser citada, notificada, intimada ou inquirida 

no Juízo rogado; 

II – nome e endereço completo da pessoa responsável, no destino, pelo pagamento das 

despesas processuais, decorrentes do cumprimento da carta rogatória no país 

destinatário; 

III – designação de audiência com antecedência mínima de 240 (duzentos e quarenta) 

dias, a contar da expedição da carta rogatória, Juízo rogante. 

Art. 407. Sendo expedida a carta rogatória com a finalidade de inquirição, é necessário 

que as perguntas sejam formuladas pelo Juízo rogante – original em português, com 

uma cópia, e tradução para o idioma do país rogado, com uma cópia. 

Art. 408. Não existe mecanismo de reembolso de pagamento de custas às embaixadas e 

aos consulados do Brasil no exterior. 

Art. 409. Previamente, antes de expedir cartas rogatórias que tenham por objeto o 

cumprimento de medidas de caráter executório, deverá ser consultado se a Justiça do 

país rogado concederá o exequatur.  

Art. 410. Sendo o interessado beneficiário da justiça gratuita, deverá sempre constar 

que o feito corre pela assistência judiciária, dispensando o requisito do inciso IV, do art. 

400, da CNGC. 

 

Juntada de cartas precatórias, rogatórias e de ordem 

Art. 411. Quando da devolução das missivas, serão juntados aos autos tão-somente os 

documentos imprescindíveis, bem como o original da carta, a prova do seu 
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cumprimento, a conta de custas, entre outros. Os demais documentos serão arquivados 

em pasta própria, podendo ser, desde logo, descartadas, fotocópias de peças constantes 

dos autos principais, extraídas para instruir a deprecata. 

Parágrafo único. Os documentos arquivados na forma desta norma poderão ser 

eliminados definitivamente após o decurso do prazo para ajuizamento de ação 

rescisória.   
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Seção 8 – Citações e Intimações 

 

Art. 412. As citações e as intimações obedecerão as normas legais vigentes constantes 

no CPC e CPP, Lei 9.099/95 e outras.  

§ 1º No caso dos incisos do artigo 247 do CPC, a citação não poderá ser feita pelo 

correio. 

§ 2º A critério do Juiz ficará a adoção da sistemática de citações e intimações, via 

postal, no processo criminal, por se tratar de forma auxiliar. 

§ 3º Quando do cumprimento de cartas precatórias criminais, não será utilizada a via 

postal para as citações e intimações, e sim as formas permitidas no Código de Processo 

Penal. 

§ 4º Todas as intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

quando a lei imponha forma diferente.  

I – Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a intimação pelo Diário 

da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, por carta registrada, 

com aviso de recebimento (AR).  

II – A circunstância de o(s) advogado(s) ou a(s) parte(s) não residir(em) no Estado não 

impede a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico.  

III – A fiscalização acerca da utilização dos serviços postais será realizada pela 

Coordenadoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, órgão 

responsável pelo monitoramento do consumo e utilização dos serviços prestados pela 

EBCT junto ao Poder Judiciário, que poderá comunicar, advertir e intervir, se 

necessário for, junto às Unidades Gerenciais, quando ficarem constatadas anomalias na 

forma de utilização desses serviços (instrução Normativa n.º 009/2007/AS, item V, 

“1”).  

 

Processos de interesse das Fazendas Públicas Federal e Estadual 

§ 5º Os processos de interesse das Fazendas Públicas Federal e Estadual que necessitem 

de manifestação da sua respectiva Procuradoria deverão ser enviados via postal, com a 

utilização de cartão de correio – destinatário único – via sedex – à sede do Órgão, 

correndo por conta deste todos os riscos relativos à remessa e eventual extravios de 

autos, realizando-se o controle do recebimento dos processos e do início da contagem 
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dos prazos com base na data constante do aviso de recebimento (AR), que será 

oportunamente juntado do feito.  

I – A remessa dos autos pela via postal somente se dará quando houver necessidade de 

neles pronunciar a Fazenda Pública Estadual, tais como: ajuizamento de ações 

incidentais; apresentação de respostas, de recursos, etc...;  

II – Em se tratando de manifestação da Fazenda Pública Estadual acerca de certidão de 

oficial de justiça, a carta de intimação deverá ser acompanhada da fotocópia do 

mandado e da respectiva certidão, dispensando-se a remessa dos autos áquele órgão.  

§ 6º As intimações da Fazenda Publica Estadual para depósito de diligencias, 

manifestação sobre o prosseguimento do feito, e outras que não necessitem de análise 

do conteúdo integral dos autos, também serão feitas via postal, mas sem a remessa 

deles, encaminhando-se, tão-somente, cópia do despacho e dos eventuais documentos a 

que se refira o expediente.  

§ 7º A Fazenda Pública Estadual poderá realizar carga dos autos por intermédio de 

servidores estaduais, devidamente identificados, mediante autorização específica para 

cada ato, por meio de petição subscrita pelo Procurador do Estado que se 

responsabilizará pela referida carga, passando os prazos processuais a ser computados a 

partir da retirada dos autos em cartório pelo servidor autorizado. 

  

Remessa dos autos, por via postal, à Procuradoria da Fazenda Pública Nacional e 

Estadual e à Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS 

§ 8º A remessa dos autos, por via postal, à Procuradoria da Fazenda Pública Nacional e 

Estadual e à Procuradoria Federal Especializada do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS somente será levado a efeito após a confecção e assinatura do termo de 

responsabilidade do Procurador quanto aos riscos da remessa e eventual extravio dos 

processos a seu cargo. 

 

Cumprimento dos mandados pelo oficial de justiça 

Art. 413. O Oficial de Justiça cumprirá o mandado de citação e intimação, nas seguintes 

hipóteses: 

I – ser requerida pela parte interessada ou determinar o Juiz, de ofício; 
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II – não existir informação completa sobre o local onde se encontra o destinatário, ou 

não ser tal local servido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT; 

III – não ser possível a entrega da correspondência ao destinatário; 

IV – não autorizar a lei a citação postal, ou forem incabíveis os efeitos da revelia; 

V – não-comparecimento da testemunha ao ato para o qual foi intimada, após a 

determinação do juiz. 

§ 1º Nas intimações da Fazenda Nacional para pagamento de diligências dos Oficiais de 

Justiça, constará: 

I – comarca, vara e número do processo judicial; 

II – nome(s) do(s) executado(s); 

III – números da conta bancária, da agência e do banco em que deve ser efetuado o 

depósito; 

IV - número do CNPJ ou CPF do titular da conta e respectivo nome ou denominação 

(conta do Juízo, conta do cartório distribuidor etc.); 

V – números das certidões da dívida ativa (inscrições) que instruem o processo de 

execução fiscal; 

VI – valor a ser depositado, devidamente atualizado;  

VII – finalidade da diligência (citação, penhora, avaliação, intimação, outros). 

Art. 414. Não sendo permitida a citação pelo correio, o Juiz na área cível deverá estar 

atento, não cabendo a alegação de nulidade de citação se a parte oferecer resposta, ou 

quando comparecer nos autos apenas para alegar tal ocorrência. Nesse caso não será 

necessário repetir a citação por oficial de justiça, devendo ser intimado o advogado, 

doravante, pelo Diário da Justiça ou pelas outras modalidades de intimação. 

Art. 415. Fica dispensada a expedição de cartas precatórias para citações e intimações, 

nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, bem como nas comarcas integradas e 

contíguas do Estado, assim definidas pelo Conselho da Magistratura, bem como em 

Protocolo de Cooperação entre Estados limítrofes. O Oficial de Justiça poderá praticar 

os aludidos atos em comarcas limítrofes, desde que autorizado pelo Juiz da comarca ou 

definido em Protocolo de Cooperação. 

Art. 416. Quando a testemunha não comparecer para ser ouvida em comarca limítrofe, 

o Juiz deverá expedir carta precatória com tal finalidade. 
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Art. 417. Fora das hipóteses de aplicação dos artigos 218 e 219 do CPP, para o caso de 

ausência da testemunha regularmente intimada, deverá o Juiz ordenar a expedição de 

carta precatória. 

Art. 418. Todas as citações e as intimações deverão obedecer aos critérios fixados nos 

itens anteriores. 

 

Da citação, intimação e notificação eletrônica por meio do Sistema Intimajus 

Art. 419. O Sistema Intimajus tem a finalidade de proceder às citações, intimações e 

notificações eletrônicas para as instituições públicas ou privadas que manifestarem o 

interesse com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Art. 420. As instituições públicas ou privadas devem solicitar seus cadastros no 

Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI via e-mail 

corregedoria.dapi@tjmt.jus.br, informando a razão social, o CNPJ e o e-mail ao qual 

será direcionada a citação/intimação. 

§ 1º O procedimento, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro 

nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 

§ 3º Para a efetivação do cadastro as empresas deverão oficiar à Corregedoria-Geral da 

Justiça e informar, por meio eletrônico, os seguintes dados: a) preposto habilitado para o 

recebimento das citações/intimações, conforme autorização legal/contratual/estatutária, 

com cópia da documentação pessoal (carteira de identidade, CPF, carteira profissional, 

inclusive da OAB, se houver, todos devidamente autenticados); b) correio eletrônico (e-

mail); c) atos constitutivos, estatuto ou contrato social da empresa,v.g. 

§ 4º A JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso remeterá à 

Corregedoria-Geral a relação do endereço eletrônico das empresas comerciais com sede 

no estado de Mato Grosso. 

§ 5º Fica sob a responsabilidade de a empresa manter atualizadas essas informações em 

caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente. 

§ 6º As citações e notificações eletrônicas serão disponibilizadas pelo portal do Sistema 

Intimajus, no endereço http://intimajus.tjmt.jus.br. 
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§ 7º As intimações serão encaminhadas automaticamente para o Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE, embora também possam ser consultadas pelo portal do Intimajus, no 

endereço informado no parágrafo anterior. 

§ 8º Somente em caso de inviabilidade técnica no uso do meio eletrônico, os atos 

processuais poderão ser praticados pelos meios tradicionais, sendo posteriormente 

efetuada a digitalização. 

§ 9º As citações e notificações considerar-se-ão automaticamente realizadas após o 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do envio. 

§ 10. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI – será 

responsável pela manutenção da lista das empresas cooperadas que aderirem ao sistema 

Intimajus. 

Art. 421. Para fins desta seção, serão consideradas empresas cooperadas aquelas que 

encaminharem seu interesse via oficio no e-mail relacionado no § 10 do artigo anterior. 
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Seção 9 – Intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

 

Art. 422. Os advogados e as partes serão intimados, no cível e no criminal, em todas as 

comarcas do Estado de Mato Grosso, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

naquelas em que ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se exigir 

intimação ou vista pessoal.  

§ 1º publicações eletrônicas substituem, para todos os efeitos legais, qualquer outro 

meio de publicação oficial, à exceção dos casos em que a lei exija intimação pessoal.  

§ 2º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.  

§ 3º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado 

como data da publicação.  

Art. 423. Tramitando o processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da 

Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, 

número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s).  

Art. 424. Os atos a serem publicados no Diário da Justiça Eletrônico serão enviados à 

Divisão de Gestão do Diário da Justiça Eletrônico da Supervisão Judiciária do Tribunal 

de Justiça, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento dos autos, os quais 

necessariamente conterão:  

I - a espécie do processo, o número de registro e o nome das partes; 

II - o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes; 

III - o nome dos advogados das partes. 

§ 1º Havendo no polo ativo ou no polo passivo mais de uma pessoa, será mencionado o 

nome da primeira, acrescido da expressão: e outro(s). 

§ 2º Ocorrendo litisconsórcio ulterior, mediante ingresso de outrem no feito, assistência 

ou intervenção de terceiros, somente será mencionado o nome da primeira pessoa, em 

cada uma das hipóteses, com o acréscimo da mesma expressão, sendo o caso. 

 § 3º Nos inventários e arrolamentos, igualmente nas falências e insolvência civil 

decretada, não se fará menção ao nome de quem tenha iniciado o processo, bastando ser 

referido “Espólio de ...”, na primeira hipótese. 
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§ 4º Caso haja somente uma parte no polo do processo, bastará a menção ao(s) nome(s) 

do(s) requerente(s), evitando-se a alusão a “Juízo”. 

§ 5º A publicação conterá o nome de um único advogado, ainda que a parte tenha 

constituído mais de um: 

I - sendo mais de um procurador constituído, constará da publicação o nome do 

primeiro que tenha subscrito a petição inicial, a contestação ou a primeira intervenção 

nos autos, ou, ainda, o nome do primeiro advogado  

relacionado na procuração, caso nenhuma daquelas hipóteses tenha ocorrido;  

II - na hipótese antecedente, havendo requerimento deferido pelo Juiz, poderá constar 

da publicação o nome daquele que for indicado expressamente para receber intimações; 

III - todos os procuradores serão intimados, quando houver substabelecimento com 

reserva de poderes para advogado com banca em outra comarca; 

IV - para a hipótese de os litisconsortes terem procuradores diferentes, constará da 

publicação o nome do advogado de cada um deles, obedecido os critérios acima nos 

casos de pluralidade de advogados. 

§ 6º Tratando-se de despacho, deverá constar de forma objetiva o conteúdo daquilo a 

que se refere o Juiz, assim como a parte a qual ele se dirige.  

§ 7º Destinando-se a intimação ao pagamento ou depósito de certa quantia, preparo de 

conta ou mera ciência de cálculo ou conta, sempre haverá expressa referência ao seu 

montante. 

§ 8º Sendo o despacho de conteúdo múltiplo, que exija a realização prévia de certo ato 

de atribuição de servidor ou oficial de justiça, deve-se fazer a intimação dos advogados 

somente depois da concretização desse ato, para que se obtenha o máximo de utilidade 

com a publicação, não devendo constar da publicação a determinação de cumprimento 

de atos internos da secretaria. 

Art. 425. No que tange às decisões e sentenças, as publicações somente conterão suas 

partes dispositivas, retirando-se relatório, fundamentação, data, nome do prolator e 

outras expressões dispensáveis, os quais estarão disponíveis para os interessados na 

internet, salvo por motivo de impossibilidade técnica ou vedação legal. 

Parágrafo único. No caso de homologação e simples extinção do processo não é 

necessária sua integral transcrição, devendo-se fazer, tão-somente, concisa menção ao 

fato. 
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Art. 426. Realizada a publicação e efetivada a conferência pelo gestor judiciário, será 

lançada certidão no processo, mencionando o número do Diário da Justiça Eletrônico, 

da página da publicação e a sua data.  

Parágrafo único. Nas comarcas do interior do Estado, onde a intimação pela imprensa 

estiver autorizada pelo Conselho da Magistratura, além das exigências constantes no art. 

427 da CNGC, será certificado que o prazo se inicia após o decurso da carência de 02 

(dois) dias úteis, contados da data da circulação. 

Art. 427. Havendo erro ou eventual omissão de elemento indispensável na publicação 

efetuada, outra será feita, independentemente de despacho judicial ou de reclamação da 

parte, certificando-se o necessário.  

Art. 428. As relações serão elaboradas segundo as regras e instruções que constam 

desta seção, sob a orientação do Gestor judiciário e fiscalização do Juiz. 

Art. 429. As relações para intimações dos advogados serão confeccionadas 

automaticamente por meio do sistema informatizado, podendo ser realizadas por meio 

eletrônico quando houver cadastramento, na forma do art. 2º da Lei n.º 11.419, de 

19/12/2006, dispensando-se, nesse caso, a publicação no órgão oficial, inclusive 

eletrônico.  

Art. 430. Nas comarcas onde ainda não se adota o sistema eletrônico de intimações, 

antes de fazê-lo, os Juízes deverão promover ampla divulgação, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, mencionando a data da colocação em prática da nova forma 

de intimação.  

Parágrafo único. Nas Comarcas onde não for possível a realização das intimações pelo 

Diário da Justiça Eletrônico, os advogados serão intimados na forma do art. 273 do 

CPC.  
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Seção 10 – Cobrança de Autos 

 

Art. 431. O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução 

de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela 

imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.  

§ 1º Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da 

Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável 

pelo ato.  

§ 2º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela 

instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. 

§ 3º Ao receber a petição de cobrança de autos, o Gestor judiciário deve lançar certidão 

pormenorizada no verso, informando a situação atual do processo, conforme dados 

extraídos no sistema informatizado e/ou de seu conhecimento, para futura juntada. 

Art. 432. Ao receber a petição de cobrança de autos, o gestor judiciário deverá: 

I - lançar certidão pormenorizada sobre a situação do processo, conforme dados 

extraídos no sistema informatizado e/ou de conhecimento do gestor judiciário, 

anexando-a a petição para futura juntada aos autos; 

II - constatado efetivo atraso na devolução, providenciar a intimação do detentor dos 

autos, na forma da norma anterior. 

Art. 433. Nas hipóteses previstas nos arts. 431 e 432 da CNGC, não havendo a 

devolução dos autos, após a expiração do prazo fixado, o gestor judiciário observará o 

seguinte procedimento: 

I - autuará as suas certidões e/ou a petição do interessado, se houver, com a prova da 

intimação para devolução, registrando o feito no livro de incidentes e procedimentos 

diversos da Vara como “Cobrança de Autos”; 

II - certificará que não houve a devolução; 

III - submeterá o autuado à apreciação do Juiz.  

Art. 434. Ao receber o autuado, o Juiz adotará as seguintes providências: 
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I - determinará a expedição de mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caracterização do crime de sonegação de autos; 

II - determinará a expedição de ofício à OAB, subseção local, comunicando que o 

advogado ou advogados relacionados na certidão, embora intimados, não devolveram os 

autos, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa; 

Art. 435. O Juiz poderá determinar, ainda: 

I - que o gestor judiciário, no retorno dos autos, certifique que o advogado perdeu o 

direito de vista daqueles autos fora da secretaria; 

II - no caso de não-devolução, a remessa de peças ao representante do Ministério 

Público para oferecimento de denúncia contra o advogado pelo crime de sonegação de 

autos, previsto no artigo 356 do CP.  

Art. 436. Devolvidos os autos, o incidente de cobrança será neles juntado e, depois de 

seu minucioso exame, a secretaria certificará a data e o nome de quem os retirou e 

devolveu. Havendo constatação ou suspeita de alguma irregularidade, o fato deverá ser 

certificado pormenorizadamente, fazendo-se a imediata conclusão. 
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Seção 11 – Preparo de Recurso 

 

Art. 437. Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia 

de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento 

do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de 

deserção. 

Art. 438. As importâncias relativas ao porte postal serão cobradas de acordo com os 

valores constantes da tabela vigente, que será revista por ocasião dos reajustes das 

tarifas postais e telegráficas. 

Art. 439. Nos feitos distribuídos antes da Lei 7.603/2001, a contagem das custas e o 

preparo serão apurados pelo contador no formulário próprio, devendo a totalização dos 

valores ser registrada na guia de recolhimento do FUNAJURIS - Campo 11 - 

Especificação da Receita - sob a denominação de Custas Judiciais. 

Art. 440. Nas comarcas cujos contadores não sejam oficializados, a guia de 

recolhimento das custas será preenchida pelo funcionário do posto do FUNAJURIS ou 

pelo interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tj.mt.gov.br), ficando vedado aos servidores não oficializados a expedição da 

guia e o recolhimento dos respectivos valores.  

Art. 441. O formulário de conta de custas e a guia de recolhimento deverão ser juntados 

aos autos para subida à Instância Superior. 

Art. 442. O recolhimento de custas do preparo deverá ser feito em documento próprio e 

perante instituição bancária, ficando vedado o recebimento de tais valores por servidor 

da comarca/vara. 
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Seção 12 – Precatório Requisitório  

 

Art. 443. Os pagamentos das importâncias devidas pelas Fazendas Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como as 

requisições de pequeno valor, assim definidos em lei, serão requisitados pelo Juiz 

competente ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1º O Juiz da execução deverá, também, requisitar ao Presidente do Tribunal de Justiça 

o pagamento das importâncias devidas pelo Instituto de Previdência e Assistência Social 

– INSS, em virtude de sentenças transitadas em julgado. 

§ 2º As requisições serão dirigidas ao Presidente do Tribunal, pelo Juiz da execução, por 

meio de ofício, cujo teor deverá conter expressamente as seguintes indicações: 

I - identificação da ação de que resultou o crédito, data de ajuizamento, número do 

processo e o nome do(s) autor(es), comarca e/ou vara em que tramitou; 

II - se se trata de crédito de natureza alimentar ou comum; 

III - nome por extenso de todos os credores; 

IV - nome do devedor; 

V - total da importância do crédito a ser requisitado, de acordo com a última 

atualização, individualizada quando houver mais de um credor; 

VI - indicação do banco, agência e conta-corrente em nome do titular do crédito para o 

respectivo depósito; 

VII - que o pagamento se fará mediante termo de quitação nos autos, com assistência do 

representante legal da Fazenda;  

VIII - assinatura do Juiz. 

§ 3º Na hipótese de requisição de pequeno valor, dispensam-se as indicações dos itens II 

e VII. 

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de 

cópias, custeadas pelo interessado, exceto em se tratando de beneficiário da justiça 

gratuita, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender 

necessárias: 

I - sentença condenatória e o acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de 

jurisdição, se for caso de reexame necessário e/ou de recurso voluntário; 
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II - a conta de liquidação ou demonstrativo do débito, atualizados a partir do valor 

histórico, com esclarecimento dos índices utilizados; 

III - decisão que tiver homologado a conta de liquidação; 

IV - procuração e os possíveis substabelecimentos; 

V - se o credor ou interessado for pessoa jurídica, o registro desta; 

VI - certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento, como 

dos embargos à execução, se houver; 

VII - certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos; 

VIII - certidão de decurso do prazo legal para oposição de embargos à execução, ou 

cópia da decisão nestes proferida; 

§ 1º Em se tratando de precatório decorrente de título extrajudicial, excluem-se os itens 

“I” e “III”. 

§ 2º Para as requisições de pequeno valor, a que se refere a Lei Estadual 7.894/2003, 

além dos itens elencados nesta norma, o ofício deverá conter, ainda, renúncia do 

eventual saldo remanescente.  

Art. 445. Quando na ação originária houver valores caracterizados como precatório 

requisitório e requisição de pequeno valor, ou ainda, sendo estes de natureza diversas 

(alimentar ou comum) deverá o magistrado requisitá-los separadamente. 

Art. 446. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado e 

constituem crédito de natureza alimentar, devendo este constar como interessado no 

ofício de requisição quando os créditos forem compatíveis. Em sendo os créditos de 

natureza diversa, proceder-se-á em solicitações distintas, que dará origem a precatório 

ou requisição de pequeno valor. 

Art. 447. O procedimento do recebimento até a quitação do precatório será de 

competência da secretaria auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda Regimental n.º 01/2004-TJ. 
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Seção 13 – Depósitos e Alvarás Judiciais 

 

Art. 448. Todos os depósitos judiciais realizados no Estado de Mato Grosso deverão ser 

efetuados por meio de guia emitida exclusivamente mediante acesso via internet ao link 

Sistema de Depósitos Judicias – SISCONDJ (http://siscondj.tjmt.jus.br), disponibilizado 

na página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).  

Art. 449. Os depósitos judiciais serão efetuados por meio de guia emitida no 

SISCONDJ, em conexão com o Sistema informatizado de acompanhamento processual, 

podendo ser emitida pelo Gestor Judicial da Vara à qual o processo estiver vinculado, 

pelo advogado ou pela parte interessada.  

Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial 

expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a procuração 

outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, 

§ 2º do Estatuto da OAB.  

§ 1º O Alvará deve conter, obrigatoriamente, o selo de autenticidade.  

§ 2º Quando houver determinação de pagamento para mais de um beneficiário, o alvará 

deverá ser desmembrado, com a individualização das partes.  

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de 

qualquer meio de comunicação.  

§ 4º O alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte.  

§ 5º Havendo honorários sucumbenciais, deverá ser expedido alvará exclusivo em nome 

do advogado.  

Art. 451. Os alvarás judiciais expedidos para levantamento de depósitos, serão 

encaminhados imediatamente ao Departamento da Conta Única pelo Juiz do feito via 

fac-símile, Malote Digital ou e mail. A operacionalização da liberação do numerário 

será feita pelo referido Departamento, que fará a conferência dos dados e da assinatura 

do Juiz.  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 984 de 1524



Art. 452. As transferências para outras contas, de valores referentes a depósito judicial, 

deverão ser efetuadas por meio de alvará, observando, quanto a sua validade, o disposto 

no art. 450 da CNGC. 

§ 1º Sendo autorizada, pelo juiz do feito, a realização de transferência para outras contas 

por meio de DOC/TED, o Gestor judiciário deverá efetivar o cadastro do CPF/CNPJ do 

autorizado no SISCONDJ. No caso de Conta Corrente, informar se a mesma é do tipo 

poupança (ex: 100.001-0 - poupança).  

§ 2º Caso a autorização consignada no alvará judicial seja levantamento em espécie, o 

mesmo será emitido nominalmente ao autorizado e ficará disponível ao saque por 30 

(trinta) dias, contados da remessa do Relatório de Pagamento à instituição bancária, 

sendo que findo o prazo, sem o levantamento a instituição bancária deverá efetuar o 

cancelamento.  

Art. 453. Em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, quando da devolução de 

carta precatória em que haja depósito judicial, o gestor judiciário deverá encaminhar 

ofício à conta única, solicitando a vinculação dos valores ao processo principal. 

Art. 454. Os valores referentes às fianças arbitradas pela autoridade judicial ou policial 

também deverão ser recolhidas pelo Sistema de Depósitos Judiciais – SISCONDJ.  
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Seção 14 – As Custas Processuais 

 

Art. 455. As Custas e Emolumentos dos atos praticados no Foro Judicial e Extrajudicial 

poderão ser reajustados por meio de Provimento. 

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou 

impossibilidade no momento exigível.  

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, 

enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito 

com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na 

Central de Distribuição.  

§ 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação.  

§ 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da 

parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. 

§ 4º Nos processos criminais em que houver a condenação do réu ao pagamento das 

custas, estas deverão ser cobradas nos próprios autos da condenação, procedendo em 

caso de inadimplemento, na forma do disposto no art. 467, da CNGC.  

§ 5º No que se refere à isenção de custas mencionada no artigo 90, § 3º, CPC, o juiz 

deverá observar o que dispõe a norma estadual (Lei 7.603/2001).  

 

Amicus curiae 

§ 6º A intervenção do amicus curiae, nos termos do art. 138, CPC, implica o 

recolhimento das custas pertinentes à “petição” (Lei 7.603/2001). 

§ 7º O disposto no artigo acima tem vigor até que lei estadual específica disciplina o 

tema. 

Art. 457. Compete aos Juízes das respectivas causas conhecer das reclamações das 

partes, solucionando-as de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e, 

quando for o caso, encaminhando-as a quem de direito, para a solução e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 986 de 1524



Art. 458. É permitida aos cartórios distribuidores não oficializados, nos processos 

distribuídos até 01.4.2002, a cobrança do ato da contagem de custas (Tabela L – item 45 

do Provimento 002/2004-CGJ e Lei 3.605/1974), sempre que esta se realizar. 

Parágrafo único. Ficam permitidos a cobrança e o recolhimento do ato de CÁLCULO 

elaborado pela secretaria Auxiliar da Presidência (Tabela C – item 04 do Provimento 

001/2004-CGJ e Lei 7.603/2001), no âmbito do Tribunal de Justiça, sempre que este se 

realizar, devendo o valor respectivo ser recolhido como Custas ao FUNAJURIS, por 

meio de guia de recolhimento padronizada do Fundo. 

Art. 459. As reclamações são isentas de custas e emolumentos. 

Art. 460. Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. 

§ 1º A isenção prevista no item anterior não alcança as entidades fiscalizadoras do 

exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere, do reembolso das 

despesas judiciais feitas pela parte vencedora. 

§ 2º As despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão 

suportadas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, por não constituírem custas ou 

emolumentos.  

Art. 461. Nos casos de necessidade de remessa dos autos para cálculo ou pagamento de 

outras despesas judiciais, a quitação do valor devido ao contador, quando este não 

integrar a justiça oficializada, será feita pela parte interessada e o valor pago 

diretamente ao contador. 

Art. 462. O processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS, após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral 

quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento. 

Parágrafo único. O simples desarquivamento para vista independe de pagamento do 

saldo devedor das custas, entretanto não isenta do pagamento da taxa de 

desarquivamento do processo.  

Art. 463. Os benefícios da assistência judiciária gratuita serão apreciados e julgados 

pelo Juiz da causa, mediante requerimento da pessoa interessada (artigo 4.º da Lei 

1.060/50) ou por procurador regularmente constituído, do Defensor Público e/ou dos 

Núcleos de Assistência Judiciária das Faculdades de Direito, instruindo o feito com a 
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declaração de que trata o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.603/01 e artigo 5º, inciso 

LXXIV, da Constituição federal, sendo vedado qualquer questionamento e/ou entrevista 

com o interessado. 

Parágrafo único. Ao ser expedido mandado para prática de ato decorrente de sentença 

proferida em prol de beneficiários de assistência judiciária, para cumprimento perante 

serventias extrajudiciais (atuais serviços notariais e registrais), o Juiz deverá fazer 

constar tal circunstância do ato mandamental, para cientificar o oficial ou notário a 

observar a gratuidade decorrente da Lei 1.060/50. 

Art. 464. No curso do processo, restando evidentes sinais de suficiência econômica da 

parte beneficiária, deve o magistrado proceder na forma ditada pelo art. 8º da Lei da 

“Justiça Gratuita”.  

Art. 465. Fica determinado aos senhores Distribuidores não oficializados que se 

abstenham de receber todo e qualquer valor devido ao FUNAJURIS, ficando tal 

arrecadação a cargo exclusivo do responsável pelos serviços do FUNAJURIS. 

Art. 466. Fica vedado o recebimento, por qualquer servidor, de guias de recolhimento 

rasuradas e/ou adulteradas, bem como dos valores destinados ao FUNAJURIS, os quais 

devem ser recolhidos por meio de guias padronizadas do Fundo, disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça - www.tjmt.jus.br).  

Art. 467. Em relação aos processos distribuídos antes da vigência da Lei 7.603/2001, 

inclusive os do Juizado Especial Cível, nas hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e 

V, do art. 949, da CNGC, extintos ou arquivados, e pendentes do recolhimento de 

custas, deverá o valor ser informado e anotado na margem da distribuição, para que, 

diante de eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos.  

I - à adoção do livro-caixa pelos Distribuidores e titulares dos Serviços Notariais e de 

Registros, assim como a sua escrituração diária, com o lançamento dos valores 

recebidos sob a autorização das Tabelas P e D (Foro Judicial) e F (Foro Extrajudicial), 

em contas separadas; 

II - à imediata remessa dos valores devidos às Associações, no 5.º (quinto) dia útil do 

mês seguinte àquele da arrecadação; 
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III - ao número de atos praticados ou feitos distribuídos, e aos valores remetidos às 

Associações, para verificação de eventual omissão na cobrança ou retenção das 

importâncias devidas em decorrência das tabelas P, D e F.  
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Seção 15 – Da gratuidade da justiça 

 

Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. 

§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 

II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em 

outros meios; 

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros 

exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor 

nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração 

da execução; 

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de 

ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e 

do contraditório; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de 

registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão 

judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 

concedido. 

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 990 de 1524



concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. 

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as 

multas processuais que lhe sejam impostas. 

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 

 

Do parcelamento 

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o 

pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas 

sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. 

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando 

da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. 

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º prevalece até que lei estadual específica discipline o tema. 

§ 10. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou que acolher pedido de sua 

revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na 

sentença, contra a qual caberá apelação. 

§ 11. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator 

sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. 

§ 12. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte 

deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem 

prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

§ 13. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de 

nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. 
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§ 14. No que se refere ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do 

presente artigo, aplica-se o artigo 95, §§ 3º e 4º, Código de Processo Civil, observada a 

tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. 

§ 15. Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento 

atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após 

praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou 

registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo 

parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento. 

§ 16. O juiz diretor foro mandará autuar o pedido e formará um procedimento, com 

contraditório e ampla defesa, podendo permitir a produção de provas, se assim se 

entender necessário, após o que decidirá a questão e, se a acolher, determinará ao 

outrora beneficiado que proceda ao pagamento dos emolumentos. 

 

Do procedimento 

Art. 469. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser 

formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu 

curso. 

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, 

antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos. 

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. 

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 

gratuidade da justiça. 

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários 

de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, 

salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 992 de 1524



§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a 

sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. 

Art. 470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte 

contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão 

de seu curso. 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. 
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Seção 16 – Requisição de Força Policial 

 

Art. 471. A força policial poderá ser requisitada diretamente à autoridade da sede da 

comarca ou à autoridade que a comande, dentro da área da jurisdição do Juiz. 

§ 1º A requisição da força policial para o cumprimento de qualquer diligência judicial 

só poderá ser feita por intermédio de expediente regular, subscrito pelo próprio Juiz, 

dirigida à autoridade que tenha competência para fornecê-la na área de jurisdição do 

magistrado. 

§ 2º O expediente de que trata a norma anterior deverá estar acompanhado de cópia do 

mandado, subscrito pelo Juiz que requisitar a força. 

§ 3º O mandado para cumprimento de qualquer diligência deverá emanar de decisão ou 

despacho lançado nos autos do processo respectivo. 

Art. 472. É terminantemente proibida a requisição de força policial para cumprimento 

de decisão ou despachos judiciais por qualquer outra autoridade que não seja o Juiz de 

Direito ou pessoa por ele expressa e excepcionalmente autorizada, a qual deverá ser 

funcionalmente identificada no mandado. Também é proibida a requisição de milícia, 

por despacho no cabeçalho de petições. 

Art. 473. O Oficial de Justiça, ou funcionário judicial, incumbido do cumprimento de 

qualquer diligência que dependa de força policial deverá, obrigatoriamente, identificar-

se perante a autoridade a quem seja dirigida a requisição. 

Art. 474. No cumprimento do mandado, havendo obstaculação de quem quer que seja, 

o Oficial de Justiça, ou a pessoa incumbida de cumprí-lo, deverá lavrar o auto relativo à 

obstrução e subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinenti aos 

autos, comunicando o fato ao Juiz do feito. 

Art. 475. Havendo urgência e não sendo possível a requisição normal da força policial, 

o Juiz poderá, independentemente da autuação do pedido, proferir despacho no verso da 

petição, ou em folha separada que deverá ser depois autuada, com um mínimo de 

motivação, mas, em qualquer circunstância, o cumprimento da diligência terá de ser 

sempre por via de mandado por ele subscrito, em conformidade com as normas 

anteriores. 
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Seção 17 – Requisição de Informação sobre Renda ou Bens à Receita Federal 

 

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio do 

INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.  

§ 2º A resposta da requisição, salvo determinação expressa do Juízo, ou se o requerente 

for o Ministério Público, poderá ser entregue ao advogado da parte para diligenciar, na 

Procuradoria da Fazenda, o encaminhamento da requisição ao Juízo, ficando vedado ao 

portador ter conhecimento das informações no âmbito administrativo.  

§ 3º O atendimento das requisições pelo órgão do Ministério da Fazenda Nacional ficará 

condicionado ao correto fornecimento dos dados relativos ao contribuinte (CPF ou 

CNPJ, domicílio fiscal) e ao cumprimento das exigências legais estabelecidas pela 

repartição. 

Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, física ou 

eletrônica, dos ofícios prestadores das informações econômico-financeiras das partes, 

dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência, salvo se por determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça. 

§ 1º O ofício informando apenas endereço do contribuinte poderá ser juntado aos autos 

pelo servidor. 

§ 2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando informações 

econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos por incineração ou 

processo equivalente. 
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Seção 18 – Método ORDEM de Gerenciamento para Resultados nas Comarcas e 

Varas  

 

Art. 478. Em todas as secretarias judiciais e gabinetes do Estado de Mato Grosso será 

aplicado o Método ORDEM de gerenciamento para resultados, conforme determina o 

Provimento n.º 008/2003-CM. 

Art. 479. O referido método tem por objetivo garantir mais eficiência aos serviços 

judiciários e maior satisfação aos que neles trabalham e deles se utilizam, por meio da 

Organização do espaço de produção, da Racionalização do processo de produção, do 

Desenvolvimento dos recursos humanos, da Excelência no atendimento e da 

Motivação, nos termos do manual editado pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 480. Na Organização do espaço de produção das secretarias e gabinetes será 

aplicada a ferramenta da qualidade total denominada “5 S” (5 Sensos), observados os 

seguintes princípios específicos: 

I - Nas secretarias a área de produção deverá ser separada daquela destinada ao 

atendimento ao público, garantindo a necessária tranquilidade e concentração aos 

servidores designados para realização dos serviços internos; 

II - O gestor judiciário, ou quem fizer suas vezes, deverá ser posicionado em local onde 

lhe seja possível visualizar as áreas de atendimento ao público e de serviços internos 

(produção); 

III - Os móveis e utensílios deverão ser adequados à realização dos trabalhos, ou 

adaptados para tanto, conforme orientação do setor responsável do Tribunal de Justiça 

ou da Corregedoria, observado o seguinte: 

a) Os escaninhos de processos não terão portas e deverão permitir a colocação dos 

processos no sentido horizontal, com os fundos da autuação para o lado de fora; 

b) As mesas não terão gavetas. 

IV - Os autos deverão conter etiquetas laterais, na parte inferior da autuação, com o 

número, ano e tipo do processo, a fim de permitir sua fácil e rápida localização nos 

escaninhos. 

Art. 481. Quando da implementação da metodologia na respectiva unidade judiciária, a 

equipe da Corregedoria, responsável pelos trabalhos, orientará na definição do layout e 

demais procedimentos de organização do espaço de produção, sendo responsabilidade 
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do Juiz e do gestor judiciário da Vara a manutenção dos padrões estabelecidos, que 

somente poderão ser alterados mediante prévia consulta ao órgão ou por nova 

orientação da equipe responsável. 

Art. 482. A Racionalização do processo de produção compreenderá as medidas a seguir 

indicadas, na forma do manual de que trata o art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras 

nele contidas: 

I - Definição do quadro de funções dos servidores lotados na secretaria; 

II - Triagem e separação dos processos, na secretaria e gabinete, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica, nos termos dos artigos 12 e 153 do CPC; 

III - Definição de metas diárias e mensais de produção para cada atividade da secretaria 

e para o gabinete; 

IV - Controle diário e mensal das metas estabelecidas; 

V - Distribuição, pelo gestor judiciário, das atividades da secretaria entre os servidores; 

VI - Prática dos atos ordinatórios do processo pelo gestor judiciário e por servidor por 

ele designado para auxiliá-lo; 

VII - Organização da produção do gabinete; 

VIII - Realização de reuniões periódicas para avaliação dos resultados e tratamentos das 

anomalias porventura existentes; 

IX - Efetivação das cargas de processo pelo sistema informatizado, diariamente, 

evitando acúmulo; 

X - Utilização, com exclusividade, dos documentos padronizados existentes no sistema 

informatizado de controle processual; 

XI - Manutenção do cadastro de processos rigorosamente atualizado, com relação às 

partes, endereços, advogados e outros dados, bem assim lançamento de todos os 

andamentos processuais, com a necessária correção e clareza, visando a formação do 

processo digital que corresponda à realidade do processo físico. 

XII - O sistema informatizado Apolo, PJE, PROJUDI e PHROTEUS só poderá ser 

acessado com senha e matrícula pessoal, ficando vedada a utilização de usuários 

genéricos como: GABINETE, DISTRIBUIDOR, CENTRAL DE MANDADOS, 

CONTADOR, SECRETARIA, DIRETORIA, etc.  

§ 1º Estarão sujeitas a fixação de metas e controle de produção:  

I - Nas secretarias, as seguintes atividades: 
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a) impulsionamento de feitos por certidão do gestor judiciário;  

b) expedição de documentos e matéria para imprensa;  

c) registro, autuação e juntada de peças;  

d) atualização do sistema informatizado;  

e) atendimento ao público. 

II - Nos gabinetes, os seguintes atos: 

a) sentenças; 

b) decisões interlocutórias/despachos de expediente; 

c) audiências. 

§ 2º Na definição do quadro de funções não deverá ser atribuída mais de uma função 

sujeita a controle de meta para o mesmo servidor, salvo não havendo pessoal disponível 

na quantidade necessária. 

§ 3º Nos gabinetes e secretarias, após a triagem e separação, os processos deverão ser 

acomodados em escaninhos padronizados (art. 480, III, “a”, da CNGC), que levarão 

etiquetas de identificação de acordo com a tarefa a ser executada ou a respectiva fase 

processual, nos termos do manual da metodologia e orientação da equipe de 

implantação. 

§ 4º As metas diárias e mensais de cada função/atividade deverão ser definidas em 

patamares produtivos e possíveis de serem executados, de acordo com as 

especificidades de cada unidade judiciária e os dados de produção média fornecidos 

pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

§ 5º A fixação e controle diário das metas e da produção da secretaria são de 

responsabilidade do gestor judiciário, sob a fiscalização do Juiz. No gabinete, a fixação 

das metas é de responsabilidade do respectivo Juiz, devendo-se observar a regra prevista 

no item anterior. 

§ 6º Ao gestor judiciário compete, diariamente, distribuir as tarefas entre os servidores 

da secretaria, de acordo com as respectivas funções, zelando pela divisão eqüitativa do 

serviço em quantidade e qualidade e pela observância da prioridade legal dos feitos em 

tramitação.  

§ 7º Compete, ainda, ao gestor judiciário, sem prejuízo de seus demais deveres de 

ofício:  
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I - praticar os atos ordinatórios, com a possibilidade de designar servidor para auxiliá-

lo, impulsionando os feitos por certidão nos casos em que a lei autoriza;  

II - proceder à conferência da qualidade dos trabalhos realizados, evitando a ocorrência 

de erros, podendo designar servidor para auxiliá-lo; 

III - cuidar da correta utilização do painel de gestão à vista;  

IV - gerenciar a secretaria, zelando da sua organização e adotando as providências 

necessárias ao atingimento das metas estabelecidas;  

V - agendar as reuniões para avaliação de resultados e tratamento de anomalias; 

VI - zelar dos móveis e equipamentos de informática;  

VII - direcionar os feitos em tramitação na secretaria, utilizando-se de folha de 

andamento processual na contracapa do processo;  

VIII - zelar pela aplicação e manutenção da metodologia, levando ao conhecimento do 

Juiz as questões que fugirem à sua alçada. 

§ 8º Serão realizadas reuniões trimestrais entre os servidores e o gestor judiciário; O 

Gestor judiciário e o Juiz da Vara e o Juiz Diretor do Foro e os demais juízes da 

respectiva comarca para avaliação de resultados e tratamento de anomalias.  

I – Das reuniões será lavrada ata, em modelo próprio, a ser assinada pelos presentes e 

arquivada na secretaria ou Diretoria do Foro, conforme o caso. 

§ 9º Na organização do gabinete deverão ser atendidas as seguintes regras gerais: 

I - Aplicação dos princípios da ferramenta da qualidade “5S”; 

II - manutenção dos processos em escaninhos padronizados, devidamente triados de 

acordo com a tabela sugerida no manual da metodologia, que poderá ser 

complementada pelo magistrado para atender às especificidades da Vara; 

III - Lançamento, na íntegra, de todos os despachos, decisões interlocutórias e 

sentenças, bem como dos termos de audiência, no sistema informatizado, resguardando-

se as hipóteses de segredo de justiça com o necessário sigilo; 

IV - O recebimento e a devolução de processos em carga devem ser realizados 

diariamente; 

V - Utilização do mobiliário padronizado fornecido pelo Tribunal de Justiça; 

VI - Separação dos processos urgentes daqueles que dependem de mero impulso ou de 

decisão de pouca complexidade, visando, na medida do possível, sua pronta solução e 

devolução à secretaria, evitando acúmulo.  
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VII - Todo andamento de despacho, decisão e sentença lançado indevidamente no 

Sistema informatizado de acompanhamento processual só poderá ser cancelado. Não 

será mais possível, nem mesmo para o Supervisor do Sistema (Corregedoria), a 

exclusão de lançamentos indevidos. Para o cancelamento de um desses andamentos 

(despacho, decisão ou sentença), faz-se necessário alterar a situação do andamento para 

CANCELADO, digitar a SENHA do magistrado e informar o MOTIVO do 

cancelamento.  

 

Julgamento Antecipado Parcial do Mérito 

§ 10. A produtividade do magistrado, para os efeitos do artigo 356, CPC, aferirá o ato 

judicial lançado como decisão interlocutória. 

Art. 483. O Desenvolvimento dos Recursos Humanos deverá ser obtido por meio da 

realização de cursos e treinamentos no âmbito da comarca, a serem viabilizados pelo 

Juiz Diretor do Foro por meio da Escola dos Servidores do Poder Judiciário. 

§ 1º Para realização dos treinamentos, deverá o Juiz Diretor selecionar instrutores dentre 

o pessoal do próprio Foro, ou solicitar a cooperação de outros órgãos ou entidades 

públicas, inclusive do Tribunal de Justiça. 

§ 2º Até o final do mês de fevereiro de cada ano, o Juiz Diretor deverá elaborar o 

“Cronograma Anual de Cursos”, de acordo com as necessidades da comarca, enviando 

cópia à Escola dos Servidores e arquivando o original na respectiva Coordenadoria ou 

Gerência Administrativa. 

§ 3º Nas comarcas com mais de uma Vara, o Juiz Diretor deverá elaborar o 

“Cronograma Anual de Cursos” levando em consideração as sugestões dos juízes de 

cada uma das Varas, que deverão ser por ele solicitadas. 

§ 4º Ao final de cada curso, serão conferidos certificados de conclusão aos participantes 

pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário.  

Art. 484. A Excelência no Atendimento deverá ser tida como prioridade nas secretarias, 

observando-se as seguintes regras gerais: 

I - atendimento padronizado, tanto ao telefone como pessoalmente, nos termos do 

manual da metodologia; 

II - preenchimento das fichas virtuais no sistema informatizado, visando o registro dos 

atendimentos e aferição da produtividade; 
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III - destinação de ao menos um servidor exclusivamente para os atendimentos 

ordinários e outro para atendimentos urgentes, devidamente treinados, salvo não 

havendo recursos humanos disponíveis; 

IV - realização de atendimentos agendados, quando possível, na forma do sistema; 

V - rigorosa observação da ordem de chegada, ressalvados os casos de prioridade legal, 

como de pessoas idosas e gestantes, ou de medidas urgentes; 

VI - manutenção nos balcões das secretarias e Diretorias de Foro de formulários 

destinados à realização de reclamações, conforme modelo aprovado pela Corregedoria. 

Art. 485. As fichas de atendimento virtual não deverão ser impressas, salvo nos casos 

de agendamento do atendimento, quando deverá ser fornecido o devido protocolo para a 

pessoa atendida. 

Art. 486. Não havendo recursos humanos suficiente e havendo necessidade, deverá o 

Gestor judiciário designar servidores de outras funções para atuarem como auxiliares no 

atendimento ao público, destinados ao atendimento de telefone, de medidas urgentes e 

visando evitar acúmulo de pessoas no balcão em horários de maior movimento. 

Art. 487. Como forma de aferir o nível de contentamento do público e dos servidores, 

bem assim constatar a necessidade de melhoria dos serviços, serão realizadas pelo Juiz 

Diretor do Foro, semestralmente, pesquisas de satisfação, consistentes na aplicação de 

questionários padronizados, conforme modelos aprovados pela Corregedoria, 

direcionados ao público em geral, ao público técnico (advogados, membros do 

Ministério Público e Defensoria, Procuradores etc) e aos servidores. 

Art. 488. As datas das pesquisas serão fixadas pelo Juiz Diretor, obedecida a 

periodicidade semestral, sendo os questionários disponibilizados nas secretarias, 

gabinetes, Diretoria e demais setores do Fórum, pelo prazo de 15 (quinze) dias, findo o 

qual, os questionários preenchidos serão analisados e estratificados, devendo ser 

adotadas as medidas necessárias à correção das falhas detectadas, à melhoria dos 

serviços e à implementação das sugestões julgadas apropriadas e convenientes. 

Art. 489. Os questionários e a estratificação da pesquisa serão devidamente arquivados 

na Diretoria do Foro e serão apresentados na primeira correição que for realizada pela 

Corregedoria, após o que os questionários poderão ser incinerados.  
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Art. 490. A Motivação dos servidores envolvidos no processo de produção das 

secretarias será obtida através de mecanismos de criação de estímulos positivos e 

negativos. 

§ 1º Os estímulos positivos referem-se aos incentivos e vantagens atribuídas aos 

servidores mais produtivos, podendo consistir na concessão de licenças compensatórias, 

treinamentos, destaque nos quadros de gestão à vista, ofícios de elogio e outros que 

venham a ser instituídos, a serem conferidos nos termos do manual da metodologia. 

§ 2º Os estímulos negativos referem-se às sanções disciplinares que podem ser aplicadas 

aos servidores improdutivos e/ou descomprometidos com o serviço. 

I – O descumprimento das normas, rotinas e práticas estabelecidas pelo Método 

ORDEM, inclusive o não atingimento reiterado e injustificado das metas de produção 

estabelecidas, configuram negligência e descumprimento do dever funcional de 

obediência às leis e regras regulamentares, puníveis nos termos da Lei Estadual 4.930, 

de 28/11/1985. 

II – Na forma do artigo 61, § 1.o, da Lei Estadual 4.930/85, compete a cada Juiz, 

independentemente de sindicância ou processo, aplicar as penalidades de advertência e 

censura relativamente às faltas cometidas nos processos sob sua direção e ao Juiz 

Diretor do Fórum nos demais casos. 

Art. 491. As normas, rotinas e práticas constantes do Manual do Método ORDEM, 

editado pela Corregedoria, são parte integrante das disposições desta Consolidação, 

devendo sua revisão e alteração serem aprovadas mediante Provimento do Corregedor-

Geral da Justiça que fará menção à versão anterior e à nova. 

Art. 492. Os casos não disciplinados nesta Consolidação e no Manual do Método 

ORDEM serão solucionados pelo Corregedor-Geral da Justiça ou por Juiz Auxiliar por 

ele designado.  

Art. 493. As licenças compensatórias já aferidas e adquiridas pelos servidores após a 

suspensão da Planilha Eletrônica poderão ser usufruídas nos termos do Manual do 

Método ORDEM, conforme cronograma estipulado por cada lotação, com os dados 

extraídos com base no relatório - Andamento por Produtor, existente no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual.  

Art. 494. A definição de metas a serem cumpridas pelos servidores, conforme dispõe do 

§ 4º, do art. 482, CNGC, permanece devendo ser feita com base na Tabela de Média de 
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Produção, disponível no site da Corregedoria, no menu “Programas”, item Método 

ORDEM.  

Art. 495. Ficam suspensas novas aferições de licenças compensatórias até o 

desenvolvimento de novo sistema que, de forma automática, realize os cálculos de 

produtividade dos servidores das secretarias judiciárias.  

Art. 496. Os andamentos lançados indevidamente pela secretaria, no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual, serão CANCELADOS, procedendo-se à 

alteração da situação do andamento para CANCELADO, digitar a SENHA do Gestor 

judiciário e informar o MOTIVO do cancelamento.  

Art. 497. Para o caso do lançamento indevido de andamentos de REDISTRIBUIÇÃO 

(215, 222, 386 e 387), deverá ser lançado o andamento 561 – Remessa indevida para 

redistribuição, o que automaticamente liberará o processo para lançamento de outros 

tipos de andamentos.  

Art. 498. Para o lançamento indevido do andamento “17 – Devolução de Carta 

Precatória para Comarca de Origem”, deverá ser lançado o andamento “560 – 

Devolução Indevida de Carta Precatória”.  

Art. 499. Os processos remetidos à segunda instância nos andamentos, “218 – Remessa 

dos Autos a 2ª Instância” e “150 – Recurso Remetido para as Turmas Recursais” serão 

automaticamente retirados do Relatório Estatístico da Vara e deverão permanecer neste 

andamento. Devolvidos à primeira instância, deverá ser lançado o andamento “83 – 

Retorno dos Autos à 1ª Instância”, o que reconduzirá o processo de volta ao estoque da 

Vara.  
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Seção 19 – Perícias 

 

Art. 500. A escolha de perito recairá sobre profissional de nível superior, devidamente 

inscrito no órgão de classe, o qual comprovará sua habilitação por meio de certidão da 

respectiva entidade, ou carteira de identificação do respectivo Conselho. 

Parágrafo único. O juiz deve observar, na nomeação dos peritos, as normas 

administrativas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 233/2016), as normas e o 

cadastro efetuado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Art. 501. As perícias criminalísticas, de medicina legal, de odontologia legal e os 

serviços de identificação civil e criminal serão efetuadas pela Perícia Oficial e 

Identificação Técnica – POLITEC do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 83 

da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional 33/2005.  

§ 1º As consultas de laudos de medicina e de odontologia legal serão realizadas por 

meio do Sistema POLITEC On line, disponível no link: 

https://portal.seguranca.mt.gov.br/politec-online.  

§ 2º O cadastramento deverá ser solicitado pelos magistrados por mensagem eletrônica 

(e-mail: politeconline@tj.mt.gov.br) dirigida ao Gabinete da Corregedoria-Geral da 

Justiça, o qual exercerá a função Máster no sistema informatizado estabelecido pela 

Politec.  

§ 3º Serão encaminhados ao e-mail do solicitante os Termos de Compromisso de 

Acesso e de Responsabilidade e Sigilo, os quais deverão ser preenchidos, assinados e 

devolvidos ao endereço eletrônico requerido (politeconline@tj.mt.gov.br), para 

efetivação do cadastro no referido Sistema”.  

§ 4º O Gestor judiciário do Juízo, havendo despacho judicial para a realização de perícia 

médica, após o agendamento da data do exame, deverá expedir mandado de intimação 

pessoal ao periciando e ao seu responsável legal, em casos de tutela e curatela, ou ao 

responsável pela sua custódia, em caso de réu preso.  

§ 5º O perito poderá ter vista dos autos fora da secretaria por prazo fixado pelo Juiz 

quando de sua nomeação e para elaboração do laudo.  

Art. 502. Nas comarcas onde não houver profissional habilitado para a realização de 

perícias técnicas ou científicas, após a consulta ao órgão da classe e certificada tal 

circunstância nos autos, a indicação e a nomeação passará a ser de livre escolha do Juiz. 
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Art. 503. Por ocasião da apresentação do laudo, planta, avaliação, parecer ou outro 

trabalho de engenharia, arquitetura ou agronomia, juntamente com o serviço realizado, 

deverá ser exigida do profissional a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em 

se tratando de engenheiros, arquitetos e agrônomos, sujeitos às Leis 6.496/77 e 

5.194/66. 

Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar 

em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade 

econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito 

prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente 

após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes. 

§ 1º Em casos excepcionais, atendendo a requerimento fundamentado do experto, o Juiz 

poderá autorizar o levantamento antecipado de até 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários depositados, para fazer face aos custos iniciais com a perícia.  

§ 2º Os peritos somente serão convocados a prestar declarações em Juízo para 

responderem a quesitos suplementares, previamente apresentados por escrito (artigo 

477, § 3º, do CPC), evitando-se sua convocação como testemunha. 

§ 3º Quando a natureza do fato permitir, a perícia poderá consistir na inquirição pelo 

Juiz de especialista, sobre ponto controvertido da causa que demande especial 

conhecimento científico ou técnico, na forma do artigo 464, § 3º, do CPC.  

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das 

especificidades e particularidades da causa. 

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência 

judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de 

ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de 

Justiça para tal finalidade. 

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, 

pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas. 

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados 

pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a 
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indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional 

particular.  

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou 

aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de 

prova, salvo se a perícia for indispensável. 

IV – Nas nomeações de peritos para realização de trabalhos sujeitos ao pagamento de 

honorários pelas partes, deverão ter preferência aqueles profissionais que aceitarem as 

nomeações que lhes forem feitas em processos de assistência judiciária gratuita. 

Art. 505. Caberá ao Juiz da Comarca ou Vara onde tramita o processo, encaminhar o 

periciando a uma das instituições conveniadas, para realização da perícia. 

Parágrafo único. O encaminhamento será precedido de contato do Juízo com uma das 

Instituições conveniadas, escolhida preferencialmente entre as que se localizam na 

mesma região da comarca. 

Art. 506. Nos processos cíveis, salvo nas hipóteses de justiça gratuita, o provimento das 

despesas dos atos processuais requeridos pelas partes, ou determinados de ofício, 

obedecerá ao disposto nos artigos 82 e seguintes do CPC, cabendo às partes supri-las. 

 

Da nomeação de perito médico nos processos da Justiça Gratuita, nas Comarcas 

onde não exista perito oficial 

Art. 507. Recomendar aos Juízes que, para salvaguardar a defesa dos necessitados e os 

princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na prestação 

jurisdicional, nomeiem médicos como peritos sempre que verificarem nos casos 

concretos a necessidade da realização de perícia nessa área e a impossibilidade de sua 

realização por perito oficial.  

§ 1º Para facilitar o procedimento de nomeação e agilizar o serviço judiciário nas 

Comarcas onde não exista perito oficial, o Juiz poderá cadastrar médicos interessados 

no desempenho dessa atribuição.  

I – O requerimento de cadastro será feito pelo profissional, devendo constar:  

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

b) o endereço profissional; 

c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; 

d) a área de atuação, destacando sua especialidade. 
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II – A nomeação do perito deverá, dentro do possível, respeitar um sistema de rodízio 

sequenciado entre os profissionais cadastrados, evitando-se privilégios.  

§ 2º No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários periciais devidos ao 

médico, levando em conta a Resolução 233, Conselho Nacional de Justiça.  

§ 3º Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor 

do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 

§ 4º De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado.  

Art 508. A realização de perícia nos termos desta seção é totalmente gratuita, vedada ao 

médico perito nomeado cobrar honorários periciais ou quaisquer outros valores do 

beneficiário da Justiça Gratuita.  

Art. 509. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração 

instituída:  

I – realizar a perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-

profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 

II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. 

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações elencadas no caput deste artigo 

importará na substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.  

Art. 510. A cada semestre, o Juiz enviará à Corregedoria-Geral da Justiça relatório 

informando a quantidade de processos em que foi necessária a nomeação de perito nas 

áreas da Medicina, Psicologia e Serviço Social bem como os honorários fixados. 

Art. 511. As normas desta seção aplicam-se também aos casos em que se fizer 

necessária a realização de perícia nas áreas da Psicologia e do Serviço Social, aplicando, 

na fixação dos honorários, as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (Res. 

233/2016) e, subsidiariamente, as tabelas baixadas pelo Conselho Federal de Psicologia 

e pelo Conselho Federal de Serviço Social ou pelos órgãos regionais de representação.  
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Seção 20 – Penhora on-line 

 

Art. 512. Não havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 523 e 829 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, requisitará do 

Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome do executado, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor 

indicado na execução.  

§ 1º A ordem judicial de bloqueio deverá, obrigatoriamente, indicar o número do 

Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do 

devedor. 

§ 2º Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer no gabinete do juiz até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. 

§ 3º Os processos em que haja bloqueio de valores em mais de uma conta, terão 

prioridade de tramitação, devendo ser utilizada identificação visível (tarja vermelha), 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais desbloqueios. 

§ 4º Sempre que possível, a parte que requerer o bloqueio indicará a instituição 

financeira ou agência em que o devedor possui ativos financeiros. 

Art. 513. O acesso dos magistrados ao Sistema Bacen Jud 2.0 será feito por intermédio 

de senha pessoal e intransferível, após o cadastramento efetuado pelo Master do TJ. 

Parágrafo único. O magistrado cadastrado na primeira versão do sistema não necessita 

proceder a novo cadastramento, bastando a atualização da senha. 

Art. 514. Observados os critérios e limites de atuação inerentes ao próprio convênio, 

também podem ser cadastrados servidores indicados pelos magistrados, mas somente a 

senha destes permitirá o bloqueio e o desbloqueio de contas correntes e de aplicações 

financeiras. 

§ 1º O cadastramento deve ser solicitado pelos magistrados por mensagem eletrônica (e-

mail: bacenjud@tj.mt.gov.br) dirigida ao Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça, o 

qual exercerá a função Master no sistema informatizado estabelecido pelo Banco 

Central do Brasil. 

§ 2º A observância dos prazos estabelecidos pelo Banco Central para alteração, 

renovação e cadastramento de senhas para operacionalização do sistema Bacen Jud, é de 
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responsabilidade do magistrado e será fiscalizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

juntamente com o relatório estatístico de produção mensal. 

§ 3º O relatório sobre a utilização do sistema Bacen Jud, a que se reporta o parágrafo 

antecedente, deverá registrar qual o status da senha cadastrada (se ativa; bloqueada ou 

vencida), assim como a quantidade de ordens judiciais de bloqueio emitidas, 

identificando quantas foram eficazes, quantas não lograram êxito algum e quantas 

apenas bloquearam ativos, sem atingir o montante exequendo, apontando, ainda, os 

eventuais problemas identificados na utilização da ferramenta eletrônica. 

Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se 

de procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud, determinará a transferência 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854). 

§ 1º Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição 

financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino, o qual deverá ser informado o seguinte: 00.000.000/4738-47 ou 

00.000.000/0001-91 (CNPJ do Banco do Brasil S.A.). Na tela seguinte (campo agência) 

deverá ser indicada a agência onde é movimentada a Conta Única (n.º 0417). 

§ 2º Finalizada essa fase do procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao 

magistrado da transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; partes; valor 

da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, possibilitando a identificação 

do depósito. 

§ 3º Se as agências bancárias obstarem, por qualquer modo, o cumprimento das ordens 

judiciais de bloqueio e/ou de transferência, o Juiz adotará as providências cabíveis e 

necessárias, inclusive de natureza penal, se for o caso, comunicando o fato à 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 516. Os embargos do devedor não inibirão a penhora, via Bacen Jud, salvo se o 

Juiz aceitar outra garantia à execução, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do 

CPC). 

Art. 517. A decisão que determinar a realização da penhora on line, deverá ser lançada 

no sistema informatizado de tramitação processual, com o status “sigiloso”, até que se 
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confirme o bloqueio judicial, evitando que o devedor tenha ciência da ordem de 

constrição antes que ela seja operacionalizada. 

Art. 518. O levantamento de valores penhorados, antes de finalizado o procedimento 

executório, deve ser apreciado com prudência e cautelas cabíveis à hipótese, observadas 

as prescrições legais. 

Art. 519. Os magistrados e servidores cadastrados no “Sistema Bacen Jud” deverão 

observar os prazos e recomendações constantes do regulamento do Bacen Jud 2.0, 

acessível no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), no ícone “Sistema 

Financeiro”, a Resolução 61/2008, Conselho Nacional de Justiça, assim como as 

normas da CNGC. 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1010 de 1524



Seção 21 – Da Gravação de Audiências 

 

Art. 520. Nas audiências criminais, salvo impossibilidade material momentânea, 

devidamente anotada em ata, o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, 

do ofendido e das testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação 

magnética (mídia eletrônica digital) ou técnica similar, inclusive audiovisual. 

§ 1º Conforme expressamente autorizado pelo art. 405, § 2º do CPP, na redação que lhe 

deu a Lei Federal n. 11.719/2008, havendo registro audiovisual das audiências, será 

encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.  

§ 2º Também nas audiências cíveis, o uso dos equipamentos de gravação audiovisual 

deve ser adotado como regra, aplicando-se a mesma medida do juízo criminal com 

relação a desobrigação de transcrição dos atos gravados. *  

§ 3º O registro fonográfico ou audiovisual das audiências aplica-se à prova oral, às 

alegações das partes e às decisões nelas proferidas, inclusive sentença. 

§ 4º A utilização da gravação das audiências por meio eletrônico dependerá da 

existência de equipamento adequado que permita reprodução de razoável qualidade, 

fornecido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Juiz. 

§ 5º Os depoimentos serão colhidos pelo sistema de datilografia ou digitação, quando 

ocorrer qualquer causa impeditiva do registro audiovisual da audiência, bem como 

poderá o juiz dispensar a gravação digital nos casos em que a adoção do sistema não 

resultar em proveito da celeridade processual.  

§ 6º No cumprimento de carta precatória, rogatória ou de ordem, é de livre a adoção do 

sistema de gravação digital, não havendo necessidade de degravação no juízo 

deprecado.  

§ 7º Na carta precatória não se fará menção à adoção ou não do sistema no juízo 

deprecante, ao qual competirá dispensar a degravação ou determiná-la, ao crivo do 

respectivo juiz, providenciando-a por meio de recursos humanos e técnicos que estão à 

sua disposição.  

§ 8º O juízo deprecado devolverá os autos de carta precatória acompanhados do CD-

ROM, contendo os atos registrados, competindo ao juízo deprecante providenciar cópia 

do disco (CD-segurança ou DVD-segurança).  
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§ 9º No juízo deprecado será mantido pelo prazo de seis meses, contados da baixa da 

precatória, arquivo digital dos atos realizados, em CD ou DVD, no qual poderão ser 

coligidos atos de diferentes cartas precatórias, dispensada a duplicação a que se refere o 

§ 6º do art. 522 da CNGC.  

§ 10. Em situações excepcionais, para a preservação da honra, da imagem e da 

intimidade do depoente, ou na hipótese do art. 217, do Código de Processo Penal, o 

magistrado poderá, fundamentadamente, autorizar que o registro seja feito apenas em 

áudio, ou, em último caso, na forma tradicional. 

§ 11. É vedado o registro fonográfico ou audiovisual de depoimento quando for 

necessária a preservação da identidade do depoente (Lei 9.807/1999).  

§ 12. Autoriza-se a gravação em áudio, se utilizado efeito de distorção de voz.  

§ 13. O registro das manifestações de advogados, promotores e juízes, tais como 

alegações finais, pareceres, contraditas, requerimentos, decisões e sentenças, deverá ser 

feito por qualquer meio idôneo de gravação, em especial, o audiovisual.  

Art. 521. A utilização do registro fonográfico ou audiovisual será documentada por 

termo de audiência, devidamente assinado pelo Juiz e pelos presentes à audiência, a ser 

juntado aos autos, onde constarão os seguintes dados: 

I - data da audiência; 

II - nome do Juiz que a preside; 

III - local do ato; 

IV - identificação das partes e seus representantes, e a presença ou ausência para o ato; 

V - se for o caso, a presença dos representantes do Ministério Público ou da Defensoria 

Pública; 

VI - ciência prévia das partes quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado 

e sobre a utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a advertência acerca da 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao 

processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação 

processual (art. 20, da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil).  

VII - breve resumo dos fatos ocorridos na audiência, com suas principais ocorrências, a 

ordem de produção da prova oral colhida e as decisões proferidas, inclusive a sentença, 

devendo, neste último caso, constar, necessariamente, do termo de audiência o 

dispositivo do julgado. 
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§ 1º As testemunhas assinarão termo de comparecimento, no qual constará a tomada de 

compromisso. 

§ 2º Ao serem mostrados ao depoente ou interrogando documentos constantes do 

processo, é necessária a referência ao número da folha em que se encontram juntados.  

§ 3º Durante a audiência, os microfones precisam estar próximos às pessoas que os 

utilizam, visando evitar omissões na captação.  

§ 4º O juiz, ao passar a palavra para o promotor ou para as partes, deverá fazê-lo em voz 

alta. Sendo mais de um réu, deverá nominar qual deles a defesa representa, visando a 

uma correta identificação dos interlocutores.  

Art. 522. As declarações colhidas mediante utilização do sistema de gravação 

audiovisual ou fonográfica devem ser registradas, de forma padronizada e sequencial, 

em CD-ROM não-regravável ou em DVD-ROM não regravável, que acompanhará os 

respectivos autos, devendo ser organizados da seguinte forma: 

I - para cada depoimento corresponderá um arquivo distinto, identificado pelo nome da 

pessoa ouvida e data da audiência, devendo os depoimentos ser gravados em ordem 

sequenciada, no mesmo disco, até o limite de sua capacidade de armazenamento; 

II - o CD-ROM ou o DVD-ROM será identificado pela numeração dos autos, escrita 

com caneta apropriada, facultando-se ao Juiz e às partes assiná-lo; 

III - o CD-ROM ou o DVD-ROM gravado será juntado aos autos, na seqüência 

imediatamente seguinte ao termo de audiência, armazenado em invólucro apropriado. 

IV - havendo necessidade de gravação dos depoimentos em mais de um disco, este será 

identificado da mesma forma que a descrita no item b, acrescentando o numeral romano 

a que corresponde (ex: II, III etc).  

§ 1º Para segurança dos dados, a unidade judiciária promoverá, até o primeiro dia útil de 

cada mês, cópia de todas as gravações do mês anterior, em CD-ROM ou DVD-ROM 

(CD-segurança ou DVD-segurança), que deverá ser mantida separada dos autos, em 

local seguro.  

§ 2º Não será permitida a retirada do CD-segurança ou DVD-segurança da serventia, 

quando da carga dos autos aos procuradores das partes.  

§ 3º No CD-segurança ou DVD-segurança, a critério do juízo, poderão ser gravados 

depoimentos de feitos distintos, unificando os arquivos armazenados na secretaria do 

juízo. Os depoimentos de um mesmo processo deverão ser reunidos em uma única 
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pasta, gravada na mídia, identificada pelo tipo de feito, número do registro e, sendo 

carta precatória, rogatória ou de ordem, juízo deprecante.  

§ 4º A critério do juiz, o uso das mídias de segurança poderá ser separado por tipo de 

feito, para facilitar as buscas (ex.: processos, cartas precatórias etc).  

§ 5º Saturada a capacidade de armazenamento, a mídia de segurança será encerrada, 

lançando-se na etiqueta e na capa, a data e assinatura do juiz.  

§ 6º Optando pelo armazenamento conjunto de atos de diferentes processos em uma 

mesma mídia, a secretaria do juízo deverá duplicar a cópia de segurança (com o mesmo 

número de série), diante da possibilidade de falha ou deterioração da mídia.  

Art. 523. Faculta-se às partes, a terceiros intervenientes, ao Ministério Público e ao 

assistente de acusação, conforme o caso, requerer, a qualquer momento, que a secretaria 

do Juízo faça cópia dos registros fonográficos ou audiovisuais de audiências, 

apresentando o indispensável CD-ROM, DVD-ROM ou Pen Drive junto com o 

requerimento, respeitada a vedação de divulgação constante no art. 521, VI, da CNGC.  

§ 1º A parte, ou seu advogado, assinará Termo de Recebimento da cópia gravada, em 

que se responsabilizará pelo material e seu uso exclusivo para fins processuais.  

§ 2º Em sendo possível, a requerimento das partes, pode o Juiz determinar que seja 

remetida a gravação da audiência no endereço eletrônico credenciado no Poder 

Judiciário. 

Art. 524. Não haverá transcrição total ou parcial de declarações registradas na gravação 

eletrônica da audiência, salvo nas hipóteses dos artigos 460, § 1º do CPC e 475, 

parágrafo único do CPP.  

§ 1º O termo de transcrição, a ser juntado nos autos, será elaborado por servidor da 

secretaria do Juízo, que certificará corresponder a reprodução aos termos das 

declarações registradas no sistema de gravação, intimando-se as partes para 

apresentarem impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de conferência, não tiverem sido apontados erros na 

transcrição, o Gestor Judicial certificará nos autos a inexistência de impugnações.  

§ 3º Não havendo impugnação, o Gestor Judicial certificará a ocorrência; havendo, 

designará dia e hora para que os registros sejam exibidos, intimando-se as partes para o 

respectivo ato.  
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§ 4º O impugnante deverá detalhar o objeto de seu inconformismo, indicando a 

expressão escrita que entenda não corresponder ao conteúdo gravado, bem como o que 

deveria estar transcrito, sob pena de indeferimento. 

§ 5º Depois da reprodução da gravação em áudio ou vídeo, será lavrado termo onde se 

registrará o seu conteúdo, e será resolvida a impugnação oposta, saindo as partes cientes 

da decisão, restabelecendo, se for o caso, a contagem dos prazos processuais. 

§ 6º A oferta de impugnação não suspenderá o curso dos prazos processuais, exceto os 

de eventuais recursos, ou quando a transcrição for, a critério do Juiz, condicionante à 

realização de outro ato processual. 

I – O juiz poderá indeferir o pedido de transcrição, se ela for evidentemente 

desnecessária para a compreensão dos fatos registrados.  

II – As despesas com a transcrição serão suportadas por aquele que a requerer.  

§ 7º Constatada eventual falha na gravação ou deficiência quanto à percepção do 

registro, em sendo necessária, poderá ser designada audiência de reinquirição, total ou 

parcial. 

Art. 525. Sempre que possível, deverá o Juiz sentenciar os autos na própria audiência 

em que for realizada a gravação eletrônica, observando, nesse caso, no art. 521, VII, da 

CNGC. 

Art. 526. Nos Juizados Especiais, havendo recurso, as partes poderão requerer a 

transcrição da gravação, sob as expensas do juízo até que seja editada lei alterando a 

tabela de custas dos atos judiciais.  

§ 1º Nas Varas Cíveis e Criminais, havendo recurso, a decisão recorrida e/ou os 

depoimentos gravados serão remetidos à Central de Degravação dos atos praticados na 

1ª e na 2ª Instância, conforme Provimento nº 08/2010-CM, se houver necessidade.  

§ 2º O juiz poderá adotar outras providências que entender convenientes, em razão do 

rito processual aplicável, não só para preservar a segurança do sistema, como também 

garantir a aplicação dos princípios da celeridade, do contraditório e da ampla defesa.  

Art. 527. Os arquivos de gravação serão mantidos até o trânsito em julgado da sentença 

ou até o final do prazo para propositura de ação rescisória ou revisão criminal. 

Parágrafo único. As sentenças gravadas não serão eliminadas, equiparando-se este 

registro, para todos os fins, ao do Livro de Registro de Sentença. 
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Seção 22 – Da Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 1ª 

Instância do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 528. Os autos de processo e as ordens judiciais específicas serão rigorosamente 

cumpridos pelos Gestores Judiciários que atuam nas Varas Judiciais e nas Unidades dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, observando-se o seguinte: 

 

Dos Carimbos 

§ 1º Os carimbos atualmente lançados nas diversas folhas dos processos em andamento 

na Justiça de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, incluindo os feitos de 

rápida tramitação, deverão ser substituídos por folhas de movimentação de atos 

processuais criadas para essa finalidade, conforme os padrões estabelecidos nos anexos 

I, II e IV desta seção.  

§ 2º Os Carimbos de vista, remessa e de recebimento não necessitam ser preenchidos no 

Sistema informatizado de acompanhamento processual, mantendo-se, entretanto, 

registrados na Folha de Movimentação de Processos de que trata o Anexo I e lançado o 

código do andamento no referido sistema.  

§ 3º Na coluna “Destinatário”, tratando-se de Promotor e Defensor Público, será 

utilizado apenas o nome da instituição. Sendo destinatário o advogado das partes, 

deverá ser anotado o número da OAB.  

§ 4º O registro dos atos processuais referidos neste artigo deve ser obrigatoriamente 

lançado, na íntegra, no sistema informatizado Apolo, conforme Anexo I. 

 

Das Certidões 

Art. 529. O comparecimento do reeducando/beneficiário será registrado no formulário 

de Certidão de Controle de Comparecimento (Anexo IV), lançando no sistema 

informatizado o código do andamento correspondente, sem necessidade de 

preenchimento do carimbo.  

§ 1º Havendo mudança de endereço ou atividade laboral, deverá ser certificado nos 

autos e no sistema informatizado, utilizando o código do andamento correspondente, 

anotando-se no formulário de Certidão de Controle de Comparecimento (Anexo IV) o 

número da folha em que se encontra a respectiva certidão.  
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§ 2º As informações referentes aos registros de transação penal, suspensão condicional 

do processo, suspensão da pena, lançamento do nome do réu no rol de culpados, bem 

como outros registros obrigatórios, deverão ser lançados também no sistema 

informatizado Apolo.  

Art. 530. As certidões de envio ao Diário da Justiça Eletrônico - DJE geradas 

automaticamente pelo Sistema informatizado de acompanhamento processual devem ser 

impressas, encartadas aos autos e numeradas da seguinte forma:  

I – decisões, despachos e sentenças - pela assessoria do magistrado; 

II – impulsionamentos por certidão - pelo gestor judiciário.  

Parágrafo único. As certidões de envio e publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

DJE de editais, despachos, decisões, sentenças e impulsionamentos por certidão devem 

ser geradas automaticamente pelo Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, impressas, encartadas e numeradas aos autos pelo servidor responsável pela 

Matéria Imprensa.  

 

Da Juntada de Peças Processuais 

Art. 531. O controle da juntada de peças processuais, (petições, contestações, defesas 

prévias, reconvenções, recursos, 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: 

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/Servidor. 

Parágrafo único. O registro dos atos processuais referidos no item anterior deve ser 

obrigatoriamente lançado, na íntegra, no sistema informatizado Apolo, conforme Anexo 

III. 

 

Dos Documentos Expedidos 
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Art. 532. Os documentos expedidos serão gravados, na íntegra, no sistema 

informatizado de acompanhamento processual, após a conferência pelo gestor judiciário 

e armazenados em banco de dados especialmente criados para esse fim, bem como 

juntar uma cópia do expediente nos autos. 

§ 1º O sistema informatizado de acompanhamento processual deverá disponibilizar na 

tela, abaixo do andamento do processo, ferramenta que permita a visualização dos 

documentos expedidos em cada processo.  

§ 2º Antes de confirmar no sistema informatizado de acompanhamento processual o 

andamento relativo ao documento, o gestor judiciário deverá proceder à conferência da 

qualidade, assinando o expediente.  

§ 3º Após a instalação da versão do sistema informatizado de acompanhamento 

processual com certificação digital, durante a tramitação do processo, se houver 

necessidade do encarte da cópia de um documento expedido, o sistema deverá emitir, no 

momento da sua impressão, a informação de quem o assinou digitalmente. 

§ 4º Nos casos de processos redistribuídos às comarcas de outros Estados, que não têm 

acesso ao sistema informatizado de acompanhamento processual, o gestor judiciário 

deverá retirar da pasta as cópias dos documentos expedidos ou imprimi-las, juntando-as 

ao processo, certificando e remetendo os autos ao Juízo competente. 

 

Do Encarte dos Formulários 

Art. 533. Os formulários referidos nesta seção deverão ser encartados nos feitos 

distribuídos, a partir da vigência desta norma, entre a capa do processo e a petição 

inicial ou denúncia, numerados como parte integrante dos autos e assinados, 

obrigatoriamente, pelo gestor, na seguinte ordem:  

Processo cível: 

I – Movimentação do Processo – fls. 02 e 02-verso (Anexo I), em cujo formulário 

constarão as legendas (Códigos dos Atos) “V = Vista”; “REM = Remessa” e “C = 

Carga”, sendo que a última coluna “rubrica/gestor/escrevente” passará a ser ” data de 

recebimento”;  

II – Juntada de Peças – fls. 03 e 03-verso (Anexo II).  

Processo criminal: 
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I – Movimentação do Processo – fls. 02 e 02-verso (Anexo I), em cujo formulário 

constarão as legendas (Códigos dos Atos) “V = Vista”; “REM = Remessa” e “ C = 

Carga ”, sendo que a última coluna “rubrica/gestor/escrevente” passará a ser ” data de 

recebimento”;  

II – Juntada de Peças – fls. 03 e 03-verso (Anexo II); 

III – Certidão de Controle de Comparecimento – (Anexo IV) que substituirá os anexos 

“Certidão de Registro de Pena (Anexo IV)” e “Controle de Comparecimento” (Anexo 

IV), com as legendas: “Data”, “Assinatura”, “Mudança de Endereço = Sim e Fls.”, 

“Mudança de Atividade Laboral = Sim e Fls.”, ”Servidor = Rb e Mat.” E será encartada, 

se necessário, na sequência do último formulário, com a numeração da página 

antecedente acrescida da letra “a”.  

§ 1º Nos processos já em andamento, os formulários deverão ser encartados, na medida 

em que surgir a necessidade da prática de qualquer ato processual, devendo as folhas 

também ser numeradas com o número 01, acrescidas de letras. 

§ 2º Caso uma folha não seja suficiente até o arquivamento definitivo do processo, 

deverá ser usado idêntico formulário, com o mesmo número, acrescentando-se letras, p. 

ex.: Movimentação do Processo – fls. 02 - Movimentação do Processo – fls. 02-A. 

 

Do Registro dos Atos Processuais 

Art. 534. Não se fará o preenchimento do Carimbo de Autuação e Registro, no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual e no documento constante do Anexo I do 

Provimento nº 65/2007-CGJ, com permanência do seu registro, apenas, no Rol dos 

Andamentos Processuais (Código 282).  

§ 1º As folhas de Controle devem ser assinadas pelo gestor judiciário no momento da 

conferência da qualidade mencionada no caput deste artigo, sendo obrigação de todos 

os servidores a responsabilidade pela conferência minuciosa de referidas peças, quando 

da retirada e devolução dos autos à secretaria.  

§ 2º O recibo de documentos firmado nos autos deverá ser certificado sempre na última 

folha do processo, com a assinatura de quem recebeu.  

  

Dos Procedimentos de Racionalização nos Processos de Rápida Tramitação 
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Art. 535. Nos processos redistribuídos a outras Varas e/ou Comarcas deste Estado, e 

que já contiverem os anexos instituídos pelo Prov. 65/2007/CGJ, não serão encartados 

novos formulários, devendo os atos ser registrados nas folhas de movimentação de atos 

processuais já existentes. 

 

Baixa de processos na secretaria 

Art. 536. Nas comarcas onde foi ou será implementado o programa de Gerenciamento 

de Rotinas - Gestão de Processo de Trabalho, em cumprimento à Meta 5 do CNJ, 

determinar que as baixas dos processos sejam efetuadas pelas secretarias por meio dos 

códigos próprios, quais sejam: código 16, 17, 323, 386 e 387, onde o sistema 

automaticamente gerará a data de encerramento do processo, sendo desnecessário o 

envio à Central de Distribuição, objetivando a celeridade na baixa de estoque 

processual.  

Art. 537. No caso de arquivamento de processo com pendência de custa processual, 

deverá promover a intimação do § 1º, do art. 351, da CNGC,  fazer a remessa, 

obrigatoriamente, dos autos ao distribuidor para fazer as anotações devidas no sistema.  
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Seção 23 – Da Prioridade na Tramitação de Processos  

 

Art. 538. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte 

ou interessado: 

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); 

II - pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental; 

III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de acidente de 

trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nofropatia grave, hepatopatia 

grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 

radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose) ou 

outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída após o início do processo. 

Art. 539. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua 

condição, deverá requerê-lo ao Juízo competente, que determinará à secretaria as 

providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com duas tarjas amarelas em seu 

dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária. 

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

§ 3º Devem os Gestores Judiciais das varas, bem como os Oficiais de Justiça: 

I - Observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 

II - Expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado; 
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Art. 540. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será realizado 

em regime de urgência, devendo o Oficia de Justiça fazê-lo no prazo máximo de cinco 

dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 541. O descumprimento deste poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para apuração de responsabilidade. 

 

Dos Processos de Natureza Coletiva 

Art. 542. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, que tratam a respeito de: 

I - interesses difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos 

termos do art. 81, parágrafo único, I, do Código de Defesa do Consumidor; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica base, nos termos do art. 81, parágrafo 

único, II, do Código de Defesa do Consumidor;  

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum, nos termos do art. 81, parágrafo único, II, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Art. 543. Os interessados na obtenção do benefício deverão requerê-lo ao Juízo 

competente, que determinará à secretaria as providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com uma tarja verde e uma 

amarela em seu dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária, conforme art. 

347, CNGC.  

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

Art. 544. Devem os gestores judiciais das varas, bem como os oficiais de justiça: 

I - observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 
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II - expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado. 

Parágrafo único. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será 

realizado em regime de urgência, devendo o oficial de justiça fazê-lo no prazo máximo 

de cinco dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 545. O descumprimento desta poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para a apuração de responsabilidade. 

 

Dos Processos Decorrentes da Prática de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher 

Art. 546. Terão prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos 

judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006. 

Art. 547. Os interessados na obtenção do benefício deverão requerê-lo ao Juízo 

competente, que determinará à secretaria as providências a serem cumpridas. 

§ 1º Deferida a prioridade, os autos serão identificados com uma tarja azul e uma 

vermelha em seu dorso, de modo a evidenciar sua tramitação prioritária, conforme art. 

347, CNGC. 

§ 2º A designação de audiências, bem como a prolação de despachos, decisões ou 

sentenças terão caráter prioritário sobre os demais processos que não gozem do 

benefício ora estabelecido. 

Art. 548. Devem os gestores judiciais das varas, bem como os oficiais de justiça: 

I - observar o prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento dos autos 

à apreciação do Juiz de Direito competente, quando necessária a conclusão dos autos, 

bem como para remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, se for 

o caso; 

II - expedir os documentos necessários para cumprimento da ordem judicial, tais como 

mandados, cartas precatórias, intimações, etc., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quando outro menor não for fixado pelo magistrado. 
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Parágrafo único. O cumprimento dos mandados provenientes de tais processos será 

realizado em regime de urgência, devendo o oficial de justiça fazê-lo no prazo máximo 

de cinco dias, quando outro menor não for fixado pelo Juiz que preside o feito. 

Art. 549. O descumprimento desta poderá ensejar a instauração de procedimento 

administrativo para apuração de responsabilidade. 

 

Da Prioridade na tramitação de inquéritos e processos criminais em que figurem 

indiciado, acusado, vítima ou réus colaboradores, vítima ou testemunha 

protegidas, nos termos da Lei nº 9.807/1999, atualizada pela Lei nº 12.483/2011 

Art. 550. Determina que os magistrados imprimam prioridade na tramitação de 

inquéritos e processos criminais que figurem indiciado, acusado, vítima ou réu 

colaboradores, vítima ou testemunha protegidas, nos termos da Lei 9.807/1999, 

atualizada pela Lei 12.483/2011. 

Art. 551. Os inquéritos e processos criminais que se enquadram nos termos do artigo 

anterior deverão ser assinalados no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, em campo próprio, o que servirá para a criação de indicadores, os quais 

serão auditados pela Corregedoria-Geral da Justiça e gerarão alertas para as secretarias e 

gabinetes respectivos. 

Parágrafo único. Nas capas dos processos físicos serão fixadas duas tarjas verdes 

quando da autuação para melhor visualização nos escaninhos. 
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Seção 24 – Do Envio de Portarias e Ordens de Serviços baixados pelos Juízes  

 

Art. 552. Os Juízes deverão encaminhar à Corregedoria-Geral da Justiça, para 

conhecimento e providências, todas as Portarias e Ordens de Serviço que forem 

baixadas com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional. 

Art. 553. Se em virtude do teor da Portaria ou da Ordem de Serviço for afetado de 

qualquer forma membro do Ministério Público, da O.A.B., da Defensoria Pública e de 

qualquer outra entidade de classe, também deverá ser encaminhada cópia da respectiva 

Portaria ou Ordem ao Órgão local, para conhecimento. 
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Seção 25 – Do Mutirão de Sentenças  

 

Art. 554. O Mutirão de sentenças tem por objetivo gerar política que viabilize o 

julgamento dos processos conclusos para decisão há mais de 90 (noventa) dias, por 

meio de designação de Juízes de Direito que se dispuserem a colaborar com a Unidade 

Auxiliada, em consulta prévia formulada pela Corregedoria-Geral da Justiça, sem 

prejuízo dos serviços da Unidade Judiciária de que for titular. 

Art. 555. Não poderão ser incluídos no mutirão de sentenças os processos nos quais 

haja produção de prova oral em audiência, em razão do princípio da identidade física do 

Juiz, exceto nos casos previstos nas normas processuais.  

Parágrafo único. Os processos objetos do Mutirão de Sentenças da Unidade Judiciária 

Auxiliada serão julgados por Juízes de Direito Cooperadores designados pelo Conselho 

da magistratura. 

Art. 556. Os magistrados que se dispuserem a candidatar como Juízes de Direito 

Cooperadores do Projeto Mutirão de Sentenças deverão comunicar tal pretensão à 

Corregedoria-Geral da Justiça, por e-mail: corregedoria.dof@tj.mt.gov.br, informando a 

quantidade de processos que pretendem sentenciar, observando a competência por 

matéria (cível, criminal e/ou juizado). 

Art. 557. Os magistrados em cujas Varas existirem processos pendentes de decisão e 

que desejarem a inclusão no referido Projeto deverão comunicar à Corregedoria-Geral 

da Justiça, indicando a quantidade de feitos nessas condições, pelo e-mail: 

corregedoria.dof@tj.mt.gov.br, especificando a matéria (cível, criminal e/ou juizado). 

Art. 558. A Corregedoria-Geral da Justiça informará ao Juiz da Unidade Auxiliada 

quais serão os Juízes de Direito Cooperadores e a quantidade de processos que lhes 

deverá ser encaminhada para decisão. 

Art. 559. A secretaria da unidade judiciária auxiliada deverá registrar no sistema 

informatizado de acompanhamento processual os nomes dos Juízes de Direito 

Cooperadores, a fim de possibilitar o registro da produção destes.  

Art. 560. O Juiz da Unidade Auxiliada determinará que se promova a separação dos 

autos, na quantidade definida pela Corregedoria, os quais formarão o acervo objeto do 

Projeto de Mutirão de Sentenças, atendendo aos critérios de: Tempo de Conclusão; 

Classe/Matéria; Preferenciais (Estatuto do Idoso) etc. 
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§ 1º O Magistrado da Unidade Auxiliada deverá fiscalizar e tomar as providências 

necessárias ao efetivo cumprimento desta seção. 

§ 2º Antes da remessa dos autos selecionados ao Juiz de Direito Cooperador, deverá ser 

providenciada a juntada de todos os documentos pendentes, tais como petições 

intermediárias, mandados, ofícios, editais e avisos de recebimentos de correspondência, 

procedendo-se à conferência da numeração das folhas e a sua regularização, se 

necessário. 

Art. 561. Quando o Juiz de Direito Cooperador for lotado na mesma Comarca da 

Unidade Auxiliada, onde há utilização do mesmo servidor de informática, a secretaria 

desta deverá fazer carga dos autos, no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, diretamente ao gabinete daquele, que receberá a remessa feita pelo referido 

Sistema. Os processos e incidentes em apenso também deverão ser inseridos na carga.  

§ 1º Se houver necessidade da prática de outro ato processual antes da prolação da 

sentença, deverá o Juiz de Direito Cooperador proferir decisão determinando a sua 

realização. 

§ 2º Ao proferir a sentença, decisão ou despacho, o Juiz de Direito Cooperador efetuará 

o lançamento de sua produção diretamente no Sistema informatizado de 

acompanhamento processual, confirmando a movimentação, antes de devolver os autos 

à secretaria da Unidade Auxiliada, pelo referido Sistema. 

Art. 562. Se o Juiz de Direito Cooperador for lotado em Comarca diversa da Unidade 

Auxiliada, a secretaria desta deverá fazer-lhe carga direta dos processos no sistema 

informatizado de acompanhamento processual, relacionando-os e lançando-os pelos 

números e códigos de identificação, após o que os encaminhará por meio de ofício. Os 

processos e incidentes em apenso também deverão ser relacionados. 

§ 1º Os autos deverão ser acondicionados em embalagem e/ou amarrados, de modo a 

preservar e evitar que sejam extraviados. 

§ 2º São consideradas comarcas diversas, para fins desta seção, as Varas em que o 

gabinete do Juiz de Direito Cooperador não conseguir lançar no Sistema informatizado 

de acompanhamento processual os andamentos dos processos recebidos da Unidade 

Auxiliada. 
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Art. 563. O Juiz de Direito Cooperador fará a triagem dos processos recebidos, 

verificando a quantidade, o tempo de conclusão e a classe/matéria objeto dos processos, 

a fim de constatar se estão adequados ao objetivo do “Projeto Mutirão”. 

Parágrafo único. Caso verifique que recebeu processos fora das especificações do 

“Projeto Mutirão”, determinará a devolução dos autos à Unidade Judiciária Auxiliada. 

Art. 564. O retorno dos autos físicos à Unidade Auxiliada será providenciado pelo Juiz 

de Direito Cooperador, por meio de ofício, relacionando os processos anexados, 

inclusive os apensos, para fins de conferência. 

Art. 565. O Juiz de Direito Cooperador que proferir sentenças, decisões ou despachos 

deverá encaminhar arquivo digital destas ao Juiz da Unidade Auxiliada, para que a sua 

produção seja lançada integralmente no Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, antes de encaminhar os autos à secretaria. 

Art. 566. O Juiz da Unidade Auxiliada comunicará à Corregedoria-Geral da Justiça, via 

correio eletrônico, a quantidade de processos encaminhados aos Juízes Cooperadores 

pelo “Projeto Mutirão de Sentenças”, e estes também comunicarão ao órgão 

correicional, mensalmente, pela mesma via, as devoluções dos autos decididos. 
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Seção 26 – Da padronização de atos, procedimentos e documentos para a 1ª 

Instância, do Estado de Mato Grosso  

 

Art. 567. As seguintes medidas de padronização de atos de procedimentos e de 

documentos na Justiça da 1ª Instância do Estado de Mato Grosso deverão ser 

rigorosamente cumpridas pelos Senhores Juízes, Serventuários, e prestadores de 

serviço, naquilo que lhes couber:  

 

Das capas dos processos 

§ 1º As capas para os processos da Justiça da 1.ª Instância serão confeccionadas em 

cartolina lisa, protegidas com saco plástico, com as cores em conformidade com tabela 

abaixo: 

I - Justiça de 1ª Instância: Secretarias Cíveis, Criminais, Juizados Especiais e 

Infância e Juventude  

Departamentos Cor 

Secretarias Cíveis, Falência e Juizados Cíveis Rosa 

Secretarias Criminais e Juizados Criminais Azul 

Cartas Precatórias em Geral/Execuções Penais e 

Cordenadorias dos Foros 

Creme 

 

II - Turmas Recursais 

 

Departamento Cor 

Turma Recursal Cível Rosa 

Turma Recursal Criminal Azul 

 

§ 2º Em todas as capas dos processos da 1ª Instância, serão inseridos, na parte superior e 

central, o Brasão do Estado de Mato Grosso e as expressões “Estado de Mato Grosso” e 

“Poder Judiciário”. A parte central do material será destinada à etiqueta de identificação 

do processo.  

§ 3º Os processos remetidos, em grau de recurso, às Turmas Recursais permanecerão 

com a capa da 1ª Instância, alterando-se, somente, a etiqueta de identificação.  
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Seção 27 – Disciplina os atos judiciais relativos ao cumprimento da Lei 

10.216/2001, que trata das internações voluntárias, involuntárias compulsórias em 

casos de transtornos mentais e dá outras providências. 

 

Art. 568. Sempre que houver receio de que a pessoa necessita de intervenção médica 

para tratamento de transtornos mentais de qualquer natureza, colacionada no CID 10, e 

havendo pedido do Ministério Público, do advogado, da parte a ser tratada, ou da 

família ou representante legal, o Juiz fundamentadamente decidirá, com urgência que o 

caso requer, observando-se os procedimentos dos itens seguintes. 

Art. 569. Se o Juiz entender que realmente deva ocorrer a intervenção médica adequada 

ao tratamento daquele que pede ou de quem se pede, poderá, por não possuir 

conhecimento técnico específico, decidir de forma condicionada à decisão médica 

competente do local em que aquele será analisado e submetido a tratamento, sempre 

visando ao atendimento rápido e eficiente de cada caso apreciado. 

§ 1º Se entender conveniente, poderá o Juiz, ao decidir, determinar a expedição de 

mandado encaminhando aquele que será analisado, a fim de que, após avaliação, seja 

submetido ao tratamento que a equipe médica entender cabível. 

§ 2º Se o resultado da avaliação médica for a internação do paciente, competirá a ela dar 

o tratamento adequado incumbindo-se, ainda, da alta médica. 

§ 3º Em nenhuma hipótese poderá o Juiz estipular prazo de internação ou condicionar a 

alta médica à sua decisão. 

§ 4º Após a alta médica, o paciente poderá ser acompanhado pela equipe 

multidisciplinar do fórum, vara ou juizado, onde houver. 

Art. 570. Quando houver a procura voluntária do tratamento mediante internação, é 

necessário verificar a capacidade do requerente, bem como colher a manifestação da 

vontade, a termo (art. 7o da Lei 10.216); devendo, ao decidir, condicionar a internação 

ao prévio exame médico (art. 8º da Lei 10.216). 

Art. 571. A decisão e acompanhamento da parte a ser tratada ocorrerá sempre com 

observância da melhora de saúde e a reinserção social, bem como o melhor atendimento 

à respectiva família (Capítulo II, da Lei 11.343). 

Art. 572. Sempre que possível deverá o Magistrado, Conciliador e Equipe 

Multidisciplinar, explicar as vantagens do tratamento de dependência química aos 
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dependentes e familiares, visando à necessidade de adesão aos tratamentos propostos 

pela rede de saúde existente (Orientação CNJ/SENAD). 

Seção 28 – Da remessa de Processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária dos Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo 

para Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.   

 

Art. 573. A presente seção estabelece normas de análise, controle, gerenciamento, 

cadastramento no Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa-SADA e envio do 

cadastro do devedor para Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso.  

Art. 574. Os gestores judiciários das 1ª e 2ª Instâncias do Estado de Mato Grosso, após 

a constatação da inadimplência de custas judiciais, taxa judiciária e extrajudicial, bem 

como multas de processo administrativo e judicial e, devida intimação para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias, deverão encaminhar ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT através de ofício, os seguintes documentos: 

I – Certidão de débito para taxa judiciária (Anexo I); 

II – Certidão de débito para cusas judiciais (Anexo II); 

III – Certidão de débito para multas de processo administrativo ou judicial (Anexo III); 

IV – Demonstrativo de cálculo com os valores de custas judiciais, taxa judicial dos foro 

judicial e extrajudicial elencados separadamente, atualizados e corrigidos 

monetariamente, conforme tabela do Gilberto Mello não expurgada. 

Art. 575. A Coordenadoria Administrativa, após a constatação da inadimplência da 

multa de processo administrativo, e devida intimação para pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, deverá encaminhar ao Departamento de Controle e Arrecadação-

DCA/TJMT através de ofício, os seguintes documentos:  

I – Certidão de débito para multas de processo administrativo ou judicial (Anexo III); 

II – Decisão Presidencial. 

Art. 576. Caberá ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA: 

I – análise dos documentos advindos das 1ª e 2ª Instâncias; 

II – controle e gerenciamento dos valores executados; 

III – cadastramento do devedor e do valor pendente no Sistema SADA da PGE/MT; 
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IV – envio do cadastro à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para a devida 

Inscrição na Dívida Ativa do Estado; 

V – encaminhamento dos comprovantes da quitação da dívida às Unidades Judiciárias 

das 1ª e 2ª Instâncias, para baixa nos Sistemas do Poder Judiciário/MT (APOLO, 

PROTHEUS, etc.). 

Art. 577. A guia de recolhimento da dívida ativa será atualizada e emitida pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT.  

Art. 578. Os saldos devedores pendentes de pagamento relativos às Multas de 

Processos Criminais deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso.  

Art. 579. Somente poderão ser encaminhados ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA os valores estabelecidos na Lei nº 6.830/80 e no art. 353 da CNGC. 
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Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da 

inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens 

passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.  

 

Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) 

ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de 

constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de impulsionamento dos 

autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada por intermédio mandado único em 

virtude de número elevado de autos na mesma situação. 

§ 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no caput, deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. 

Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para 

que o magistrado prolate a sentença de extinção. 

Art. 582. Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção, a secretaria 

judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação 

das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não 

se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias. 

Art. 583. Com o retorno dos autos, o gestor expedirá certidão de crédito em favor do 

credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que 

consta no sistema informatizado de acompanhamento processual, que conterá, ao 

menos, os seguintes requisitos: 

I – nome e endereço das partes e de seus advogados, incluídos eventuais 

corresponsáveis pelo débito, se houver; 

II – número e código do processo do qual consta o título executivo; 

III – número do CPF do devedor, se pessoa física, ou do CNPJ, se pessoa jurídica e, 

ainda, número do CPF do(s) sócio(s) da empresa devedora, quando tais dados 

constarem dos autos; 
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IV – valor do crédito principal e acessórios, inclusive honorários advocatícios e 

periciais eventualmente fixados judicialmente; 

V – data da propositura da execução, bem como de eventual citação ou homologação da 

conta de liquidação. 

Art. 584. Não serão cobradas custas pela expedição e formação da certidão de crédito, 

devendo-se comunicar à Auditoria do Tribunal de Justiça acerca desta exceção, com a 

utilização de selos de justiça gratuita mesmo para os processos com custas, para quando 

das fiscalizações de selos realizadas como praxe nas serventias judiciárias. 

Art. 585. As secretarias dos juízos deverão criar local para manter as certidões de 

créditos, arquivadas durante 1 (um) ano, a serem retiradas pelos credores, facultado 

posterior cancelamento ou destruição do documento após o prazo estipulado sem 

qualquer providência das partes, mantendo arquivo de segurança permanente (backup) 

de todas as certidões expedidas através do Sistema informatizado de acompanhamento 

processual. 

Art. 586. Expedida a certidão deverá ser lançado no sistema informatizado de 

acompanhamento processual o andamento: “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão 

De Crédito Expedida”. 

Parágrafo único. O arquivamento definitivo, nas hipóteses deste provimento, não 

implicará exclusão do nome do devedor dos cadastros de Distribuição porque ainda 

pendente a dívida, sendo vedada a expedição de certidão negativa ao devedor enquanto 

não quitado integralmente o débito. 

Art. 587. Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor 

poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a 

certidão de crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente 

de novo recolhimento de custas. 

§ 1º A petição apresentada pelo exequente será apreciada pelo juiz da causa que, 

reputando pertinente e devidamente instruído o pedido de retomada da execução, 

determinará o desarquivamento dos autos. Caso contrário, indeferirá, de plano, a 

pretensão, independentemente de desarquivamento dos autos. 

§ 2º Caso a diligência requerida pelo credor não produza resultado positivo, os autos 

retornarão ao andamento “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão De Crédito 
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Expedida”, independentemente de novo período de suspensão ou de prolação de nova 

sentença, com certidão de impulsionamento dos autos lançada pelo gestor judiciário. 

Art. 588. Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação 

processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o 

reconhecimento respectivo. 

Art. 589. Quitada a dívida ou reconhecido outro motivo de extinção, o Juiz determinará 

a baixa definitiva da execução, alterando-se a nomenclatura do andamento no Sistema 

informatizado de acompanhamento processual para "16 - Arquivamento Definitivo", 

precedida pela retirada das anotações pelo Cartório Distribuidor.  

Art. 590. Eventuais dúvidas quanto à aplicação desta seção, bem como os casos 

omissos serão dirimidos pela Corregedoria, que acompanhará o resultado da utilização 

do novo procedimento. 
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Seção 30 – Do procedimento de desarquivamento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual com o julgamento de casos idênticos em bloco de 

processos de conhecimento ainda não julgados, bem como de Execuções Fiscais em 

Arquivo Provisório  

 

Art. 591. Os processos cíveis de conhecimento que se encontrem em arquivo provisório 

paralisados devido à inatividade processual há pelo menos 01 (um) ano, sem 

julgamento, bem como as execuções fiscais arquivadas provisoriamente há pelo menos 

05 (cinco) anos, poderão ser desarquivados virtualmente (no sistema informatizado de 

acompanhamento processual por andamentos iguais) e o magistrado proferir, 

respectivamente, sentença de julgamento de casos idênticos, em bloco, no primeiro 

caso, extinguindo o processo por falta de interesse, na forma do artigo 485, inciso VI, 

do CPC, independentemente de prévia intimação da parte e, no que se refere às 

execuções fiscais, reconhecer a prescrição intercorrente, conforme o caso necessitar ou 

não da prévia intimação da Fazenda Pública, e na forma do artigo 40, §§ 4º e 5º, Lei 

6.830/80. 

§ 1º Considerada a excepcionalidade da medida disposta no caput, não haverá 

movimentação física dos feitos judiciais, salvo nas hipóteses previstas no art. 592, V e 

no art. 593 desta CNGC, devendo o registro das informações ser realizado diretamente 

no sistema informatizado de acompanhamento processual em andamentos próprios 

criados para esta finalidade. 

§ 2º O registro das informações será automatizado, com movimentação processual “em 

lote” no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 3º Excluem-se da normatização da presente seção os seguintes casos:  

I – os processos que envolvam direitos ou interesses indisponíveis, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos; 

II – os processos em que há interesse de incapazes; 

III – os processos que envolvem estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 

interdição, casamento e declaração de ausência e disposições de última vontade; 

IV – os processos que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural; 

V – fica ao alvedrio do magistrado a análise individualizada dos casos que reputar 

necessário excepcionar a aplicação do presente provimento” 
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Art. 592. Para fins de cumprimento da presente seção, deverão ser observados os 

seguintes procedimentos: 

I - Cada secretaria Judicial deverá, até o último dia dos meses de maio e novembro, 

emitir no sistema informatizado de acompanhamento processual o relatório de processos 

de conhecimento em arquivamento provisório há pelo menos 01(um) ano, bem como, 

em caso de execuções fiscais, os feitos arquivados por mais de 05 (cinco) anos, não 

julgados e que se encontrem arquivados provisoriamente (andamento 80). 

II – O gestor judiciário deverá lançar o andamento “602 - Desarquivamento especial” e 

proceder a conclusão (nº 36) para o magistrado, por andamentos iguais, em todos os 

autos do relatório disponibilizado no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, no prazo mencionado no inciso I. 

III - O Magistrado, de posse do relatório, prolatará sentença de extinção nos termos do 

art. 485, VI, do CPC (processos de conhecimento), no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da conclusão, sempre que possível em lote, no sistema informatizado de 

acompanhamento processual, e enviar a sentença para publicação no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

IV - Nas execuções fiscais o magistrado, após ouvir a Fazenda Pública, se necessário, e, 

certificado o decurso do prazo pela secretaria, reconhecerá a prescrição intercorrente por 

intermédio de sentença, sempre que possível em lote, e no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da conclusão. Após o trânsito em julgado, a secretaria terá o prazo de 10 (dez) 

dias, cujo dies a quo será contado a partir do término do prazo recursal da Fazenda (ou 

Conselhos de Classe), para proceder ao arquivamento especial definitivo (andamento nº 

601). 

V – Voltarão ao seu trâmite regular, os processos em que a parte interessada provocar o 

andamento por meio de petição escrita e protocolada de desarquivamento, antes da 

sentença extintiva. 

VI – Os feitos em que a Defensoria Pública patrocinar uma das partes e aqueles em que 

a Fazenda Pública for parte serão elencados em mandado de intimação único, contendo 

a relação dos feitos, expedido pela secretaria, e enviado aos respectivos Defensores e 

Procuradores para ciência e providências. 

VII – Decorrido o prazo recursal, o gestor certificará o trânsito em julgado da sentença, 

com a respectiva baixa no sistema informatizado de acompanhamento processual; 
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VIII – Concluído o procedimento, o gestor deverá efetuar a alteração na situação de 

arquivamento dos processos, a qual passará de provisório (nº 80) para arquivo definitivo 

especial (nº 601). 

IX – Em relação aos autos que já estiverem no Arquivo Geral, não haverá a necessidade 

de movimentação física, salvo por requerimento da parte anterior à sentença extintiva e 

em caso de interposição de recurso. 

X – Em relação aos autos que estiverem com andamento arquivo provisório (nº 80) e 

fisicamente dentro das secretarias judiciais, uma vez ultimado o procedimento e com o 

respectivo trânsito em julgado da sentença, serão remetidos ao arquivo geral.  

Art. 593. Excetuam-se os casos aqui tratados do estabelecido na CNGC que determina a 

adequação do que consta no Sistema informatizado de acompanhamento processual com 

os Processos físicos. Entretanto, em caso de recurso, ou pedido de desarquivamento a 

sentença deverá ser impressa e juntada aos autos. 

Art. 594. Os casos omissos na presente seção serão dirimidos por esta Corregedoria, 

revogando-se as disposições em contrário. 
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Seção 31 – Comunicações de suspensão e/ou restabelecimento de Direitos Políticos 

pelos órgãos da 1ª Instância e Tribunal Regional Eleitoral  

 

Art. 595. As comunicações de condenação criminal, improbidade administrativa, 

incapacidade civil absoluta, extinção de punibilidade por cumprimento integral da pena 

e extinção de punibilidade serão feitas ao Tribunal Regional Eleitoral-MT via Sistema 

INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico www.tre-

mt.jus.br/destaques/infodip. 

Art. 596. O sistema permite que além do magistrado mais dois servidores tenham 

acesso ao sistema, devendo seguir o Provimento CRE n. 02, de 25 de fevereiro de 2015 

e as instruções do manual disponível no seguinte endereço: 

www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-mt.manual-do-infodip-usuarios-externos/view. 

Art. 597. São responsáveis pelas comunicações de suspensão e reestabelecimento de 

direitos políticos à justiça eleitoral as varas cíveis e criminais da Justiça Comum 

Estadual e as organizações militares. 
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Seção 32 – Do procedimento de desarquivamento para extração de cópias ou 

prática de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 

arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau  

 

Art. 598. Os “pedidos de desarquivamento” de processos arquivados definitivamente 

para extração de cópias ou pedido de vistas de processos que não imponham a 

realização de ato jurisdicional devem ser enviados diretamente à Central de Arquivo ou 

Setor Responsável pelo Arquivamento, que observará o devido recolhimento das custas 

pertinentes, mediante conferência da Guia de Recolhimento. 

§ 1º O requerimento de desarquivamento poderá ser feito por meio do PEA – 

Peticionamento Eletrônico do Advogado, nos termos do Capítulo 1, Seção 16 da CNGC 

e será juntado automaticamente nos autos pelo sistema informatizado  

§ 2º O prazo para atendimento da solicitação de desarquivamento pela Central de 

Arquivamento será de 03 (três) dias úteis, contados da juntada do pedido nos autos ou 

da compensação da guia de recolhimento, o que ocorrer primeiro. 

Art. 599. O solicitante terá o prazo de 05 (cinco) dias com o processo em carga para 

realizar a cópia reprográfica.  

Art. 600. Caberá à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo arquivamento adotar 

as providências necessárias para viabilidade da extração das cópias, sem a necessidade 

de lançamento do código de desarquivamento (andamento 03) ou mesmo a remessa dos 

autos à Vara por onde correram os autos do processo. 

§ 1º Nos casos de outras providências, de caráter não-jurisdicional, mas que imponham 

a análise por parte do magistrado, o processo deverá ser encaminhado à Vara respectiva, 

sem se proceder ao lançamento do desarquivamento, mas adotando-se o andamento 

adequado no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 2º Serão registradas no sistema informatizado todas as movimentações subsequentes 

relativas ao desarquivamento ou vistas dos autos, inclusive a carga para o advogado.  

Art. 601. Caso a parte que tenha retirado os autos com carga não os devolva no prazo 

do art. 2º, o sistema informatizado gerará um aviso aos usuários, bem como, expedirá 

automaticamente, uma certidão de publicação de expediente, para cobrança da 

devolução dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da adoção das 

medidas cabíveis. 
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Art. 602. As despesas com a reprodução de documentos ou peças do processo 

desarquivado são exclusivamente de responsabilidade do solicitante. 

Art. 603. Nos processos em que já tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita 

não serão recolhidas custas para o desarquivamento. 

Parágrafo único. Caso o requerimento de assistência judiciária gratuita seja formulado 

no requerimento de desarquivamento do processo, este deverá ser analisado pela 

Diretoria do Foro. 

Art. 604. Ressalvada a hipótese de determinação judicial, o desarquivamento de autos 

para consulta, extração de peças ou documentos de processos que tramitam em segredo 

de justiça, somente poderá ser solicitado por quem figurou como parte no feito, por seu 

representante legal, devidamente constituído. 

Art. 605. O requerimento de desarquivamento deverá ser via petição e, nos casos de 

segredo de justiça, instruído com procuração. 

Art. 606. É expressamente vedado aos servidores do arquivo geral, a divulgação de 

qualquer ato, fato ou circunstância relacionada ao acervo do arquivo, dos quais tenham 

conhecimento, em virtude das atribuições do cargo e que deva permanecer, por 

determinação legal em segredo de justiça, sob pena de responsabilidade. 

Art. 607. Em relação aos processos arquivados definitivamente remanescentes das 

Varas desativadas a atribuição para a análise dos pedidos de desarquivamento ou para 

providências não-jurisdicionais será da Diretoria do Foro. 
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Seção 33 – Da Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Cuiabá 

 

Art. 608. Na Comarca de Cuiabá funcionará a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, vinculada à Central de Distribuição, que atenderá os processos físicos 

distribuídos nas Varas com competência Cível, de Família, Bancária, de Falência e 

Recuperação Judicial, Direito Agrário, de Fazenda Pública, Executivo Fiscal, Meio 

Ambiente, Ação Civil Pública e Ação Popular e de Família e Sucessões.  

Art. 609. A Central de Arrecadação e Arquivamento tem como atribuição proceder: 

Apuração da existência ou não de custas por meio de certidão; cumprimento dos atos 

determinados nos Provimentos ns. 11/2014-CGJ, 40/2014-CGJ, 88/2014-CGJ e 

determinação das Instruções Normativas n. 09/2014-PRES/DGTJ e 10/2014- 

PRES/DGTJ; arquivamento definitivo. 

Art. 610. Caberá à Central receber os feitos com trânsito em julgado a partir da data 

da instalação, desde que inexista pedido de cumprimento de sentença. 

Art. 611. A Vara certificará o trânsito em julgado do feito físico e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, lançará o andamento 

de “627 - Arquivamento com Remessa à Central de Arrecadação”. 

§ 1º Com o referido código o processo na Vara será arquivado definitivamente, sendo 

aberto automaticamente o Procedimento Administrativo de cobrança de custas por 

meio do código 627.  

§ 2º O sistema sinalizará nos autos o início do procedimento de cobrança de custas, 

sendo este excluído dos relatórios estatísticos da Vara e do Conselho Nacional de 

Justiça.  

§ 3º Observada a decadência ou prescrição, facultar-se-á à parte vencedora da 

demanda, ainda que, em parte, solicitar o desarquivamento dos autos, mediante 

recolhimentos das taxas pertinentes.  

Art. 612. Recebido o processo físico na CAA, o contador realizará os cálculos para 

apuração das custas devidas.  

§ 1º Verificado a inexistência de custas, deverá certificar e arquivar imediatamente e 

em definitivo os autos, andamento “628 - Arquivamento do Procedimento 

Administrativo de cobrança”, inclusive com baixa na distribuição.  
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§ 2º Caso verificado, a existência de custas pendentes, deverá fazer imediata anotação 

às margens do registro do processo.  

 § 3º A Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, intimará o devedor, via Diário 

da Justiça Eletrônico, fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de custas 

judiciais pendentes.  

 § 4º A intimação a que se refere o citado parágrafo não submete à exigência do 

parágrafo único do art. 425 da CNGC, bastando que mencione a inadimplência do 

devedor e fixe o prazo para pagamento.  

 § 5º Decorrido o prazo acima estabelecido, não efetuando o devedor o pagamento, 

deverá expedir, obedecendo aos Provimentos n. 40/2014 (dívida ativa) e n. 88/2014 

(protesto, taxa e multa), ambos da Corregedoria, as certidões, com posterior anotação 

às margens da distribuição e, consequentemente arquivamento (código 628), após 

expedição das certidões, conforme § 6º e encaminhamento da certidão ao 

Departamento de controle e Arrecadação com os códigos 631 e 632.  

 § 6º As certidões de débito para taxa judiciária-CDTJ (cód 630), de débito para 

Custas judiciais –CDCJ (cód 629), de débito para multa de processo administrativo 

(cód 633) serão assinadas pelo gestor.  
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CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, 

OFICIAL DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO 

 

Seção 1 – A Distribuição - Normas Gerais  

 

Art. 613. A Distribuição tem por finalidade precípua promover a divisão igualitária do 

serviço forense entre juízes e seus auxiliares e, secundariamente, manter o registro 

cronológico, metódico e ordenado de todos os feitos. 

§ 1º Nas comarcas onde houver varas com competência concorrente para feitos gerais e 

também para matéria especializada, como forma de manter o equilíbrio e a divisão 

igualitária do serviço, a distribuição deverá levar em conta a quantidade total de feitos 

distribuídos para cada vara, compensando na distribuição dos feitos gerais a quantidade 

recebida a maior pelas varas com competências privativas, em razão de sua 

especialidade, se for o caso. 

§ 2º Na distribuição por dependência observar-se-á o disposto no art. 286  do Código de 

Processo Civil, não bastando a mera identidade de partes e/ou natureza da ação, salvo 

quando o autor a requeira expressamente, cabendo ao juiz apreciá-la.  

Art. 614. Na Primeira Instância, feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, as 

petições iniciais de ações de qualquer natureza serão protocolizadas na ordem 

cronológica de sua apresentação e, havendo mais de um juízo, estas serão 

obrigatoriamente distribuídas por processamento eletrônico de dados, observando as 

classes definidas no Capítulo 3, Seção 2, desta Consolidação e os princípios da 

publicidade, da igualdade, da alternatividade e do sorteio. 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o cartório distribuidor utilizar o sistema 

informatizado oficial, o cadastramento, distribuição e registro das petições iniciais serão 

por ele providenciados, dispensado novo registro nas secretarias. Nesses casos, os livros 

mencionados nesta Consolidação para cada Ofício serão exclusivamente virtuais, 

devendo ser dado cumprimento ao disposto no art. 620 da CNGC. 

Art. 615. O Distribuidor procederá ao cadastramento das petições iniciais, devendo 

fazer constar: 

I - os nomes e prenomes completos das partes, sem qualquer tipo de abreviação; 
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II - estado civil; 

III - profissão; 

IV - o número do registro no cadastro de pessoa física - CPF - ou o número da carteira 

de identidade, tratando-se de pessoa natural, ou o número do registro no cadastro 

nacional de pessoa jurídica - CNPJ, tratando-se de pessoa jurídica; 

V - o domicílio e a residência do autor e do réu, contendo o código de endereço postal – 

CEP; 

VI - os números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, com a indicação das 

respectivas seções nas quais se encontrem inscritos todos os advogados contidos na 

procuração apresentada pela parte, e tratando-se de Defensor Público, será obrigatória a 

inclusão do número referente à matrícula na Defensoria Pública Geral do Estado: 

VII - testemunhas arroladas na inicial; 

VIII - nas ações de execução fiscal, constar ainda, o número da certidão da dívida Ativa 

– CDA, bem como os nomes dos sócios constantes da certidão. 

§ 1º As petições despachadas na forma do artigo 122, letra "i", do COJE, deverão ser 

encaminhadas ao distribuidor para as devidas anotações e, incontinenti a secretaria onde 

tramita o feito correspondente, para as providências necessárias. 

§ 2º O distribuidor e o gestor devem, por ofício, zelar pela confiabilidade e integridade 

da base de dados para efeito de pesquisas sobre andamento processual, emissão de 

relatórios gerenciais e expedição de certidões.  

Art. 616. As partes, seus advogados, o membro do Ministério Público que esteja 

oficiando na Diretoria do Foro, ou qualquer pessoa que demonstre legítimo interesse, 

poderão impugnar a distribuição até o encerramento do expediente forense do dia de sua 

realização, apontando as irregularidades e aduzindo desde logo suas razões, que serão 

apreciadas pelo Juiz Diretor do Foro no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Parágrafo único. Da decisão caberá recurso ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, formalizado por meio de petição acompanhada de cópia 

do termo de distribuição e das peças necessárias à demonstração da irregularidade. 

Art. 617. As iniciais protocolizadas serão distribuídas incontinenti, sem observância da 

ordem cronológica de sua apresentação, quando se tratar de ação cautelar, mandado de 

segurança, pedido de habeas corpus e outros feitos que, por solicitação da parte e ao 

prudente arbítrio do Juiz Diretor do Foro, reclamem apreciação urgente e imediata. 
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Art. 618. Salvo as hipóteses da norma anterior, deverá haver estrita coincidência entre a 

ordem numérica da distribuição e a ordem cronológica de apresentação das petições ao 

protocolo geral, não se admitindo, sob pena de responsabilidade funcional, a falta de 

coincidência entre essas duas ordens, devendo o Diretor do Foro exercer direta e 

constante fiscalização nesse sentido, podendo inclusive exigir do distribuidor a 

apresentação diária de quadro sinótico que demonstre a coincidência. 

Art. 619. Quando a distribuição for realizada por intermédio de sistema informatizado, 

o servidor responsável deverá prestar aos interessados todos os esclarecimentos técnicos 

necessários, especialmente quanto ao funcionamento e operacionalidade do sistema, 

para que não paire qualquer dúvida quanto à lisura do procedimento, que deverá 

observar, rigorosamente, no que couberem, as regras estabelecidas neste capítulo. 

Art. 620. Compete ainda ao Distribuidor: 

I - emitir, após a distribuição ou redistribuição do feito, a etiqueta de autuação gerada 

pelo sistema informatizado, encaminhando-a, com a petição e/ou processo à respectiva 

secretaria; 

II - providenciar a inclusão no banco de dados dos nomes daqueles que, por assistência, 

substituição, posição, nomeação, denunciação ou chamamento, vierem a intervir no 

processo, bem como nos casos de reconvenção, segundo suas novas situações. 

Art. 621. Aplicar-se-á na distribuição dos feitos criminais, no que couber, a mesma 

disciplina dos itens anteriores, conjugadas com as disposições dos itens seguintes, as 

quais vincularão obrigatoriamente todas as centrais de distribuições do foro judicial do 

Estado de Mato Grosso.  

Art. 622. A classificação qualitativa do feito será feita de acordo com a norma penal 

infringida, com todos os elementos descritivos constantes da imputação formulada na 

denúncia, ou provisoriamente do inquérito, inclusive com as causas e circunstâncias 

modificadoras de pena.  

§ 1º O Juiz Diretor do Foro poderá solicitar ao Corregedor-Geral da Justiça autorização 

para inclusão de outras espécies, agrupamento ou desdobramento da classificação 

mínima, de acordo com as exigências do serviço ou peculiaridades locais. 

§ 2º Embora submetida às mesmas regras, a distribuição de inquéritos policiais e termos 

circunstanciados deverá ser materialmente separada da distribuição das ações penais, 
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não sendo computáveis no relatório estatístico da Corregedoria Geral da Justiça como 

processos, mas sim lançados em coluna separada.  

Art. 623. Incumbe ao distribuidor efetuar o cadastro de todos os dados necessários à 

identificação pessoal e individualizada de cada réu ou indiciado, incluindo, além de 

outras informações que possam interessar, o nome completo do implicado e eventual 

alcunha, número dos documentos de identidade, CPF-MF e título de eleitor, data e local 

de nascimento e principalmente a filiação, vedado o emprego de abreviações, siglas ou 

qualquer outra forma de simplificação. 

Art. 624. O registro da infração penal na distribuição deverá reproduzir literalmente os 

mesmos dados do inquérito ou da denúncia, compreendendo, além da indicação de 

todos os artigos de lei mencionados, a qualificação completa da vítima, devendo 

constar, no caso de pluralidade de agentes, o registro individualizado da imputação 

formulada contra cada um deles, ainda que seja necessária a repetição sucessiva das 

mesmas anotações feitas quanto ao primeiro co-implicado.  

Art. 625. A denúncia, uma vez oferecida pelo Ministério Público, será encaminhada 

pelo gestor à central de distribuição, precedido do andamento 472, para o procedimento 

de redistribuição, que implicará na conversão do respectivo inquérito policial em ação 

penal. 

Art. 626. A central de distribuição procederá às anotações no cadastro do inquérito 

policial e da ação penal, referentes ao aditamento à denúncia, baixa de acusados e os 

resultados do julgamento após o trânsito em julgado mediante dados extraídos dos 

respectivos autos.  

Parágrafo único. De todos os atos praticados no processo, o distribuidor lançará 

certidão no sistema informatizado.  

Art. 627. Nas comarcas onde os Juizados Especiais funcionam dentro do Fórum, o 

cadastro e a distribuição das reclamações ficará a cargo da central de distribuição ou a 

critério do Juiz Diretor do Foro.  

Art. 628. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro, que comunicará a 

solução adotada à Corregedoria-Geral da Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Art. 629. Quanto à redistribuição de feitos, esta dar-se-á quando: 

I - o Juiz de Direito se declarar incompetente e não indicar o Juízo para o qual declina; 
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II - em decorrência de novo pedido onde deva ser reativado um feito findo e, para esta 

nova situação, seja incompetente o Juízo originário; 

III - não houver sido, originariamente, observada a relação de dependência por 

prevenção, continência ou conexão com o feito já ajuizado; 

IV - devam os autos ser remetidos a outra vara para instrução de outro processo, por 

requisição, em virtude de instalação de mais varas, bem como as situações as quais os 

feitos não mais retornarão ao Juízo originário; 

V - houver erro na distribuição, desde que não observada a competência da vara; 

VI - houver determinação judicial; 

VII - quando da instalação de nova vara ou alteração de sua competência. 

§ 1º Constatada uma das situações contidas nos incisos I, II, III ou IV desta norma, e, 

após despacho do Juiz, o gestor encaminhará os autos ao distribuidor que, ao recebê-los, 

procederá à redistribuição do feito, encaminhando-o à vara competente. 

§ 2º Se o feito não estiver registrado no banco de dados do sistema informatizado, será 

providenciado o seu cadastramento na vara de origem e, logo após, proceder-se-á à 

devida redistribuição, com o seu encaminhamento à vara competente. 

§ 3º A secretaria que receber o feito por redistribuição, deverá providenciar a 

reautuação, preservando a antiga, evitando a colagem da nova etiqueta sobre a anterior, 

tudo para manutenção do histórico do processo. 

Art. 630. Nas varas de violência doméstica contra a mulher, as medidas protetivas 

criminais deverão ser registradas no Livro de Incidentes e Procedimentos Criminais 

Diversos – Tipo de Processo (classe): Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da 

Penha) - > Medidas Cautelares -> PROCESSO CRIMINAL. As ações cíveis de 

separação judicial, divórcio, alimentos, execução de alimentos etc, deverão ser 

registradas no livro de Registro de Feitos Cíveis.”  

Art. 631. As solicitações de certidões, ofícios e outros expedientes devem ser 

respondidos e enviados via malote digital, sendo que os originais serão arquivados na 

central de distribuição ou protocolo.  

Art. 632. As cargas dos processos distribuídos deverão ser recebidas pela secretaria no 

mesmo dia do envio, assim como os processos remetidos pelas Secretarias deverão ser 

recebidos na central de distribuição.  
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Art. 633. Quando a parte interessada requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo ou outro bem com vistas a sua apreensão, sempre que o bem estiver 

em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, conforme o art. 3º, § 12 e § 15 do 

Decreto-lei nº 911/1969, o pedido será distribuído e registrado da seguinte maneira: 

I – Livros Requerimento Avulso, Processo Civil, e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Alienação Fiduciária. 

II – Livros Requerimento Avulso, Processo Civil e do Trabalho, Classe Petição, 

Assunto Direito Civil: Arrendamento Mercantil, nos casos do art. 3º, § 15 do Decreto-

lei nº 911/69.  

Art. 634. O valor das custas deverá ser cobrado com base no item 06 – Carta Precatória 

constante na Tabela B da Lei nº 7.603/2001 – atualizado por Provimento deste órgão, 

inclusive a diligência do Oficial de Justiça.  

Art. 635. As unidades judiciárias competentes para processas e julgar os processos, no 

presente caso, serão as Varas Especializadas de Direito Bancário, onde houver, e nas 

demais Comarcas a competência será das Varas Cíveis Gerais.  

Art. 636. O juízo do processo originário será comunicado da apreensão do bem e/ou 

veículo, via malote digital, e providenciará a intimação da instituição financeira para 

retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

§ 1º O malote digital será acompanhado das seguintes peças: despacho, certidão do 

oficial e informações do local onde está depositado o objeto.  

§ 2º O magistrado, ao proferir ato judicial, lançará o código 11010 – despacho de mero 

expediente – do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, após cumprimento do item 3.1.25; 

em seguida arquivará com baixa definitiva.  

Art. 637. Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito no juízo do 

processo originário. 
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Seção 2 – Classificação das Ações 

 

Art. 638. Visando a distribuição igualitária e eventual compensação entre varas 

judiciais com competência concorrente, os feitos judiciais e administrativos serão 

classificados considerando as classes e assuntos instituídos pelo Conselho Nacional de 

Justiça que estão dispostos no site do www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_movimentos.php, ou 

por meio do site do Tribunal de Justiça - link serviços: tabelas processuais:  

Art. 639. A nomenclatura padronizada das classes a ser utilizada será disponiblizada no 

sistema informatizado de tramitação processual, sempre vinculada ao respectivo livro de 

registro virtual ou ao procedimento.  

Art. 640. Qualquer sugestão de alteração nas tabelas processuais deverá ser remetida à 

análise do comitê gestor de padronização das tabelas instituídas pelo Conselho Nacional 

de Justiça.  

Art. 641. As Tabelas processuais unificadas (classes, assuntos e movimentos) do Poder 

Judiciário serão continuamente atualizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em 

conjunto com os demais órgãos do Poder Judiciário. Estas deverão ser observadas 

regularmente.  

Art. 642. Os movimentos do magistrado, bem como do serventuário padronizados 

nacionalmente e constantes nos sistemas estão dispostos no referido site.  
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Seção 3 – Oficial de Justiça 

 

Art. 643. O oficial de justiça é o anunciador do resultado processual, vedada ostentação 

de força e exibição de arma, que não deve portar. No caso de necessidade, informará ao 

Juiz e solicitará a força pública. 

Art. 644. Somente o Juiz pode sustar o cumprimento dos mandados expedidos. Assim, 

a retenção indevida de mandados, sob alegação de eventual acordo das partes, 

solicitação do interessado ou escusas semelhantes, constitui irregularidade que não pode 

ser tolerada. 

Art. 645. Não é admissível à utilização pelos oficiais de prepostos, tampouco a 

realização de diligências por telefone, sob pena de responsabilidade civil, criminal e 

administrativa. 

Art. 646. Nenhum oficial de justiça do Estado de Mato Grosso, no cumprimento do 

dever funcional, poderá receber diretamente da parte ou do advogado, a qualquer título, 

valores financeiros, especialmente dinheiro para o custeio das despesas de condução, 

constituindo falta grave, punível de acordo com a legislação aplicável, o 

descumprimento dessa proibição.  

Art. 647. O Juiz Diretor do Foro deverá baixar Portaria fixando os valores da condução 

dos oficiais de justiça para cumprimento de mandados judiciais e prática de atos 

processuais de qualquer natureza, remetendo-a a Corregedoria-Geral da Justiça para 

exame e homologação.  

§ 1º A remuneração do Oficial de Justiça será baseada nas tabelas de táxi de cada 

Comarca, o qual receberá 70% (setenta por cento) do valor cobrado pelos taxistas. Isso 

tanto para a zona urbana quanto para a zona rural.  

§ 2º Para a zona rural em especial, além dos valores acima mencionados, os oficiais de 

justiça receberão o valor de R$ 1,90 por km rodado, conforme dispõe a Tabela O do 

Provimento 42/2013-CGJ.  

§ 3º Além da condução, o interessado deverá pagar mais despesas de estada, quando 

comprovadamente necessárias, juntando-se os comprovantes aos autos. 

§ 4º As tabelas já divulgadas deverão ser reeditadas e ajustadas de acordo com a 

redação desta norma. 
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§ 5º Nas diligências a serem cumpridas num raio de até 1.000 (um mil) metros de 

distância do Fórum não será devido o valor referente às despesas para condução de que 

trata esta norma.  

Art. 648. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça (veículo, aeronave, 

embarcação etc.), propondo-se a custear as respectivas despesas (combustível, motorista 

etc.), formulará requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o 

problema da onerosidade do processo. 

Art. 649. O Juiz Diretor do Foro deverá providenciar, junto à agência bancária que 

concordar em prestar o serviço com isenção de tarifas, ou naquela em que estas forem 

menores, a assinatura de convênio e abertura de conta corrente, em nome da Diretoria 

do Foro e de exclusiva movimentação do Juiz Diretor, destinada ao depósito dos valores 

relativos à condução dos oficiais de justiça, para os casos em que a parte não oferecer os 

meios necessários na forma da norma anterior. 

§ 1º Quando não for obtida a isenção total das tarifas bancárias, deverá o valor de tais 

despesas ser acrescido ao da condução.  

§ 2º A parte juntará o original do comprovante do depósito aos autos do processo em 

que será efetuada a diligência, devendo o gestor judiciário enviar, diariamente, ao Juiz 

Diretor do Foro, a relação dos depósitos efetuados, constando o número da guia e a data 

do depósito, o número do feito, as partes e o valor depositado, para fins de conferência. 

§ 3º Comprovado o depósito, o mandado será entregue ao oficial de justiça para 

cumprimento, comunicando, o gestor judiciário, ao Diretor do Foro para imediato 

repasse ao oficial de justiça do valor devido, mediante transferência bancária, cheque ou 

outro meio disponível. 

§ 4º Nos processos de falência e recuperação judicial o autor deles deverá, no ato da 

distribuição, depositar numerário suficiente para o custeio da condução do oficial de 

justiça para o cumprimento de todas as diligências necessárias em caso de decretação da 

quebra. 

§ 5º Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas pelo correio, 

com aviso de recebimento, se a Fazenda Pública não requerer que sejam realizadas por 

mandado.  
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I – Antecipada a despesa de condução deverá o oficial de justiça, após cumprido o ato 

de citação, devolver o mandado devidamente certificado à secretaria, onde aguardará 

pelo prazo de 05 (cinco) dias estabelecido na Lei 6.830/80 (artigo 8.º). 

II – Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, sem que a parte tenha efetuado 

o pagamento da dívida, nem garantida a execução, será o mandado devolvido ao oficial 

de justiça, após a antecipação das despesas de diligência pela Fazenda Pública, para o 

cumprimento dos demais atos (penhora ou arresto e avaliação).  

III – Não será devida diligência, se a Fazenda Pública proporcionar meios para o 

cumprimento do ato (art. 648 da CNGC).  

IV – Nas execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, as despesas correspondentes à postagem da carta citatória e dos demais atos 

a serem realizados pelo correio serão suportadas pelo Fundo de Apoio ao Judiciário – 

FUNAJURIS; sendo necessária a expedição de mandado para cumprimento dos atos 

executórios, a Fazenda Pública deverá ser intimada a recolher a diligência, 

antecipadamente, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, III do CPC.  

V – Nos feitos em que não houver localização do devedor ou de bens para garantia da 

execução, deverá ser aplicado o artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, suspendendo-se e 

arquivando-se o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo 

prescricional, ficando, nesse período, aberta vistas dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública, que, a qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias. 

VI – Decorrido o prazo referido inciso anterior, sem a indicação do endereço do 

devedor ou de bens, os autos permanecerão no arquivo, correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente. 

§ 6º Se, antes da decisão de Primeira Instância, a Fazenda Pública denunciar o 

cancelamento da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, para fins de extinção da 

execução fiscal, o Juiz, se suspeitar que o motivo do pedido é, na verdade, o pagamento 

do débito no âmbito administrativo, determinará a comprovação do cancelamento, no 

prazo de 5 (cinco) dias. 

I – Não sendo comprovado o cancelamento no prazo estabelecido, o Juiz, sem prejuízo 

da extinção da ação, oficiará ao Tribunal de Contas do Estado, para fiscalização se 
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houve ou não prejuízo às receitas do Poder Judiciário, para aplicação das medidas 

cabíveis. 

II – Tratando-se de execução fiscal já embargada, o pedido de cancelamento importará 

na condenação da Fazenda Pública ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo 

embargante e ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono do 

executado. 

§ 7º A verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a 

cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a 

Fazenda Pública. 

 

Art. 650. Constatando o Juiz do processo meros indícios de descumprimento da 

proibição a que se refere o art. 646 da CNGC, deverá, obrigatoriamente, não lhe 

competindo pessoalmente as providências, encaminhar cópia de peças dos autos ao Juiz 

Diretor do Foro, para apuração dos fatos. 

§ 1º Recebendo as peças dos autos, o Diretor do Foro deverá obrigatoriamente apurar os 

fatos, instaurando sindicância ou processo, conforme o caso, e ao final aplicando a 

penalidade cabível, se da sua competência, ou propondo ao egrégio Conselho da 

Magistratura a aplicação da pena, nos termos da Lei Estadual 4.930/85. 

§ 2º A aplicação das penalidades de advertência e censura independe de sindicância ou 

processo, podendo ser impostas diretamente, pelo próprio Juiz do processo, conforme a 

natureza e gravidade da infração, sem a intervenção do Diretor do Foro (Lei Estadual 

4.930/85). 

§ 3º Concluído o procedimento e comprovada a falta, com a demonstração de ter o 

advogado efetuado a entrega de numerário ao oficial de justiça para cumprimento do 

mandado, o Juiz também comunicará os fatos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

de Mato Grosso, para as providências cabíveis contra o advogado. 

§ 4º As partes ou seus advogados poderão oficiar diretamente ao Corregedor-Geral da 

Justiça, informando o descumprimento da proibição contida no art. 646 da CNGC, caso 

o Juiz, no prazo de 05 (cinco) dias, não adote as providências dos itens anteriores. 

Art. 651. Os oficiais de justiça cumprirão, indistintamente, mandados cíveis e criminais 

(COJE, artigo 129, caput), ficando vinculados aos processos através de sorteio, no 

momento da distribuição da ação, observado o disposto no artigo 129, § 1.º, do COJE. 
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Parágrafo único. Nas comarcas onde houver sido criada e instalada a central de 

mandados, os oficiais de justiça cumprirão os mandados por sorteio, nos termos da 

legislação que disciplina o seu funcionamento, cabendo a esta a estrita observação do 

prazo necessário para o cumprimento dos mandados que se encontra em posse dos 

oficiais. 

Art. 652. Os oficiais de justiça deverão comparecer diariamente ao Fórum, no início do 

expediente, e assinar o livro de ponto. 

§ 1º O não-comparecimento diário do meirinho ao Fórum implicará em falta ao serviço, 

que será descontada dos seus vencimentos, e no caso de não-comparecimento em razão 

de diligência, será lançada a falta da mesma forma, mas o Juiz a abonará à vista da 

certidão demonstrando a realização da diligência. 

§ 2º Além do livro de ponto, os meirinhos também assinarão diariamente o livro de 

comparecimento, que deverá ser aberto em todas as secretarias de justiça das comarcas 

do Estado, para comprovação de que estiveram solicitando carga dos mandados, exceto 

naquelas em que funcionar a central de mandados. 

§ 3º Os mandados deverão ser retirados da secretaria ou da central de mandados 

diariamente, pelo oficial de justiça, mediante carga, constituindo falta funcional grave o 

descumprimento dessa obrigação. 

Art. 653. As diligências e atos atribuídos ao oficial de justiça são intransferíveis e 

somente com autorização do Juiz poderá ocorrer a sua substituição, sendo proibida, 

inclusive, a entrega de mandado para ser cumprido por outro oficial de justiça ou por 

preposto. 

Art. 654. É vedada a nomeação de oficial de justiça ad hoc, mas de acordo com a 

necessidade do serviço o Juiz Diretor do Foro poderá designar servidor do quadro 

funcional da Comarca ou Vara para cumprimento de atribuições do oficial de justiça, na 

forma do artigo 52, II, do COJE, não importando, em favor do servidor assim 

designado, a aquisição ou incorporação de vantagem de qualquer natureza, inclusive 

equiparação pecuniária a qualquer título. 

Art. 655. Incumbe ao oficial de justiça: 

I - efetuar pessoalmente as citações, intimações, notificações, prisões, com o conteúdo 

do mandado judicial, certificando circunstanciadamente o ocorrido, com menção de 

lugar, dia e hora em que for realizada a diligência, cujo cumprimento se dará, sempre 
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que possível, na presença de 02 (duas) testemunhas (CPC, art. 154, I, e COJE/MT, art. 

128, I). As Certidões e demais atos decorrentes do cumprimento das diligências, 

deverão ser lançadas no sistema informatizado de acompanhamento processual, em 

caráter meramente informativo, utilizando o código de andamento “568 - Certidão do 

Oficial de Justiça”. A Central de Administração deverá informar os nomes e matrículas 

dos oficiais de justiça de suas respectivas comarcas através do endereço eletrônico 

atendimento.ti@tjmt.jus.br, para que sejam cadastrados no sistema informatizado 

acompanhamento processual.  

II - executar as ordens do Juiz a que estiver subordinado (CPC, 154, II); 

III - devolver o mandado judicial imediatamente após o seu cumprimento (CPC, art. 

154, III), observando os prazos para seu cumprimento, sob pena de incorrer em falta 

grave: 

a) inexistindo expressa determinação legal ou fixação pelo Juiz, será de 10 (dez) dias o 

prazo para cumprimento do mandado; 

b) em se tratando de intimação para audiência, se o mandado for entregue ao Oficial de 

Justiça nos 10 (dez) dias anteriores à realização do ato, a devolução deverá ser feita 

com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

c) será de 20 (vinte) dias o prazo para cumprimento do mandado de intimação, quando 

ele for entregue ao oficial de justiça com 30 (trinta) dias ou mais de antecedência da 

realização da audiência. 

IV - auxiliar o Juiz na manutenção da ordem (CPC, art. 154, IV); 

V - efetuar avaliações (CPC, art. 154, V); 

VI - declarar-se impedido (art. 144, CPC, art. 252, CPP) ou suspeito (art. 145, CPC, art. 

254, CPP), em primeira oportunidade, sob pena de falta funcional.  

Art. 656. No caso de busca e apreensão criminal, somente quanto já iniciado processo 

crime o cumprimento do mandado será de incumbência do oficial de justiça do juízo, 

com o auxílio da força pública, se necessário. 

Art. 657. Ocorrendo circunstâncias relevantes que justifiquem atraso no cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá obrigatoriamente fazer detalhada informação ao 

Juiz, que decidirá de plano pela sua manutenção ou substituição no processo. 

Art. 658. O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 655, III, da 

CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade funcional do meirinho, 
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acarretará a sua automática exclusão da participação da distribuição de novos feitos, 

mediante comunicação dos fatos que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da 

Central de Mandados, conforme o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de 

incorrer em falta funcional grave. 

§ 1º A exclusão será por tempo indeterminado, e o oficial de justiça só voltará a 

participar da distribuição de novos feitos por decisão do Juiz da Comarca ou Vara, e 

depois de devolvidos todos os mandados em atraso, devidamente cumpridos, caso em 

que o Gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de Mandados comunicará a 

normalização da situação e a decisão do Juiz ao Cartório Distribuidor. 

§ 2º Se a comunicação ao Cartório Distribuidor não for efetivada, ou, feita a 

comunicação, este não promover a exclusão do meirinho, a parte, ou seu advogado, 

poderá representar ao Juiz Diretor do Foro, que adotará as providências necessárias. 

§ 3º Ocorrendo desídia reiterada do meirinho no cumprimento de mandados judiciais, 

sem a devida e necessária justificativa, a critério do Juiz do feito, deverá ser instaurado 

Processo Administrativo contra o servidor, para sua exclusão do serviço público. 

Art. 659. A Coordenadoria/Gerência Administrativa do Fórum comunicará ao Cartório 

Distribuidor ou ao Chefe da Divisão da Central de Mandados, conforme o caso, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, as férias e licenças do oficial de justiça, salvo 

para tratamento de saúde, para o fim de suspender a distribuição de mandados a partir 

do décimo dia anterior ao previsto para o afastamento. 

§ 1º Até o dia imediatamente anterior ao início de suas férias ou licenças, o oficial de 

justiça restituirá, devidamente cumpridos, todos os mandados que lhe foram 

distribuídos, devolvendo na secretaria, com a necessária justificativa, os que não foram 

cumpridos. 

§ 2º O oficial de justiça que entrar no gozo de férias ou licenças retendo consigo 

mandados, quando do seu retorno ao serviço será excluído por 30 (trinta) dias 

consecutivos da distribuição de novos feitos, sem prejuízo da necessária instauração de 

procedimento disciplinar pelo Diretor do Foro. 

Art. 660. O porteiro dos auditórios, nas suas faltas e impedimentos, será substituído 

pelo oficial de justiça que o Juiz Diretor do Foro designar, sem prejuízo de suas funções 

(COJE, artigo 133). 
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§ 1º Onde não existir porteiro dos auditórios ou o número for insuficiente, suas funções 

serão exercidas por um dos oficiais de justiça designados mensalmente pelo Juiz Diretor 

do Foro, sem prejuízo de suas atribuições funcionais (COJE, artigo 134).  

§ 2º Incumbe ao oficial de justiça designado para exercer as funções do auxiliar 

judiciário: (antigo porteiro) 

I - apregoar a abertura e encerramento das audiências e fazer a chamada das partes e 

testemunhas, quando assim o Juiz o determinar; 

II - apregoar os bens, nas praças e leilões judiciais, quando esta última função não for 

atribuída a leiloeiro oficial; 

III - passar certidões de pregões, editais, praças, arrematações ou de quaisquer outros 

atos que praticar. 

Art. 661. O oficial de justiça efetuará o cumprimento do mandado judicial sem receber 

novo valor de condução, quando o não tiver cumprido de conformidade com os 

seguintes parâmetros: 

I - os oficiais de justiça deverão, obrigatoriamente, consignar em suas certidões, de 

forma clara e precisa, o itinerário percorrido, a indicação do lugar e a descrição da 

pessoa citada ou intimada, com o número da sua carteira de identidade, o órgão 

expedidor, se possível o número do CPF, fazendo a leitura da petição ou do mandado, a 

declaração de entrega da contrafé ou a recusa em recebê-la, o nome das testemunhas 

que presenciaram o ato, se houver recusa na aposição da nota de ciente ou se infrutífera 

a diligência; 

II - as citações e intimações de réus presos deverão ser feitas no próprio 

estabelecimento penal em que se encontrarem, sendo lá também entregues cópias do 

libelo; 

III - o oficial de justiça realizará o ato de citação, intimação ou notificação fornecendo 

contrafé à pessoa e dela obtendo recibo de ciente, ao pé do mandado ou da petição; em 

seguida, lavrará certidão, com menção de tudo que houver ocorrido e possa interessar, 

inclusive a recusa da contrafé, ou de não ter a pessoa querido ou podido exarar a nota de 

"ciente"; 

IV - não encontrando a pessoa no endereço constante do mandado, o meirinho, na 

mesma oportunidade, apurará com alguém da família ou da casa, ou vizinho, onde se 
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acha aquela e o seu atual endereço completo, lavrando certidão do ocorrido e adotando 

as seguintes providências: 

a) se estiver no território da comarca e for encontrada no endereço obtido no local, 

procederá o meirinho de acordo com o inciso I; 

b) se for confirmado o endereço, mas a pessoa estiver fora, na ocasião, o meirinho 

indagará o horário do retorno dela e marcará a hora mais propícia para renovar a 

diligência; 

c) se ficar apurado, na diligência, que a pessoa não será encontrada naquele endereço, 

mas sim em comarca de diversa jurisdição, o oficial de justiça fará constar essa 

informação da certidão. 

V - se a pessoa a ser citada, intimada ou notificada não for encontrada no local e houver 

fundada suspeita de ocultação, o oficial de justiça marcará hora para o dia útil imediato 

e certificará, retornando, então, a procurá-la, sempre nos horários marcados, por três 

vezes consecutivas, podendo procurá-la no mesmo dia ou em dias diferentes, na mesma 

hora ou em horas diferentes, efetuando validamente o ato, caso a encontre numa dessas 

vezes. Não sendo encontrada a pessoa, na última oportunidade será citada, intimada ou 

notificada na pessoa de quem estiver presente ao local, devendo constar da certidão o 

nome e a qualificação completa desta, com todos os dados de identificação, inclusive a 

relação com a pessoa do citando ou intimando (se parente, empregado, vizinho etc.), 

ressalvando-se, quanto a esse procedimento, os feitos criminais, na forma do disposto 

no artigo 362 do CPP. 

Art. 662. Citações, penhoras e medidas urgentes poderão ser, excepcionalmente, 

efetuadas em domingos e feriados e, nos dias úteis, fora do horário estabelecido, desde 

que expressamente autorizadas pelo Juiz, cumprindo ao executor ler para a parte os 

termos da autorização e observar a regra constitucional de proteção ao domicílio (CF, 

artigo 5.º, XI). 

Art. 663. Nos atos que importem apreensão de coisas, especialmente na busca e 

apreensão de veículos, o oficial de justiça deverá descrever minuciosamente os bens, 

especificando suas características, estado de conservação, acessórios, funcionamento, 

quilometragem, entre outras que se mostrem relevantes. 

Art. 664. O Diretor do Foro deverá elaborar escala de plantão de modo que cada Juiz 

possa contar com oficiais de justiça, diariamente, auxiliando-o durante o expediente, na 
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forma do artigo 143, IV, do CPC, ficando a critério do Diretor do Foro a fixação da 

periodicidade do plantão e o número mínimo de meirinhos que tornará disponível para 

cada magistrado da comarca (COJE, artigo 129, § 2.º). 

Art. 665. Os Juízes deverão velar constantemente para que as disposições desta seção 

sejam rigorosamente cumpridas. 

Art. 666. Ocorrendo o descumprimento desta seção, o fato deverá ser, imediatamente, 

comunicado pelo Juiz Diretor do Foro à Corregedoria-Geral da Justiça, contendo a 

indicação do servidor infrator, da quantidade e natureza da(s) infração(s) cometida, bem 

como as providências adotadas. 

Art. 667. Os mandados expedidos em feitos acobertados pela assistência judiciária 

serão cumpridos e os meirinhos remunerados de acordo com gratificação de 

produtividade, como fixado pela Resolução 03/00-TJ.  

Parágrafo único. O oficial de justiça não poderá recusar-se a receber mandados em 

virtude do atingimento do teto de sua produtividade.  

Art. 668. Para facilitar o cumprimento pelas pessoas jurídicas de direito público das 

disposições desta seção, fica determinado que, quando da expedição de intimação para 

diligências dos oficiais de justiça, relacione no mesmo mandado ou expediente de 

intimação o maior número possível de processos que aguardam o depósito daqueles 

valores.  

Art. 669. Os mandados de avaliação expedidos nos termos do artigo 523 do CPC, que 

não puderem ser cumpridos pelo oficial de justiça em virtude da ausência de 

conhecimento especializado ou técnico, deverão ser devolvidos imediatamente à 

secretaria certidão a respeito de tal circunstância, para serem juntados aos autos que 

serão conclusos para decisão judicial. 

Art. 670. As comarcas de Entrância Especial deverão ter sua extensão territorial 

dividida em “setores” para fins de atuação dos oficiais de justiça da respectiva comarca, 

sendo facultado às de Terceira Entrância a adoção da nova sistemática de cumprimento 

de atos/diligências instituída por esta seção.  

§ 1º O número de setores deverá ser definido pela Diretoria do Foro, ouvida a 

Associação dos Oficiais de Justiça, ou os próprios Oficiais de Justiça, no caso de 

comarcas do interior.  
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§ 2º Os bairros que surgirem a partir desta divisão, assim como os que, embora já 

existentes, porventura não figurem na delimitação realizada, farão parte do setor mais 

próximo, cabendo à Diretoria do Foro tal definição.  

§ 3º A critério da Diretoria do Foro, poderão ser criadas sub-regiões dentro de cada 

Setor, desde que atendidas a necessidade e a celeridade no cumprimento dos mandados 

judiciais.  

Art. 671. Os oficiais de justiça serão divididos em equipes, em quantidade igual ao 

número de setores.  

§ 1º A divisão dar-se-á por sorteio a ser realizado pela Diretoria do Foro, assegurando-

se aos oficiais de justiça cônjuges a preferência de figurarem na mesma equipe.  

§ 2º O sorteio será feito na ordem numérica crescente das equipes, de modo que cada 

equipe tenha o mesmo número de oficiais.  

§ 3º Caso não seja possível distribuir idêntico número de oficiais para cada uma das 

equipes, fica ressalvado que nenhuma das equipes poderá ter mais que um oficial a mais 

que as demais em sua composição.  

§ 4º Havendo modificação no número atual de oficiais de justiça, a Diretoria do Foro, 

por meio de Portaria, poderá redimensionar a quantidade de oficiais por equipe, 

procedendo-se a novo sorteio, nos moldes definidos neste artigo.  

Art. 672. Cada equipe de oficiais de justiça atuará em um determinado setor por um 

período de três meses. Decorrido tal prazo, passará automaticamente a atuar no setor 

seguinte, obedecida a ordem numérica crescente dos setores, em sistema de rodízio 

automático e permanente.  

§ 1º A Central de Mandados deverá lançar no sistema informatizado, trimestralmente, o 

nome dos Oficiais de Justiça que irão atuar em cada setor.  

§ 2º Quando da mudança de setor, os mandados remanescentes permanecerão sob a 

responsabilidade do oficial de justiça até o seu efetivo cumprimento, salvo na hipótese 

de a diligência resultar na expedição de novo mandado judicial.  

Art. 673. Os mandados judiciais serão remetidos pelas secretarias das varas à central de 

mandados separados por setor, que deverá ser identificado no mandado.  

§ 1º Cada mandado judicial deverá conter apenas atos processuais que devam ser 

cumpridos em um mesmo setor, devendo, se for o caso, ser expedido um mandado 

relativo a cada setor pela secretaria da vara.  
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§ 2º Quando o ato processual não puder ser realizado no endereço indicado no 

mandado, o oficial detentor deverá cumpri-lo no novo endereço, ainda que este se 

localize em outro setor.  

Art. 674. Os mandados de distribuição regular deverão ser remetidos pelas secretarias 

das varas e do Foro à Central, a partir das 13 horas.  

§ 1º Ao receber os mandados judiciais, a central de mandados providenciará a 

distribuição, por meio do sistema informatizado, indicando obrigatoriamente o setor 

correspondente.  

§ 2º O mandado judicial que contenha irregularidade ou que não corresponda ao setor 

ao qual foi direcionado será devolvido à secretaria da vara de origem, para que sejam 

sanadas as irregularidades e reenviados à Central, que então providenciará a 

distribuição.  

§ 3º Os mandados urgentes serão remetidos à central e imediatamente distribuídos aos 

oficiais de plantão, não incidindo sobre estes as disposições constantes no § 1º deste 

artigo.  

§ 4º Os mandados urgentes deverão ser devidamente identificados, e somente serão 

considerados como tal se expressamente determinados no despacho/decisão do Juízo, 

sem o que não serão considerados urgentes.  

Art. 675. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos pelos Oficiais de Justiça 

nos prazos fixados no art. 655, III, da CNGC.  

§ 1º A contagem do prazo para cumprimento do mandado terá início no primeiro dia útil 

subseqüente à sua distribuição, constituindo dever funcional do oficial de justiça 

verificar diariamente na central de mandados a existência de mandados e/ou 

comunicados.  

§ 2º Em se tratando de mandado para cumprimento de mais de um ato processual, o 

prazo previsto no caput será contado individualmente para cada ato, exceto no caso da 

avaliação, que deverá ser realizada concomitantemente com a penhora.  

§ 3º Os mandados com determinação de penhora “na boca do caixa” terão, no máximo, 

05 (cinco) diligências.  

§ 4º O gestor judiciário, constatando a existência de mandado em atraso com prazo 

superior a 05 (cinco) dias, por meio do relatório gerado no sistema informatizado, 
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comunicará o Juiz acerca do ocorrido, para as providências previstas no art. 658 da 

CNGC.  

§ 5º Em caso de contumaz atraso, não superior a 05 (cinco) dias, no cumprimento dos 

mandados, sem pedido de dilação, o Juiz determinará a abertura de processo 

administrativo para apuração do fato.  

§ 6º Considera-se atraso contumaz, para efeitos de aplicação do § 5º, o comportamento 

reiterado do oficial de justiça em pelo menos 20% (vinte por cento) do total de 

mandados recebidos no mês.  

Art. 676. O pedido de dilação de prazo deverá ser justificado e formulado até 24 (vinte 

e quatro) horas antes do seu vencimento e entregue à Central de Mandados.  

Parágrafo único. Deferido o pedido de dilação, o prazo concedido pelo magistrado será 

automaticamente acrescido ao anteriormente fixado para cumprimento do mandado, 

considerando-se ciente o Oficial de Justiça a partir da comunicação do deferimento pela 

Central de Mandados.  

Art. 677. Não haverá distribuição de mandados ao Oficial de Justiça nos 10 (dez) dias 

que antecederem o início de suas férias, exceto se o período de gozo foi igual ou menor 

que 05 (cinco) dias.  

§ 1º Os mandados judiciais distribuídos até 10 (dez) dias antes do início das férias 

deverão ser cumpridos e devolvidos antes do afastamento.  

§ 2º O gozo de férias, compensatórias e licenças por prazo igual ou inferior a 05 (cinco) 

dias prorroga automaticamente o prazo para cumprimento do mandado.  

§ 3º Nos 10 (dez) dias que antecedem as férias, os oficiais de justiça não participarão 

dos Plantões Judiciais.  

Art. 678. A Diretoria de Recursos Humanos manterá permanentemente atualizados, no 

Sistema de Gestão de Pessoal, os dados funcionais dos oficiais de justiça relativamente 

às férias, licenças, afastamentos e ausências.  

Art. 679. Os Oficiais de Justiça deverão manter atualizados seus endereços, bem como 

os números de telefones fixos e celulares junto à Central de Mandados, que se 

incumbirá de informá-los à Diretoria de Recursos Humanos.  

Art. 680. Compete à Diretoria do Foro de cada uma das comarcas de Entrância Especial 

e de Terceira Entrância realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a divisão dos setores e das 

equipes dos oficiais de justiça, informando ao Departamento de Aprimoramento da 
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Primeira Instância da Corregedoria-Geral da Justiça, que providenciará, no prazo de 03 

(três) dias úteis, a adequação do sistema informatizado da comarca, necessário à 

efetivação das disposições contidas relativas à setorização.  

Parágrafo único. A Diretoria do Foro poderá expedir normas complementares, com 

vistas à efetividade desta seção. 

 

Da Fiscalização e o Combate às Queimadas pelos Oficiais de Justiça 

Art. 681. No período de proibição de queimadas no Estado de Mato Grosso, sempre que 

o oficial de justiça deparar com queimadas ilegais deverá lavrar laudo de constatação 

contendo: 

I – a discriminação do local e o seu endereço; 

II – material fotográfico da queimada e das proximidades, se possível, inclusive de 

construções, casas, imóveis comerciais e/ou barracões eventualmente existentes; 

III – averiguar quem, efetivamente, deu início à queimada, bem como o proprietário do 

imóvel onde o fogo se propaga, incluindo no laudo o nome de todos os envolvidos. 

Art. 682. Constatada a queimada, depois de efetivar as diligências necessárias, o oficial 

de justiça providenciará, imediatamente, meios para cessar o ilícito, podendo contar, se 

necessário, com a ajuda da população e da força policial. 

Parágrafo único. Caberá ainda ao Oficial de Justiça comunicar o fato ao Batalhão do 

Corpo de Bombeiros e às autoridades ambientais, como a SEMA, IBAMA, Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, os quais ficarão responsáveis por 

cessar o dano ambiental e efetivar as fiscalizações de estilo. 

Art. 683. Lavrado o laudo, o Oficial de Justiça o remeterá à Polícia Judiciária Civil da 

respectiva comarca para as providências cabíveis. 

Art. 684. Os Juízes Diretores de Foro, no prazo de 15 (quinze) dias, orientarão os 

oficiais de justiça da comarca acerca do conteúdo desta seção. 

Parágrafo único. Igual providência será adotada todos os anos na primeira semana do 

início do período de proibição de queimadas no Estado. 

Art. 685. Os Oficiais de Justiça receberão os valores das diligências por ato.  

Art. 686. Consideram-se ato único, para fins de pagamento de diligência, as intimações 

e citações que devem ser realizadas ao mesmo tempo no mesmo endereço.  

Parágrafo único. Somente poderão se enquadrar no conceito de ato único: 
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I - As determinações oriundas de um mesmo processo e desde que cumpridas no mesmo 

endereço (tais como os de penhora, arresto, sequestro, depósito, avaliação, etc); 

II - A citação por hora certa; 

III - As ordens emanadas em ações distintas, desde que propostas pelo mesmo autor, ou 

autores em litisconsórcio, contra o mesmo réu, ou mesmos réus em litisconsórcio; 

Art. 687. Os valores constantes nos §§ 1º e 2º do art. 647 da CNGC corresponderão a 

todas as diligências necessárias à prática de cada ato objeto da ordem judicial, ainda que 

o resultado seja negativo.  

Art. 688. Em se tratando de medidas urgentes, em que o oficial de justiça constatar que 

o citando ou intimando encontra-se em outra zona diversa da constante no mandado, 

deverá cumprir o ato e certificar nos autos a necessidade de complementação da 

diligência, a fim de que a parte seja intimada para complementação da referida 

diligência.  

Parágrafo único. Sendo negativo o resultado, o oficial de justiça certificará nos autos a 

fim de que nova diligência seja paga para o novo cumprimento do mesmo ato.  

Art. 689. Havendo endereços distintos no mandado judicial para o cumprimento dos 

atos e não sendo encontrada a pessoa no primeiro endereço, contar-se-á outro ato para 

seu cumprimento em outro endereço, ou seja, se para o cumprimento da mesma ordem 

judicial o oficial de justiça efetuou diligências em endereços diferentes, fará jus a tantos 

atos quantos forem os locais visitados.  

Parágrafo único. A mesma solução deverá ser adotada quando houver apenas um 

endereço indicado no mandado judicial e a pessoa a ser intimada nele não for 

encontrada e ali obtida a informação de que será encontrada em outro endereço.  

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1066 de 1524



Seção 4 – Depositário Judicial, Avaliador, Contador e Partidor 

 

Art. 690. Aplicam-se aos avaliadores e depositários judiciais, respeitadas as 

peculiaridades das funções do cargo, as disposições desta seção. 

Art. 691. Nas comarcas onde não houver avaliador judicial no quadro funcional, ou os 

houver em número insuficiente, as avaliações judiciais, que não forem de natureza 

complexa ou não exigirem conhecimento técnico específico, poderão ser realizadas pelo 

mesmo oficial de justiça do processo. 

Art. 692. O Diretor do Foro poderá admitir inscrições de pessoas com habilitação 

técnica específica, para integrarem o cadastro de avaliadores não oficiais da comarca, 

não gerando a inscrição, uma vez deferida, ônus financeiro ou vinculação de qualquer 

natureza jurídica, principalmente de ordem empregatícia ou funcional, com o Poder 

Judiciário. 

§ 1º A pessoa cadastrada somente poderá servir em casos de extrema necessidade e 

exigência de capacitação técnica específica, quando então atuará como perito avaliador, 

nos termos da legislação processual civil, mediante despacho fundamentado do Juiz do 

processo, reconhecendo a necessidade da avaliação técnica, e designação, dentre os 

previamente cadastrados, através de sorteio feito pelo Distribuidor. 

§ 2º A disposição do caput não se aplica na comarca onde houver avaliador público 

concursado ou, na ausência deste, oficial de justiça ou qualquer outro servidor do Poder 

Judiciário com a mesma habilitação técnica. 

Art. 693. Não será mais permitida, sob qualquer pretexto, especialmente nas comarcas 

de Entrância Especial, a realização de avaliações por pessoas que não integram o quadro 

funcional da comarca, ficando vedada, portanto, a nomeação de avaliadores ad hoc pelo 

Juiz do processo, devendo ser observado, doravante e em qualquer caso, o critério do 

art. 691, da CNGC, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 692 da CNGC. 

Art. 694. Ainda que haja depositário público na comarca, o depósito de bens, em 

consequência de atos judiciais, poderá ser feito em mãos do executado, se convier ao 

exequente. 

Art. 695. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Foro, de ofício ou mediante 

provocação dos interessados, mas sempre com posterior comunicação à Corregedoria-

Geral da Justiça. 
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Art. 696. Todos os veículos apreendidos e que se encontram à disposição dos Juízos 

deverão ser encaminhados aos depositários públicos ou na falta destes ao depositário 

nomeado pelo Juiz do feito e, imediatamente, cumprido disposto no art. 1.487 da 

CNGC. 

Art. 697. Não podem figurar como depositários os Juízes de Direito, funcionários ou 

serventuários da Justiça. 

Art. 698. Nenhum veículo furtado poderá ser dado em depósito ao receptador ou 

àquelas pessoas denominadas adquirentes de boa-fé, observando as disposições do 

Provimento 34/99-CM.  

Art. 699. Havendo necessidade de intimação de depositários para a devolução de bens, 

deverá constar no mandado o valor deles, procedendo à avaliação prévia, se necessária, 

para facultar-lhes o pagamento (substituição) em dinheiro. 

Art. 700. Aplicam-se aos avaliadores e partidores, no que couber, as disposições deste 

capítulo, assim como as regras estabelecidas no COJE. 
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Seção 5 – Gestor judiciário  

 

Art. 701. Aos Gestores Judiciários, titulares ou designados, incumbe: 

I - chefiar, sob a supervisão e direção do Juiz, a Secretaria em que estiver lotado; 

II - assinar, observada a forma prescrita, todos os termos dos processos e demais atos 

praticados no Juízo em que servir; 

III - zelar pela arrecadação da taxa judiciária, custas e demais exigências fiscais e 

outros quaisquer valores devidos pelas partes; 

IV - preparar, diariamente, o expediente do Juiz; 

V - ter em boa guarda os autos, livros e papeis de sua secretaria; 

VI - manter classificados e em ordem cronológica todos os autos, livros Infração papéis 

a seu cargo, organizando e conservando atualizado o sistema informatizado, ou, não 

havendo este, os índices e fichários; 

VII - zelar da entrega, mediante carga, diariamente, ao Juiz, Promotor, Defensor 

Público ou advogado dos autos conclusos ou com vista; 

VIII - remeter à Corregedoria-Geral da Justiça, ao fim de cada mês, relatório estatístico 

do movimento forense da secretaria; 

IX - devolver à distribuição ou depósito os objetos encaminhados em razão de 

audiência, salvo se ordenada pelo Juiz sua entrega ao interessado, caso em que esta 

deverá ser comunicada ao depositário ou distribuidor; 

X - fornecer certidão, independentemente de despacho, do que constar nos autos, livros 

e papéis da sua secretaria, salvo quando a certidão se referir a processo: 

a) de interdição, antes de publicada a sentença; 

b) de arresto ou sequestro, antes de realizado; 

c) formado em segredo de justiça (CPC, artigo 189); 

d) penal, antes da pronúncia ou sentença definitiva; 

e) especial, regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 

f) administrativo, de caráter reservado; 

XI - extrair, autenticar, conferir e consertar traslados; 

XII - autenticar reproduções de quaisquer peças ou documentos de processos que 

tramitem em sua secretaria; 

XII - manter e escriturar os livros de uso obrigatório; 
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XIII - promover e fiscalizar a alimentação de dados ao sistema, assim como remeter os 

autos ao Distribuidor, independentemente de despacho, para inclusão dos dados 

qualificativos das partes que não possam ser lançados pela secretaria; 

XIV - extrair guia de execução penal; 

XV - proceder aos cálculos referentes à liquidação e/ou unificação de penas privativas 

de liberdade; 

XVI - realizar todos os atos que lhes forem atribuídos pelas leis processuais, por esta 

Consolidação, em resoluções do Órgão Especial, do Conselho da Magistratura e da 

Corregedoria-Geral da Justiça, bem como no Manual do Método ORDEM. 

XVII - impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da mera prática de atos 

ordinatórios, nos termos da legislação processual e do art. 482, VI, CNGC.  

Parágrafo único. As certidões, nos casos enumerados no inciso X, letras “a” a “f”, 

somente serão fornecidas mediante petição deferida pelo Juiz competente e mediante 

comprovante de recolhimento das custas, em guia própria (Lei 7.603/01, Tabela B, item 

‘3.º’ e artigo 3.º, do Provimento 02/2003/CM). Do indeferimento caberá recurso ao 

Corregedor-Geral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 702. Transitada em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, 

deverá o Gestor judiciário, titular ou designado, da vara competente, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, extrair a guia de recolhimento, que rubricará em todas as folhas e 

assinará com o Juiz, procedendo a sua remessa ao Distribuidor (Capítulo 7, Seção 28).  

§ 1º A guia de recolhimento conterá:  

I - o nome do condenado; 

II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de 

identificação; 

III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do 

trânsito em julgado; 

IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; 

V - a data da terminação da pena; 

VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento 

penitenciário. 
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§ 2º Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça 

Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2.° 

do artigo 84 da Lei 7.210/84. 

§ 3º As guias de recolhimento serão registradas no Livro de Registro de Execuções 

Penais e “sursis”, segundo a ordem cronológica do recebimento, e, anexadas ao 

prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e 

de outras retificações posteriores. 

Art. 703. É vedado aos gestores judiciários o recebimento de valores a qualquer título, 

tendo em vista que as secretarias não possuem cofre ou qualquer segurança para a sua 

guarda e posterior depósito. Sendo procurado pelos interessados para tal fim, deverá o 

Gestor judiciário expedir a guia de recolhimento da conta judicial, vinculada ao 

processo para depósito pela parte, exceto nos casos previstos no art. 1.467, § 1º, da 

CNGC. 

Parágrafo único. Caso já esteja encerrado o expediente bancário, o gestor judiciário 

deverá expedir a referida guia de recolhimento e certificar nos autos o horário do seu 

fornecimento, para apreciação do Juiz.  
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Seção 6 – Distribuição de Incidentes Processuais 

 

Art. 704. Ficam vedados a distribuição, o registro, a autuação e o cadastramento, no 

sistema informatizado, de requerimentos ou medidas incidentais que não devam ser 

processados em apenso aos autos principais, dos quais se destaca o seguinte rol 

exemplificativo: 

I – Varas Criminais: 

a) liberdade provisória; 

b) relaxamento de prisão em flagrante; 

c) revogação de prisão preventiva ou temporária; 

d) representação acerca de prisão temporária ou preventiva; 

e) pedido de providências; 

f) quebra de sigilo dos dados telefônicos ou bancários; 

g) transferência de reeducando. 

II – Varas Cíveis: 

a) assistência judiciária gratuita, quando formulada na petição inicial ou contestação; 

b) cumprimento de sentença; 

c) assistência litisconsorcial; 

d) habilitação de sucessor. 

Art. 705. As questões incidentais que devam ser processadas em autos apartados por 

exigência legal (v.g.: exceções; declaração de insanidade mental ou dependência 

toxicológica; restituição de objetos apreendidos; interceptação telefônica; impugnação 

ao valor da causa; impugnação a pedido de justiça gratuita; habilitação de crédito em 

inventário; remoção de inventariante etc.) serão distribuídas por dependência aos autos 

principais.  

§ 1º Nos feitos desmembrados, a distribuição receberá novo código, com nova 

numeração única, independente do processo principal, porém com a mesma data de 

protocolo e os mesmos dados do processo original. 

§ 2º Protocolado pedido de liberdade provisória, relaxamento de prisão em flagrante ou 

qualquer outra medida incidental anterior ao início da ação penal, o incidente será, 

excepcionalmente, distribuído, autuado e registrado no livro de Registro de 
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Procedimentos Criminais Diversos, sendo as peças essenciais trasladadas para os autos 

do Inquérito Policial ou da ação penal, após a decisão do incidente.  

§ 3º É vedado o lançamento no sistema informatizado de acompanhamento processual e 

no relatório estatístico mensal das atividades forenses (art. 41 da CNGC) de qualquer 

incidente ou requerimento como processo autônomo. 

Art. 706. O Juiz deverá providenciar, em 15 (quinze) dias, a regularização dos 

incidentes que estiverem tramitando em desacordo com os itens desta seção, 

determinando a baixa na distribuição ou a retificação do registro dos autos na secretaria, 

no sistema informatizado e no relatório de produção.  

Art. 707. A ordem de baixa na distribuição deverá ser expedida ao Cartório 

Distribuidor, assinalando-se prazo razoável e improrrogável para seu cumprimento. 
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Seção 7 – Serviço de Plantão Judiciário 

 

Art. 708. Regulamentar o funcionamento da Central de Mandados, que terá por 

finalidade o recebimento, cadastro, distribuição, controle de prazos e devolução dos 

mandados expedidos pelos magistrados em todas as comarcas, ressalvadas as de 

Primeira Entrância. 

§ 1º Os Juízes Diretores dos Fóruns providenciarão a instalação da Central de 

Mandados, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º As secretarias das Varas e dos Juizados Especiais farão o pré-cadastro no sistema 

informatizado dos mandados a serem cumpridos pelos oficiais de justiça, 

encaminhando-os à Central, para distribuição, que lhes passará recibo das listas 

apresentadas, devendo estas ser arquivadas em ordem rigorosamente cronológica.  

I – Mensalmente, o Gestor judiciário descartará do arquivo as listas dos mandados 

devolvidos, comunicando o Juiz acerca dos não devolvidos, para as providências 

previstas no art. 658, § 3º, da CNGC. 

II – Instalada a Central, fica dispensada a utilização do livro de registro de cargas aos 

oficiais de justiça, permanecendo, nas comarcas onde não forem instituídas, a obrigação 

de se retirar e devolver os mandados diretamente nas Secretarias das Varas ou Juizados, 

mediante procedimento próprio. 

III – As Centrais de Distribuição, nas comarcas servidas por Central de Mandados, 

farão a distribuição das ações sem menção ao nome do oficial de justiça encarregado 

das diligências. 

Art. 709. Os mandados com diligências pagas deverão ser enviados à Central com o 

comprovante original do depósito, efetuado na conta da Diretoria e com a Guia de 

Depósito específica, devidamente preenchida. 

§ 1º A via única da guia de depósito de Diligência do oficial de justiça, constante do 

anexo I, conterá os seguintes campos: 

I - número da agência bancária; 

II - número da conta da Diretoria; 

III - número do processo e da Vara; 

IV - nome das partes; 

V - valor da diligência a ser depositada, observando a tabela vigente; 
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VI - autenticação da matrícula do oficial de justiça. 

Art. 710. Os mandados, tão logo recebidos na Central, serão minuciosamente 

analisados, observando-se os seguintes aspectos: 

I - se estão acompanhados do número de cópias necessárias, contrafé fornecida pela 

parte autora, inclusive se esta estiver representada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública, em quantidade necessária para a citação/intimação da parte ré, além dos demais 

documentos exigidos em lei;  

II - se foram expedidos e entregues na Central com prazo suficiente para o devido 

cumprimento; 

III - se estão acompanhados das guias de recolhimento do numerário destinado à 

condução do Oficial de Justiça; 

IV - se todos os requisitos necessários ao cumprimento por parte do Oficial de Justiça 

estão corretamente discriminados, tais como: endereço completo, data e horário da 

audiência etc., de forma a não prejudicar o cumprimento da diligência; 

V - se consta o número do código do processo nas cópias dos mandados. 

Parágrafo único. Havendo irregularidade que impossibilite a distribuição ou o 

cumprimento, o mandado será devolvido ao Juízo remetente, certificando-se a 

ocorrência. 

Art. 711. O Juiz Diretor do Fórum designará servidor para proceder às distribuições na 

Central de Mandados, estabelecendo o seu lugar de funcionamento. 

Art. 712. Os mandados, depois da conferência inicial, serão distribuídos, por meio do 

sistema informatizado de acompanhamento processual, aleatoriamente e 

equitativamente entre os oficiais de justiça em atividade, cabendo ao servidor 

responsável: 

I - autenticar uma via do mandado e, em casos de pagamento da diligência, a guia de 

depósito e o comprovante original do depósito; 

II - enviar, diariamente, todas as guias à Diretoria do Fórum, mediante protocolo, para 

transferência do crédito à conta-corrente do oficial de justiça; 

III - arquivar os comprovantes de depósitos que lhe forem encaminhados pela Diretoria 

do Fórum; 

IV - cadastrar os nomes dos oficiais de justiça, e proceder a todas as anotações 

necessárias, como férias, licenças, afastamentos etc.; 
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V - fazer as notificações e arquivar as Portarias dos plantões judiciais; 

VI - comunicar os oficiais de justiça acerca da escala de plantões; 

VII - organizar o serviço e tomar as providências para a administração da Central de 

Mandados; 

VIII - controlar os prazos de entrega e devolução de mandados. 

Art. 713. Cumprido o mandado, será ele devolvido à Central, que os encaminhará à 

Secretaria de origem. 

Art. 714. Até que seja disponibilizada impressora autenticadora pelo Tribunal de 

Justiça, a Central de Mandados utilizará carimbos manuais, conforme anexo II, com os 

seguintes campos: 

I - nome e matrícula do Oficial de Justiça; 

II - número do protocolo da distribuição do mandado; 

III - valor da diligência. 

Art. 715. O registro de recebimento e devolução de mandados judiciais entre as 

Secretarias, as Centrais de Mandados e os Oficiais de Justiça será feito por meio de 

ferramenta de cargas existente no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, sendo proibida a entrega de mandados diretamente às partes ou aos seus 

advogados. 

Art. 716. Todos os Oficiais de Justiça deverão providenciar, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, abertura de conta no Banco do Brasil, para fins de recebimento de valores de 

diligências. 
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CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

Seção 1 – Disposições Gerais  

 

Art. 717. A adoção de menores por estrangeiros é tida como medida excepcional (artigo 

51 da Lei 8.069/90), não podendo preferir a adoção disputada por brasileiros. 

Art. 718.  É vedado o deferimento da guarda ou da adoção a estrangeiro residente ou 

domiciliado fora do País que não esteja devidamente habilitado para adoção 

internacional na CEJA/MT. 

Art. 719. A oitiva pessoal dos adotantes e dos representantes legais dos adotandos 

constitui medida de cautela e do convencimento de que não deva ser dispensada. 

Art. 720. Os Juízes do Estado de Mato Grosso ficam obrigados a remeter à CEJA/MT, 

dentro dos 10 (dez) dias subsequentes à prolação, as sentenças deferindo adoção de 

crianças por estrangeiros e as proferidas nos feitos de adoção, guarda (criança em 

situação de risco) e destituição do poder familiar, após o trânsito em julgado. 

Art. 721. No caso de adoção, o novo assento de nascimento do menor adotado deve ser 

lavrado no Registro Civil, na secretaria da Comarca onde foi deferida, devendo, no caso 

de o menor ter sido registrado na secretaria de outra comarca, ser deprecado o 

cancelamento do assento primitivo. 

Art. 722. O Juiz visitará as instituições de abrigo, trimestralmente, com a finalidade de 

verificar se está sendo cumprido o que dispõem os artigos 90 a 94 do ECA. 

§ 1º As irregularidades porventura observadas constarão em relatório a ser encaminhado 

à CEJA/MT, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trimestre. 

§ 2º As autoridades competentes expedirão guias de abrigamento quando determinarem 

a medida de proteção de abrigo de menores em entidades (ECA, artigo 101, VII). Onde 

não houver entidades de abrigamento, deverão os infantes ser encaminhados aos Juízes 

das Comarcas circunvizinhas, em que funcionarem tais instituições (Portaria 

05/00/CEJA-MT, artigo 8º). 

§ 3º A guia de abrigamento deverá conter os dados completos de identificação da 

criança ou do adolescente e, se possível, estar acompanhada de certidão de nascimento e 
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outros documentos relativos à vida do abrigado (carteira de vacinação, histórico escolar 

e etc). 

§ 4º Quando a medida for determinada pelo Conselho Tutelar, deverá ele fazer constar 

da guia os motivos do abrigamento e comunicar o fato ao Juiz e ao Promotor de Justiça 

da Infância e da Juventude da Comarca. 

§ 5º Os Juízes da Infância e da Juventude devem exigir das entidades de atendimento o 

cumprimento do disposto no artigo 93, parte final, do ECA. 

§ 6º De toda comunicação de abrigamento, autuar-se-á o procedimento de medida 

protetiva visando o acompanhamento do menor institucionalizado para que, no mais 

curto lapso temporal possível, seja o infante reintegrado à família biológica ou inserido 

em família substituta, dado o caráter provisório do abrigamento, conforme dispõe o 

artigo 101, parágrafo único, da Lei 8.069/90. 
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Seção 2 – Dos Serviços da Infância e da Juventude 

 

Art. 723. Os serviços judiciários, sob a supervisão da autoridade judicial, poderão ter a 

colaboração de entidades responsáveis pela assistência à criança e ao adolescente. 

Art. 724. São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de competência da 

Justiça da Infância e da Juventude, salvo em casos de litigância de má-fé.  

Art. 725.  É dispensável a intervenção de advogado no pedido de adoção ou guarda de 

menor quando os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos do poder familiar ou 

concordarem expressamente com o pedido (ECA, artigo 166). 

Art. 726. Ao se prestar informações a terceiros, os ofícios da Infância e da Juventude 

deverão cuidar para que se observe as limitações do segredo de justiça, nos termos do 

ECA. 

Parágrafo único. Quando as informações forem solicitadas por autoridade judicial, 

bem como antes da subida dos autos à instância superior, a certidão deverá ser 

detalhada, fazendo constar a natureza dos atos infracionais a que se referem, se houve 

aplicação de qualquer das medidas previstas no artigo 112 do ECA e o seu 

cumprimento. 

Art. 727. Se uma criança ou adolescente, envolvida em procedimentos da Justiça da 

Infância e da Juventude, não se acha registrada, o assento do seu registro deverá ser 

feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. 

Parágrafo único. Serão isentos de multas, custas e emolumentos, e terão absoluta 

prioridade, os registros, averbações e certidões necessárias à regularização do registro 

civil da criança ou adolescente.  

Art. 728. Nos procedimentos de colocação em família substituta, os editais expedidos 

pelo ofício da Infância e da Juventude deverão se limitar aos dados essenciais à 

identificação dos pais ou responsáveis.  

Art. 729. Sem prejuízo das anotações do Registro Geral de Feitos, o gestor judiciário 

deve manter fichário geral, onde deve ser anotada toda a movimentação do 

procedimento, até o seu final, podendo este procedimento ser substituído por sistema de 

processamento de dados.  

Parágrafo único. As fichas ou dados deverão conter os elementos essenciais para 

individualização e identificação das partes e do procedimento.  
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Art. 730. Devem ser expedidas em 02 (duas) vias as autorizações de viagem, devendo a 

segunda ser arquivada juntamente com o pedido, que será cadastrado e registrado no 

Livro de Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios, dispensando-se autuação.  

Art. 731. O pedido, a critério do Juiz, poderá ser registrado e autuado, se houver 

necessidade de maiores informações, diligências ou intervenção do Ministério Público, 

caso em que o registro se fará no Livro de Incidentes e Procedimentos Diversos.  

Art. 732. É dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes viajem 

ao exterior:  

I - sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados por 

ambos genitores, ou pelos responsáveis, por documento escrito e com firma 

reconhecida; 

II - com um dos genitores ou responsáveis, sendo nesta hipótese exigível a autorização 

do outro genitor, salvo comprovada impossibilidade material registrada perante 

autoridade policial;  

III – desacompanhados ou acompanhados de terceiro maior e capaz, quando retornando 

para a sua residência no exterior, designado por seus pais ou responsáveis, residentes no 

exterior, mediante documento autêntico, com firma reconhecida.  

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança ou pelo 

adolescente deve ser entendido aquele que detiver a sua guarda, além do tutor.  

§ 2º O documento de autorização mencionado neste artigo, além de ter firma 

reconhecida, deverá conter fotografia da criança ou do adolescente e será elaborado em 

02 (duas) vias, sendo que uma deverá ser retida pelo agente de fiscalização da Polícia 

Federal no momento do embarque, e a outra deverá permanecer com a criança ou 

adolescente, ou com o terceiro maior e capaz que o acompanhe na viagem.  

§ 3º O documento de autorização deverá conter prazo de validade, a ser fixado pelos 

genitores ou responsáveis.  

§ 4º Ao documento de autorização a ser retido pela Polícia Federal deverá ser anexada 

cópia do documento de identificação da criança ou do adolescente, ou do termo de 

guarda, ou de tutela. (sugestão de acréscimo – Resolução 51/2008 – CNJ)  

Art. 733. Nas Comarcas onde houver entidade de atendimento para medidas 

socioeducativas, a avaliação e fiscalização periódica das unidades de internação serão 
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exercidas pelo Juiz de Direito com atribuição na área da Infância e Juventude (área 

infracional) e, na sua ausência, o Substituto Legal.  
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Seção 3 – Dos Livros  

 

Art. 734. As Varas Especializadas da Infância e da Juventude e as Varas Judiciais 

Cíveis dotadas de competência cumulativa para o processo e julgamento da mesma 

matéria terão os seguintes livros obrigatórios: 

I - Registro Geral de Feitos Não-Infracionais (adoção, guarda, destituição do poder 

familiar, habilitação para adoção, tutela, medidas de proteção, ação mandamental, 

investigação social, pedidos de providências, ECA - artigo 148, § único, “a” a “h”, etc); 

II - Registro Geral de Feitos Infracionais (sindicâncias, pedidos de arquivamento ou 

remissão e representação); 

III - Registro de Procedimentos para apuração de infrações administrativas e de 

irregularidades em entidades de atendimento (ECA, artigo 191 e seguintes); 

IV - Registro de guia de Execução de medidas sócio-educativas; 

V - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

VI - Registro de Incidentes e Procedimentos Diversos; 

VII - Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

VIII - Carga de autos ao Juiz;  

IX - Carga de Autos ao Ministério Público; 

X - Carga de Autos ao Defensor Público; 

XI - Carga de Autos a Advogado; 

XII - Carga de Autos a outras entidades, servidores e lotações; 

XIII - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça; 

Art. 735. As Varas Especializadas da Infância e da Juventude e as Varas Judiciais 

Cíveis dotadas de competência cumulativa para o processo e julgamento da mesma 

matéria deverão possuir também os seguintes classificadores, para arquivamento de: 

I - Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

II - Relatórios de visitas, inspeções e correições; 

III - Alvarás Expedidos; 

IV - Mandados de Apreensão Expedidos; 

V - Portarias Expedidas; 

VI - Relatórios dos agentes da infância e da juventude e outros; 
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VII - Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

Juízo, na forma do art. 477, da CNGC; 

VIII - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

IX - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

X - Arquivamento de segundas vias de autorização de viagens. 

Art. 736. Na escrituração, guarda e conservação dos livros, registros e arquivos, serão 

observadas as normas legais e administrativas atualmente em vigor, podendo haver 

substituição desses por arquivos digitais mediante expressa autorização da 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

§ 1º Somente após a decisão judicial é que os termos devem ser lavrados, devendo ser 

assinados pelo Juiz e constar todos os elementos necessários e pertinentes, inclusive 

qualificação dos interessados.  

§ 2º Os termos serão lavrados em 02 (duas) vias, sendo a primeira destinada ao processo 

e a segunda ao interessado, devendo, ainda, ser integralmente lançados no sistema 

informatizado de controle processual, inclusive termos de audiência e respectivas 

assentadas. 

§ 3º Desde que observado o disposto nos artigos anteriores deste capítulo, os termos 

poderão ser expedidos pelo sistema de processamento de dados. 

Art. 737. Deverão ser registrados no Livro de Registro Geral de Feitos todas as 

comunicações, relatórios, requerimentos ou portarias que ensejam a instauração de 

qualquer procedimento. 
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Seção 4 – Do Agente Voluntário da Infância de Juventude 

 

Art. 738. A fiscalização das normas de prevenção e proteção à criança e ao adolescente, 

contidas na legislação e portarias judiciais, é de atribuição dos agentes (antigo inspetor), 

efetivos ou voluntários.  

Art. 739. Os Agentes Voluntários da Infância e Juventude serão designados pela 

autoridade judiciária competente, a título gratuito, nos termos da Lei n. 9.608/1998, pelo 

prazo de 2 (dois) anos, renovado uma única vez por igual período, a critério do Juiz, 

devendo preencher os seguintes requisitos:  

I – idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

II – residir obrigatoriamente na Comarca do Juízo da Infância e Juventude a que 

pretenda exercer a função; 

III – exercer profissão compatível com a função, mediante comprovação do exercício 

de atividade laboral, v.g., não ser proprietário de estabelecimentos comerciais, bares, 

casas de show, boates e congêneres. 

IV – possuir obrigatoriamente nível médio completo; 

V – não possuir antecedentes criminais; 

VI – não desempenhar ou exercer atividade policial, seja civil ou militar; 

VII – idoneidade moral; 

VIII – bons antecedentes. 

§ 1º Findo o prazo estabelecido no caput não poderá ser designado o mesmo agente, 

devendo oportunizar a função a outro membro da comunidade.  

§ 2º Terão preferência para exercer a função de agente voluntário da infância e 

juventude os diplomados em serviço social, psicologia e bacharel em Direito. 

Art. 740. O programa e a coordenação dos trabalhos de fiscalização serão atribuídos a 

servidor de confiança do Juiz, preferencialmente bacharel em Direito. 

Parágrafo único. Na Comarca da Capital, tais serviços serão da competência do Juiz 

com atribuições administrativas junto às Varas da Infância e da Juventude, que 

processará e julgará, também, os feitos envolvendo as infrações administrativas 

decorrentes dessa atividade, assim como as autorizações para viajar. 

Art. 741. A designação e a expedição das credenciais de agentes voluntários serão 

comunicadas à Corregedoria-Geral da Justiça para fins de anotação e controle do setor 
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competente, encaminhando-se cópia do ato de designação e recibo de entrega da carteira 

de identificação. 

Parágrafo único. Idêntica providência será efetivada na hipótese do 

descredenciamento, ocasião em que deverá haver o recolhimento da carteira de 

identificação. 

Art. 742. Os crachás, coletes e outros símbolos do Poder Judiciário somente poderão 

ser utilizados em serviço pelo agente voluntário, sendo-lhes entregues no início dos 

trabalhos e restituídos ao final do expediente. A carteira de identificação ficará 

permanentemente com o inspetor voluntário.  

Art. 743. Fica vedado o uso de armas, algemas ou qualquer outro instrumento por 

ocasião dos serviços de fiscalização. 

Art. 744. Qualquer ato que se destine a editar normas de prevenção e proteção à criança 

e ao adolescente e ao funcionamento da inspetoria deverá ser comunicado à 

Corregedoria-Geral da Justiça para os devidos fins. 

Art. 745. O processo seletivo para designação do Agente Voluntário da Infância e 

Juventude deverá ser feito pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, mediante 

entrevista pessoal, de caráter eliminatório, o qual será avaliado conhecimentos gerais 

das diretrizes e regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como análise de 

redação do voluntariado, devendo assinar perante o juízo um termo de voluntário" 

(Anexo I).  

Art. 746. Fica terminantemente proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau da autoridade 

nomeante ou de outro Agente já designado, com vínculo efetivo ou voluntário, 

obedecendo aos princípios insculpidos no caput do art. 37, da Constituição Federal.  

Art. 747. Os Juízes de Direito da Infância e Juventude, no que concerne ao número de 

agentes voluntários, observarão o seguinte:  

I – nas Comarcas de Entrância especial poderão ser designados até 50 (cinquenta) 

voluntários para cada Juízo; 

II – nas Comarcas de 3ª Entrância poderão ser designados até 30 (trinta) voluntários 

para cada Juízo; 

III – nas Comarcas de 2ª Entrância poderão ser designados até 20 (vinte) voluntários 

para cada Juízo; 
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IV – nas Comarcas de 1ª Entrância poderão ser designados até 10 (dez) voluntários”. 

Art. 748. A duração normal do trabalho, para os Agentes Voluntários não excederá a 04 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, devendo o agente elaborar relatório 

mensal de suas atividades ao Juízo da Vara da Infância e Juventude". 

Art. 749. O Termo de Adesão do Agente Voluntário da Infância e Juventude faz parte 

integrante desta Seção. 
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Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 

 

Art. 750. Os assistentes sociais e psicólogos dos quadros do Poder Judiciário elaborarão 

os estudos sociais e psicológicos das situações que digam respeito às crianças, aos 

adolescentes e às famílias, submetidos à competência dos Juizados da Infância e da 

Juventude. 

Art. 751. Caso inexista no Foro assistentes sociais e psicólogos do Poder Judiciário, o 

Juiz poderá designar aqueles sediados na comarca, em caráter excepcional. Os serviços 

de assistentes sociais e psicólogos serão considerados relevantes, e deverá o Juiz 

providenciar os meios necessários à sua efetivação. 

Art. 752. Tratando-se de relatório para instrução do processo de habilitação para 

adoção, o estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no ambiente 

social do requerente (residência, bairro, vizinhança e etc.) devendo conter a descrição e 

análise de todos os aspectos relevantes para o julgamento da habilitação, assegurada a 

livre manifestação do ponto de vista técnico (ECA, artigo 151 e Portaria 05/00/CEJA-

MT). 

Art. 753. Fica assegurada a liberdade de manifestação aos assistentes sociais e aos 

psicólogos, do ponto de vista técnico. 

§ 1º Por todos os atos praticados nos processos, os assistentes sociais e psicólogos 

responderão perante o Juiz do feito. Estarão, porém, disciplinarmente subordinados ao 

Juiz da Vara onde estiverem lotados, ou ao Diretor do Fórum, se lotados na 

administração. Os assistentes sociais e psicólogos elaborarão seus estudos técnicos com 

as partes envolvidas a partir dos instrumentos específicos de suas profissões. 

§ 2º A equipe interprofissional deverá cumprir a determinação do magistrado, sendo 

vedado questionamento sobre a necessidade ou conveniência da elaboração dos estudos, 

que serão realizados em qualquer local (residências, boates, bares etc), com requisição 

de força policial, se necessário. 

Art. 754. O resultado dos estudos deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo, excepcionalmente, o Juiz reduzir ou dilatar esse tempo. 

Art. 755. No período de realização do atendimento, deverá ser evitada pelo técnico a 

presença de pessoas que possam comprometer a eficácia dos trabalhos a serem 

desenvolvidos. 
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Art. 756. Uma vez por ano será apresentado pelo corpo técnico, ao Juiz da Vara a que 

estiver subordinado, relatório de suas atividades, com avaliação do trabalho e proposta 

de medidas complementares. 

Art. 757. A equipe interprofissional acompanhará as crianças e adolescentes 

institucionalizados na Comarca, devendo elaborar relatório trimestral, conforme 

formulário padrão elaborado pela CEJA que será entregue ao Ministério Público, com 

cópia ao Juiz e à CEJA/MT (Portaria 05/2000/CEJA/MT, artigo 8.º, § 4.º). 

Art. 758. Serão mantidos em cada uma das Comarcas do Estado e devidamente 

arquivados os históricos das crianças e dos adolescentes em vias de adoção, como forma 

de garantir a eles o conhecimento de sua origem, observado o segredo de justiça. 

Art. 759. Aplicam-se às equipes interprofissionais dos Foros Cível e Criminal as regras 

constantes desta seção. 

Art. 760. O Manual de Capacitação para Psicólogos e Assistentes Sociais do Poder 

Judiciário, instituído na forma abaixo, servirá de referencial a toda equipe 

interprofissional das varas judiciais do Estado de Mato Grosso.  

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1088 de 1524



  

Seção 6 – Do Cadastro Geral Unificado  

 

Art. 761. O Cadastro Geral Unificado (CGU) será formado pelos cadastros dos 

pretendentes habilitados à adoção estaduais, internacionais e das crianças e adolescentes 

aptas à adoção, cabendo a secretaria da CEJA-MT sua organização. 

Parágrafo único. O cadastro será alimentado com os dados remetidos à CEJA/MT 

pelos Juízos da Infância e da Juventude do Estado e, cuidando-se de adoção 

internacional, por aquelas pessoas cujos nomes foram aprovados e declarados 

habilitados pela Comissão. 

Art. 762. A autoridade judiciária competente manterá, em cada comarca, um Cadastro 

de Crianças e Adolescentes (CCA) em condições de serem adotados, e outro de 

pretendentes habilitados à adoção (art. 50 do ECA). 

Parágrafo único. Somente serão aceitos pedidos de habilitação para adoção feito por 

domiciliados na respectiva comarca, levando-se em consideração que o cadastro tem 

âmbito estadual. 

Art. 763. O pedido de inscrição no Cadastro de Pretendente à Adoção - CPA será 

formulado por meio de requerimento padrão elaborado pelo CNJ (Anexo I) e dirigido ao 

Juiz, contendo a qualificação completa do(s) requerente(s). Poderá ser preenchido 

pessoalmente pelo interessado, pela equipe técnica ou pelo gestor judiciário, devendo o 

requerimento ser apresentado diretamente à secretaria, acompanhado dos seguintes 

documentos (art. 197-A, Lei 12.010/2009): 

I - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa 

ao período de união estável; e, em qualquer caso, acompanhadas de declaração de 

anuência do outro cônjuge ou companheiro; ou certidão de nascimento, se solteiro (art. 

165, I, do ECA). 

II - cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas;  

III - comprovante de renda e domicílio;  

IV- atestados de sanidade física e mental;  

V- certidão de antecedentes criminais;  

VI - certidão negativa de distribuição cível. 
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VII - outros documentos, a critério do interessado, comprobatórios da sua aptidão para 

adotar. 

Parágrafo único. O requerente poderá manifestar em relação ao futuro adotando, 

preferência por idade, sexo, cor, raça, saúde física e mental e outras características 

pessoais. 

Art. 764. Recebido na secretaria, o requerimento será registrado pelo gestor judiciário, 

em livro próprio e autuado como pedido de habilitação à adoção, com isenção de custas 

ou pagamento de despesas de quaisquer natureza (art. 141, § 2º, do ECA), sendo 

imediatamente concluso ao juiz competente, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

dê vistas dos autos ao Ministério Público, para que no prazo de cinco (05) dias, 

manifeste-se nos termos do artigo 197-B da Lei 12.010/2009. 

§ 1º Devolvidos, os autos serão encaminhados para a equipe interprofissional para a 

elaboração do estudo psicossocial, bem como para inscrição do requerente em curso 

preparatório para pretendente à adoção (Art. 197-C da Lei 12.010/2009). 

§ 2º Após a conclusão do curso e juntada do estudo psicossocial, a autoridade judiciária 

abrirá vistas dos autos ao Ministério Público, por 05 (cinco) dias, decidindo em igual 

prazo (art. 197-D da Lei 12.010/2009). 

§ 3º O relatório do estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no 

ambiente social do (s) requerente (s) (residência, bairro, vizinhança etc) devendo conter 

a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para o julgamento da habilitação, 

assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico (ECA, art. 151);  

§ 4º O relatório do estudo social deverá ser feita por Psicólogo e Assistente Social, não 

estando ambos os cargos preenchidos, será este elaborado pelo existente na comarca, na 

vacância de ambos os cargos, o magistrado nomeará um técnico da área para o ato.  

§ 5º Deferido o pedido de habilitação, a inscrição será inserida no cadastro local e no 

Cadastro Nacional de Adoção – CNA, pelo juiz prolator da sentença, devendo ser 

encaminhada cópia do recibo à CEJA-MT. O sistema do CNA não permitirá a 

duplicidade de inscrição, identificando a sua ocorrência por meio do CPF do 

pretendente. 

§ 6º A inscrição não será deferida ao interessado que não satisfizer os requisitos legais 

da adoção (ECA, artigos 42 e §§; 43, 44 etc) ou que revele, por qualquer modo, 
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incompatibilidade com a natureza da medida, ou não ofereça ambiente familiar 

adequado (ECA, artigo 29). 

§ 7º O indeferimento do pedido de inscrição, do qual será também cientificado o 

requerente, não impedirá futura solicitação na comarca. 

§ 8º O Cadastro de Pretendentes à Adoção será lançado em ordem cronológica da 

homologação da inscrição. Em caso de várias inscrições homologadas na mesma data 

será observada a ordem de registro. Após o registro das sentenças, deverão ser 

certificados no procedimento o número do livro, folha e número de ordem respectivo. É 

da responsabilidade da equipe interdisciplinar ou do gestor judiciário a indicação da 

criança ao interessado. 

Art. 765. O prazo de validade do cadastro de habilitação será de 05 (cinco) anos, com 

possibilidade de renovação, sempre precedido de novo parecer psicossocial e do 

Ministério Púbico. Esse prazo poderá ser reduzido a critério do juízo da habilitação, 

caso entenda pela necessidade de reavaliação do pretendente. 

§ 1º A habilitação, constante do cadastro da vara de domicílio do pretendente, será 

válida para todos os Juízos da Infância e da Juventude do Estado. 

§ 2º Todos os juízes competentes para a adoção terão acesso às informações deste 

cadastro, bem como de todos os demais cadastros de pretendentes habilitados no país e 

de todas as crianças aptas a serem adotadas. 

§ 3º O pretendente habilitado que queira modificar em seu cadastro o perfil da 

criança/adolescente desejado, deverá protocolar pedido ao juízo competente, relatando a 

nova escolha. 

§ 4º No caso de pretendente habilitado mudar de domicílio para local sujeito à 

jurisdição de outro Juízo da Infância e da Juventude, a pedido do pretendente, a Vara da 

Infância e da Juventude de seu antigo domicílio remeterá os autos da habilitação à Vara 

da Infância e da Juventude competente e excluirá de seu cadastro o pretendente 

transferido. 

§ 5º A inclusão no cadastro do Juízo da Infância e Juventude do novo domicílio será 

feita segundo a data da habilitação do pretendente no juízo anterior.  

§ 6º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a inclusão do pretendente em seu 

cadastro, o juízo deverá comunicar o fato à CEJA-MT para as anotações devidas. 
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§ 7º Consumada a adoção, caso o pretendente deseje adotar outra criança, o pedido de 

recadastramento deverá ser apreciado no mesmo procedimento onde já foram realizados 

os estudos técnicos, facilitando a análise da situação concreta. O pretendente integrará o 

cadastro na ordem geral estabelecida, não mantendo o número original de seu registro, 

ou seja, volta para o final da relação. 

§ 8º Caso o pretendente cadastrado que vier a adotar na Comarca em que reside e não 

tiver interesse em outra adoção, o juízo deverá excluí-lo do CNA e comunicar à 

CEJA/MT para as devidas anotações.  

Art. 766. No Cadastro de Crianças e Adolescentes serão registradas as crianças ou 

adolescentes em condições de serem adotados na Comarca (Anexo II). 

Art. 767. As crianças e adolescentes entregues à autoridade judiciária deverão ser 

colocadas em instituições oficiais, e, se não houver, deverão ser encaminhadas aos 

juízes das Comarcas circunvizinhas onde funcionar unidade de atendimento. 

§ 1º Os estabelecimentos hospitalares, clínicas, entidades assistenciais e escolas 

públicas ou privadas, deverão comunicar ao juízo da infância e adolescência, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a existência de criança ou adolescente em situação de 

abandono. 

§ 2º Os estabelecimentos mencionados no parágrafo anterior ficam sujeitos à 

fiscalização periódica do juízo, que deverá ser realizada pela equipe técnica composta 

por psicólogos e assistente sociais, ou, na sua falta, o magistrado nomeará um técnico da 

área para o ato. 

§ 3º A equipe técnica mencionada no parágrafo anterior acompanhará as crianças e 

adolescentes institucionalizados na comarca, devendo elaborar relatório trimestral, que 

se fará acompanhar de planilha no qual conste toda a criança e adolescente 

institucionalizado, para que o Ministério Público possa agilizar o pedido de destituição 

do poder familiar. 

§ 4º O relatório trimestral das instituições de acolhimento deverá ser feito no Sistema de 

Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP, podendo ser acessado pelo site 

http://siap.tjmt.jus.br, sendo o login a matrícula do servidor e a senha da intranet, até o 

dia 10 (1º trimestre: 10/04; 2º trimestre: 10/07; 3º trimestre: 10/10, e 4º trimestre: 

10/01). 
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Art. 768. Havendo criança ou adolescente cadastrado na comarca para adoção, a equipe 

técnica desta comunicará às pessoas inscritas no cadastro de pretendentes da mesma. 

§ 1º A regra de preferência ao pretendente será observada pela consulta formal, com 

prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para resposta, de acordo com a preferência 

eventualmente manifestada, observando-se, prioritariamente, ao bem estar e ao interesse 

superior da criança ou adolescente, respeitadas, sempre que não colidam com este 

interesse, a ordem cronológica da inscrição. 

§ 2º A consulta deverá ser feita, preferencialmente, pelo correio, com aviso de 

recebimento, valendo aquela que, feita por qualquer outro meio de comunicação 

(telefone, fax, e-mail, etc), promova a cientificação do interessado, cumprindo a este 

comunicar ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas, reputando-se válidas e eficazes 

as intimações enviadas para o endereço indicado no requerimento de inscrição. 

§ 3º As crianças e adolescentes em condições de serem adotados, deverão ser inseridos 

no cadastro da comarca e no Cadastro Nacional de Adoção, devendo o gestor judiciário 

enviar à CEJA/MT os dados da criança ou do adolescente apto à adoção para serem 

inseridos no Cadastro Geral Unificado do Estado. 

§ 4º As crianças e adolescentes que forem entregues ao Juiz, sem registro de 

nascimento, deverão ter seu registro imediatamente procedido por ordem judicial.  

Art. 769. Uma vez adotada a criança ou o adolescente na comarca, será dado baixa no 

Cadastro local, bem como no Cadastro Nacional de Adoção – CNA e no Cadastro Geral 

Unificado mediante comunicação do Juízo que deferiu a medida à CEJA/MT. 

Art. 770. A autoridade judiciária comunicará imediatamente à CEJA/MT o fato de não 

haver pretendente na comarca interessado na adoção de crianças e adolescentes 

disponíveis, bem como enviar os seguintes documentos: 

I - Cópia da respectiva sentença; 

II - Formulário de Cadastro de Criança/Adolescente do CNA (Anexo II); 

III - Cópia da certidão de nascimento; 

IV - Relatório psicossocial; 

V - Laudo médico; 

VI - Foto. 

Art. 771. A ordem de preferência dos pretendentes à adoção cadastrados no CGU 

(Cadastro Geral Unificado), dar-se-á da seguinte forma: 
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I - pretendentes domiciliados na comarca terão preferência às crianças cadastradas 

nestas; 

II - pretendentes residentes no Estado terão preferência sobre os que residem fora do 

Estado; 

III - pretendentes nacionais a grupos de irmãos terão preferência sobre candidatos 

interessados em apenas um ou em parte dos integrantes do grupo; 

IV - pretendentes nacionais terão preferência sobre os internacionais, qualquer que seja 

a condição desses. 

Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições de pretendentes fora de seu domicílio 

residencial. 

Art. 772. Não havendo nacionais interessados, será viabilizada a adoção internacional, 

mediante indicação pela CEJA-MT ao estrangeiro habilitado, da criança ou adolescente 

em condições de ser adotado. 

§ 1º A habilitação de pretendentes estrangeiros será requerida à CEJA-MT em 

cumprimento ao art. 52 do ECA e normas contidas no Regimento Interno da CEJA/MT. 

§ 2º Os estrangeiros deverão anexar à petição de adoção, certidão de decisão concessiva 

de habilitação emitida pela CEJA-MT, devendo o magistrado solicitar o envio do 

certificado de habilitação, bem como da certidão de inexistência de pretendente nacional 

para a criança/adolescente indicado à adoção. 

§ 3º No Juízo da adoção, deferida esta, uma via do certificado ficará nos autos do 

processo, outra acompanhará o mandado judicial de cancelamento do registro de 

nascimento do adotando (ECA, artigo 47, § 2.º), e a terceira via será entregue aos 

adotantes, que a depositarão com autoridades policiais competentes, nos locais de 

embarque para o exterior. 

§ 4º Os pretendentes à adoção brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, com 

visto de permanência deverão cadastrar-se perante a comarca de seu domicílio, como 

dispõe o artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

§ 5º Tratando-se de casal de nacionalidade mista (um estrangeiro e outro brasileiro), 

residente no Brasil, com visto de permanência, sua habilitação processar-se-á perante a 

comarca de seu domicílio. 

Art. 773. O banco de dados de pessoas julgadas inidôneas somente poderá ser 

consultado em casos específicos, exclusivamente pelos Juízes, ou pelo Ministério 
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Público, em caráter reservado, sendo vedado o fornecimento a pessoas estranhas, a 

qualquer título, da relação dos assim considerados. 

Art. 774. Os formulários referidos neste Capítulo estarão disponíveis no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), na página da Corregedoria-Geral da 

Justiça/CEJA. 
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Seção 7 – Da Prioridade dos Feitos Relativos às Medidas de Proteção, Adoção, 

Guarda, Tutela, Suspensão e Destituição do Poder Familiar  

 

Art. 775. Determinar aos Cartórios Distribuidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso que os pedidos de medidas protetivas, adoção, guarda, tutela, suspensão e 

destituição do poder familiar sejam tratados entre aqueles que reclamam apreciação 

urgente e imediata, de acordo com o disposto no art. 617, da CNGC.  

Art. 776. Determinar aos Juízes com competência nesta área que priorizem estes feitos, 

cumprindo rigorosamente os prazos previstos na legislação específica para as decisões 

(artigos 161 e 168 do ECA), e, subsidiariamente, os prazos estipulados no art. 226 do 

CPC para os despachos de expediente e as demais decisões (interlocutórias e sentenças); 

bem como que designem audiências para datas próximas, buscando solucionar o destino 

de crianças levadas às entidades de abrigo no menor prazo possível.  

Art. 777. Determinar às secretarias especializadas da Infância e Juventude do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso e àquelas que cumulam esta competência que os 

pedidos dessa natureza sejam priorizados quanto ao cumprimento de despachos e outras 

decisões judiciais, que deverão ocorrer dentro do prazo improrrogável de vinte e quatro 

horas. 

Art. 778. Determinar a essas secretarias que autuem os feitos referidos em capa própria 

a ser definida pela CEJA/MT, de forma a diferenciá-los e separá-los dos demais autos, a 

fim de facilitar sua localização e manuseio, colocando-os no compartimento dos 

processos urgentes, priorizando-lhes, ainda, o cumprimento. 

Art. 779. Determinar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso que priorizem o cumprimento dos mandados expedidos em feitos dessa 

natureza, fazendo-o no prazo máximo de setenta e duas horas, salvo se outro menor for 

fixado pelo Juiz. 

Art. 780. Determinar às equipes Interprofissionais do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso que apresentem os relatórios psicossociais no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, salvo se outro menor for fixado pelo Juiz, que decidirá, também, sobre eventual 

dilação de prazo, desde que devidamente justificada pelos profissionais da área. 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1096 de 1524



Seção 8 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores das Varas 

Judiciais da Infância e Juventude  

 

Dos Procedimentos de Natureza não Infracional 

 

Caderno Processual 

Petição Inicial 

Art. 781. Distribuído, registrado e autuado o pedido, independentemente de despacho, o 

gestor deverá impulsioná-lo por certidão, abrindo-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 24 (vinte quatro horas), quando este não for o autor da ação, 

remetendo-o, em seguida, à conclusão. Os casos de menores em situação de risco de 

vida devem ser priorizados.  

§ 1º As petições e demais documentos recebidos deverão conter a data e hora do 

recebimento, no original e em eventual cópia.  

§ 2º Os incidentes processuais (suspeição, impedimento, etc), não serão distribuídos, 

devendo ser registrados, autuados, em apensos aos autos principais, identificados pelo 

número e código sequencial, observada a ordem cronológica de entrada, atendida, ainda, 

a forma de registro determinada no art. 326, da CNGC. Em seguida, remetidos à 

conclusão. 

§ 3º Na prestação de informações a terceiros, deverão ser observadas as limitações do 

segredo de justiça, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  

Da Autuação 

Art. 782. Na autuação da inicial deve ser utilizada a etiqueta inicial gerada pelo 

Distribuidor no sistema informatizado. Na formação dos volumes seguintes, a etiqueta 

deverá ser gerada na respectiva secretaria judicial. 

Parágrafo único. As alterações objetivas, tais como a conversão da ação ou do 

procedimento, bem como a proibição de retirada dos autos, etc., deverão ser anotadas no 

sistema informatizado de acompanhamento processual para serem impressas as 

respectivas etiquetas. Nos casos de anotações de responsabilidade da Distribuição, os 

autos deverão ser para ali remetidos, para as devidas providências. 
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Expedientes Emitidos 

Art. 783. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, devendo mencionar que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça: 

I - os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de despachos, 

ou ainda de informações solicitadas; 

II - mandados citação, intimação e notificação. 

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima as quebra de sigilo telefônico, expedientes 

para internação em UTI’S, requisições de internação ou de tratamento, ofícios e alvarás 

para levantamento de depósito e os ofícios dirigidos a magistrados e demais autoridades 

judiciárias de igual ou superior instância, aos integrantes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, seus Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos integrantes do 

Ministério Público, Reitores Diretores de Faculdades, Bispo e seus superiores, 

Comandantes de unidades militares das Forças Armadas e outros destinatários 

precedentes na ordem protocolar.  

§ 2º Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, deverá o Gestor judiciário 

expedir ofício solicitando a sua devolução devidamente cumprida, certificando nos 

autos o impulsionamento, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) dias ou 

quantas vezes forem necessárias.  

 

Expedientes Recebidos 

Art. 784. O Gestor judiciário poderá abrir a correspondência dirigida ao Juízo, desde 

que não haja ressalva de “RESERVA” ou equivalente. Referindo-se a processos, desde 

logo informar nos autos o que for necessário ou tomar as providências adequadas, 

quando meramente impulsionadora do feito (ex: abrir vista para a parte interessada se 

manifestar, intimação das partes para audiência e designadas pelo Juízo deprecado etc.).  

Parágrafo único. Nos casos de devolução de cartas precatórias ou qualquer outro 

expediente com diligência parcial ou totalmente infrutífera, o gestor judiciário intimará 

a parte interessada, independentemente de determinação judicial, lavrando-se a 

respectiva certidão de impulsionamento.  

 

Andamento Processual 
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Art. 785. No procedimento para a perda ou a suspensão do Poder Familiar, assim que 

esgotado e certificado o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de resposta escrita 

pela parte requerida, será dada vista dos autos ao Ministério Público, por 05 (cinco) 

dias, salvo quando este for o requerente (artigos 161 e 162 do ECA), cabendo ao(à) 

Gestor(a) cobrar a devolução dos autos nesse prazo, a fim de submetê-los à apreciação 

judicial. 

§ 1º Quando for ordenada a realização de estudo social ou perícia por equipe 

interprofissional, assim que apresentado o resultado, será dada vista dos autos, em 

seqüência, à parte requerente, à parte requerida e ao Ministério Público, para 

manifestação em 05 (cinco) dias, se outro prazo não for fixado pelo Juiz. 

§ 2º Os pedidos de colocação em família substituta, formulados e assinados pelos 

requerentes, diretamente na secretaria do Juízo ou perante o serviço social deste, nas 

hipóteses de pais falecidos, de pais destituídos ou suspensos do poder familiar ou 

quando estes aderirem expressamente ao pedido (art.166 do ECA), deverão ser 

distribuídos, registrados, autuados e imediatamente encaminhados ao Juiz para as 

demais providências. 

§ 3º Certificado nos autos qualquer motivo que impeça a intimação de alguma 

testemunha, deverá o gestor abrir vista dos autos, imediatamente, à parte que a indicou, 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, submetendo, em seguida, os autos à conclusão do 

Juiz, quando houver pedido de substituição ou desistência de depoimento.  

§ 4º O gestor judiciário impulsionará por certidão e dará vista dos autos ao Ministério 

Público sempre que houver pedido ou parecer técnico alusivos à criança e/ou 

adolescente em situação de risco. 

 

Da Intimação 

Art. 786. Todas as intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo 

quando a lei imponha forma diversa. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas 

pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR). 

§ 1º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 
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§ 2º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à legislação 

pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 3º Abandonado o processo, o procurador da parte, quando a ele couber o 

impulsionamento, o gestor judiciário, independentemente de determinação judicial, 

certificará a ocorrência, impulsionará o feito, e dará vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação; após, com ou sem manifestação, fazer os autos conclusos. 

 

Cartas Precatórias 

Art. 787. Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, 

manifestação ou providência da parte interessada (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte tenha sido intimado 

pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão.  

§ 1º As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina própria da 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 2º Tendo sido negativa (total ou parcialmente) a diligência deprecata, impulsionar por 

certidão, intimando o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias.  

 

Diligência Negativa do Oficial de Justiça  

Art. 788. Caso a diligência de atribuição do oficial de justiça seja parcial ou totalmente 

infrutífera, a secretaria dela intimará a parte interessada, independentemente de 

determinação judicial, certificando o impulsionamento. Se a parte solucionar a 

pendência, o mandado deverá ser desentranhado, aditado e entregue ao oficial de justiça 

para a realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial, certificado 

o impulsionamento. 

§ 1º Quando a diligência restar negativa, juntar aos autos somente o mandado original e 

a certidão do meirinho, devendo as cópias dos documentos que o instruem serem 

arquivadas em pasta própria, para serem utilizadas quando necessário. 

§ 2º Se no cumprimento da determinação supra a parte requerer a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida a diligência, desde que haja prazo suficiente para o 

seu cumprimento. 
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Contestação 

Art. 789. Apresentada a Contestação, será aberta vista à parte contrária para se 

manifestar, se o réu alegar alguma das situações dos arts. 337 e 350, CPC (art. 351, 

CPC). 

 

Petições e Documentos Avulsos 

Art. 790. As petições e os expedientes avulsos, tão logo recebidos na secretaria, 

deverão ser juntados aos autos, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, com certidão de impulsionamento do feito, inclusive o Ministério Público, 

para, querendo, se manifestarem em 15 (quinze) dias (art. 436 e 437, CPC). 

Parágrafo único. Não subscrita a petição, intimar a parte, com certidão de 

impulsionamento do feito, para regularizá-la em 5 (cinco) dias. Se o processo, contudo, 

estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-la à apreciação do Juiz. 

 

Ministério Público 

Art. 791. Em quaisquer processos nos quais a manifestação do Representante do 

Ministério Público decorra de imposição legal, abrir-se-lhe vista dos autos no momento 

processual próprio, independentemente de determinação, mediante certidão de 

impulsionamento. Quando este requerer diligências no sentido de uma parte prestar 

informações, comprovar algo etc., intimar a parte a se manifestar ou a cumprí-la em 05 

(cinco) dias. Atendida a exigência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos. 

 

Defensor Público 

Art. 792. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei 

1.060/50, art. 50, § 5.º). 

 

Pedido de Vista 

Art. 793. Salvo nos casos de segredo de justiça, e não estando em curso qualquer prazo 

para a prática de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou 

próximo à realização de audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de 
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despacho, o pedido de vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela 

lei. 

 

Renúncia ao Mandato Judicial 

Art. 794. Em casos de renúncia de mandato e não havendo prova de que o advogado 

renunciante deu ciência ao mandante (art. 122 do CPC), deve a secretaria providenciar a 

sua intimação para fazer tal comprovação, no prazo de 10 (dez) dias. Não cumprida a 

providência, certificar nos autos e levá-los à conclusão. 

 

Testemunhas 

Art. 795. Apresentado rol de testemunhas, e se requerida a sua intimação, o gestor 

judiciário deverá impulsionar por certidão, expedindo o respectivo mandado judicial.  

 

Do Recurso 

Art. 796. Quando houver interposição de recurso de agravo de instrumento, tão logo 

haja a comunicação de sua interposição, fazer os autos conclusos para apreciação. 

Parágrafo único. Quando houver interposição de recurso de apelação, certificada a 

tempestividade, dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.007  do CPC, o gestor 

judiciário deverá impulsionar por certidão, intimando a parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar. Após, fazer os autos conclusos. 

 

Arquivamento 

Art. 797. Transitada em julgado a sentença e cumpridas todas as determinações nela 

contidas, os autos deverão ser arquivados em total segredo de justiça. 

 

Dos pedidos do Conselho Tutelar e do Ministério Público para Aplicação de 

Medidas de Proteção 

Art. 798. Os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar para aplicação de medidas que 

não sejam da atribuição do próprio órgão, nos termos do art. 136, V, c.c. art. 148, VII, 

do ECA, deverão ser registrados e autuados como Pedido de Providência. Em 24 (vinte 

e quatro) horas devem ser encaminhados ao Ministério Público e, em seguida, ao Juiz. 
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§ 1º Havendo representação do Ministério Público para aplicação de medida de 

proteção, esta deve ser registrada e autuada como Medida de Proteção e, em seguida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, submetida à conclusão. 

§ 2º Sendo realizada alguma diligência determinada pelo Juiz, pelos Auxiliares da 

Justiça (oficial de justiça, inspetor de menores, equipe interdisciplinar etc.), e havendo 

necessidade de manifestação do Ministério Público, deverá este ser intimado a 

pronunciar no prazo máximo de cinco dias, se outro não for expressamente fixado. 

§ 3º No caso de vir a ser ordenada ou comunicada a aplicação da medida de proteção 

prevista no art. 101, VII, do ECA (abrigo em entidade), deverá ser imediatamente 

cientificada a equipe interdisciplinar do Juízo, para que proceda ao acompanhamento, 

buscando abreviar o tempo de permanência da criança ou adolescente na instituição. 

§ 4º Os procedimentos que envolverem crianças ou adolescentes em casas de abrigo 

deverão receber prioridade no atendimento por parte do Juízo da Infância e da 

Juventude e, por isso, serão identificados com tarja de cor vermelha. 

§ 5º Se o mesmo fato der origem, eventualmente, a um ou mais procedimentos (Pedido 

de Providência e/ou Medida de Proteção), deverá tal circunstância ser certificada num 

deles, preferencialmente, na Medida de Proteção.  

§ 6º Havendo vários procedimentos de Medida de Proteção, a certificação referida no 

parágrafo anterior deverá ser feita nos autos cuja instrução estiver mais adiantada, 

trasladando-se, neste caso, as peças indispensáveis à compreensão e à solução do caso 

(relatórios, estudo psico-social, laudos, entrevistas etc.) e promovendo-se o 

arquivamento dos demais feitos, com as baixas e as anotações necessárias. 

§ 7º Os autos do Pedido de Providência ou da Medida de Proteção deverão ser 

apensados aos da Ação de Guarda, de Tutela, de Destituição da Tutela, de Adoção ou de 

Destituição ou Suspensão do Poder Familiar. 

§ 8º Aplicam-se a estes procedimentos as demais Disposições Gerais do CADERNO 

PROCESSUAL disciplinado no art. 781, caput, e § 3º, da CNGC, naquilo que for 

pertinente.  

 

Dos Procedimentos de Natureza Infracional 

 

Caderno Processual 
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Art. 799. As ocorrências relativas a atos infracionais praticados por adolescente devem 

ser distribuídas e registradas como sindicâncias e remetidas à secretaria da Infância e 

Juventude, pelo Cartório Distribuidor, já com a certidão dos antecedentes. Após, devem 

ser autuadas e enviadas ao Ministério Público, independentemente de despacho. 

§ 1º Sendo oferecida a Representação, os autos serão remetidos ao Cartório Distribuidor 

às anotações de praxe e, se necessário, conforme o caso, as exclusões pertinentes. A 

distribuição independe de qualquer recolhimento.  

§ 2º São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de competência da Justiça 

da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. (ECA, art. 141, § 

2º). 

§ 3º Devem-se priorizar, com extrema urgência, os casos em que a Criança ou 

Adolescente, por qualquer motivo, encontre-se em situação de risco de vida.  

§ 4º As petições e demais documentos, relativos a procedimento de competência do 

Juízo da Infância e Juventude, tão logo recebidos terão registradas a data e hora da 

apresentação em Juízo, no original e em eventual cópia. 

§ 5º Os incidentes processuais (suspeição, impedimento, incompetência etc.), não serão 

distribuídos, devendo ser registrados, autuados, em apensos aos autos principais, 

identificados pelo número e código seqüencial, observada a ordem cronológica de 

entrada, atendida, ainda, a forma de registro determinada n no art. 326, da CNGC. Em 

seguida, remetidos à conclusão. 

§ 6º Ao se prestar informações a terceiros, os Ofícios da Infância e da Juventude 

deverão cuidar para que se observem as limitações do segredo de justiça, nos termos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Autuação 

Art. 800. Na autuação da inicial, deve ser utilizada a etiqueta gerada pelo Distribuidor 

no sistema informatizado. Na formação dos volumes seguintes, a etiqueta deverá ser 

gerada na respectiva secretaria judicial. 

§ 1º As alterações objetivas, tais como a conversão da ação ou do procedimento, bem 

como a proibição de retirada dos autos etc., deverão ser anotadas no sistema 

informatizado de acompanhamento processual para serem impressas as respectivas 
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etiquetas. Nos casos de anotações de responsabilidade da Distribuição, os autos deverão 

ser para ali remetidos para as devidas providências. 

§ 2º Para identificação visual de situações processuais, o gestor judiciário colocará no 

dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados: 

I - Cor preta - Adolescente internado, provisoriamente, por flagrante no Ato 

Infracional, ou por apreensão cautelar. Internado definitivamente; 

II - Cor azul - Adolescente internado por outra sindicância; 

III - Duas tarjas pretas – Sindicância que não pode ser retirada da secretaria. 

 

Aditamento à Representação 

Art. 801. Todo aditamento à representação deve ser observado pelo gestor judiciário e 

submetido à imediata apreciação judicial. 

Parágrafo único. Recebido o aditamento, será imediatamente anotado na etiqueta de 

autuação da sindicância e nos registros da secretaria, e, em seguida, serão os autos 

encaminhados ao cartório distribuidor, para a respectiva anotação. 

 

Apensos/Autos em Apartado 

Art. 802. Deverão ser processados em autos apartados, registrando-se em Livros 

próprios mencionados nos artigos 326 e 1.343 da CNGC, os incidentes de restituição de 

coisa apreendida, quando duvidoso o direito do requerente, na forma do disposto no § 1º 

do art.120 do CPP. 

Parágrafo único. Todos os autos apensados serão baixados e arquivados sempre que 

contiverem decisão transitada em julgado, da qual se transladará cópia para os autos 

principais, certificando-se o seu arquivamento com o respectivo número do maço. 

 

Depósito e Guarda de Armas e Objetos Apreendidos 

Art. 803. Após a certidão de registro do ato infracional com armas apreendidas, o 

responsável pela seção de depósito guardará, em local seguro, as armas das sindicâncias 

em andamento. O depósito e a guarda deverão ser feitos na forma legal.  

§ 1º Se a secretaria constatar que existem objetos apreendidos que não foram 

encaminhados a Juízo, deverá oficiar a autoridade policial solicitando a remessa, 

independentemente de despacho. 
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§ 2º As armas, instrumentos e objetos apreendidos serão etiquetados, constando o Juízo 

ao qual foram distribuídos; o número dos autos da sindicância; o nome do autor do fato 

e da vítima (se constantes); a unidade policial de origem e o número dos autos de 

investigação. 

§ 3º A seção de depósito do Fórum, também deverá recolher as armas e os objetos 

relacionados com autos da competência do Juízo da Infância e Juventude.  

 

Expedientes Emitidos 

Art. 804. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, devendo mencionar que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de despachos, 

ou ainda de informações solicitadas; 

II –  mandados de citação, intimação e notificação. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima quebra de sigilo telefônico, 

expedientes para internação ou tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de 

depósito e os ofícios dirigidos a magistrados e demais Autoridades Judiciárias de igual 

ou superior instância, aos integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo, seus 

Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério 

Público, Reitores, Diretores de Faculdades, Bispo e seus superiores, Comandantes de 

unidades militares das Forças Armadas e outros destinatários precedentes na ordem 

protocolar. 

 

Expedientes Recebidos 

Art. 805. O gestor judiciário ou funcionário designado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA” ou equivalente, fazendo 

a sua juntada aos autos a que se refere e, desde logo, informar o que for necessário ou 

tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadora do feito (ex: abrir 

vista para a parte interessada se manifestar, intimação das partes para audiência 

designada em Juízo deprecado etc.). 

Parágrafo único. Nos casos de devolução de cartas precatórias ou qualquer outro 

expediente com diligência parcial ou totalmente infrutífera, o gestor judiciário intimará 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1106 de 1524



a parte interessada, independentemente de determinação judicial, lavrando-se a 

respectiva certidão de impulsionamento. 

 

Movimentação Processual 

Art. 806. Oferecida a representação para apuração de ato infracional atribuído a 

adolescente, deverá esta ser distribuída, registrada, autuada e imediatamente 

encaminhada ao Juiz para a designação da audiência de apresentação do adolescente e 

decisão acerca de eventual necessidade de internação provisória, cabendo ao gestor 

judiciário cuidar para que o representado e seus pais ou responsáveis sejam cientificados 

do teor da representação e notificados a comparecerem à audiência, acompanhados de 

advogado. 

§ 1º Caso não seja localizado o adolescente, o gestor judiciário deverá, imediatamente, 

certificar nos autos e levá-los à conclusão do Juiz para eventual determinação da 

providência contida no § 3.º do art.184 do ECA. 
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§ 2º Havendo a informação de estar o adolescente internado, deverá o gestor judiciário 

expedir ofício requisitando sua apresentação, nos termos do art. 184, § 4.º, do ECA. 

§ 3º No caso de representação de adolescente que já tenha outro procedimento para 

apuração de ato infracional, deverão todos ser encaminhados ao Juiz para exame na 

audiência de apresentação, com o objetivo de realização de todos os atos de instrução, 

se possível, no mesmo dia e horário. 

§ 4º O gestor judiciário cuidará das intimações e requisições necessárias às audiências, 

comunicando à equipe técnica do Juízo sobre a data e hora destas, para que sejam 

programadas as sessões de entrevistas a realizarem-se no Fórum e as visitas 

domiciliares, com vista aos estudos e à apresentação de relatório, até, no máximo, à 

audiência em continuação. 

§ 5º O gestor judiciário deverá diligenciar para que todos os atos processuais sejam 

rigorosamente cumpridos dentro do prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, quando o 

adolescente estiver internado provisoriamente. Extrapolados os prazos legais ou fixados 

judicialmente, comunicar imediatamente ao Juiz. 

§ 6º Havendo mais de um procedimento para apuração de ato infracional em relação a 

um mesmo adolescente e estando, pelo menos um dos feitos, já sentenciado, deverá tal 

fato ser certificado no feito que ainda se encontra em tramitação, prosseguindo-se, ou 

iniciando-se o cumprimento da medida sócio-educativa aplicada, a partir da audiência 

admonitória, arquivando-se os que já foram julgados, com as baixas e anotações 

pertinentes. 

 

Do Cumprimento das Medidas Sócioeducativas 

Art. 807. As sindicâncias que forem encaminhadas pelo Ministério Público, com 

proposta de concessão de remissão condicionada à aplicação de medida sócioeducativa 

(art. 186, § 1.º, ECA), assim que homologadas pelo Juiz, deverão ser imediatamente 

transformadas em executivos de medida sócio-educativa, com anotação na capa dos 

autos e no sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 1º Em cada processo sentenciado com aplicação de medida sócioeducativa deverá ser 

extraída a correspondente guia de execução. Em caso de adolescente que tiver mais de 

um processo, as medidas sócioeducativas aplicadas devem ser unificadas em um único 

feito. 
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§ 2º Os relatórios e estudos apresentados pela equipe interprofissional para fins de 

progressão de medida sócioeducativa deverão ser juntados aos respectivos autos, para 

posterior conclusão ao Juiz. 

 

Notificação e Intimação 

Art. 808. A notificação do adolescente, pais ou responsáveis, será feita na forma 

prevista no art.148 e seus parágrafos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 

§ 2º As intimações serão realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo quando a lei 

imponha forma diversa. Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a 

intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, 

por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).  

§ 3º As intimações por meio eletrônico, quando cabíveis, serão feitas com observância à 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 4º O gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, deverá tomar as 

seguintes providências: 

I – as petições e expedientes avulsos e demais documentos, tão logo recebidos na 

secretaria, deverão ser juntados aos autos, intimando-se os interessados, inclusive, o 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se; 

II –  não subscrita a petição, intimar a parte para regularizá-la. Se o processo, contudo, 

estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-la à apreciação do Juiz; 

III –  intimar a parte para se manifestar sobre a testemunha não encontrada, quando por 

ela tenha sido arrolada; 

IV – dar vista dos autos ao Representante do Ministério Público nas hipóteses do inciso 

I do art. 83 do CPC e, quando o mesmo requerer diligências, providenciar o seu 

cumprimento, quando se tratar de atos meramente ordinatórios, mediante certidão de 

impulsionamento. Cumprida a diligência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos 

autos. 

 

Defensor Público 
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Art. 809. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei 

1.060/50, art. 50, § 5.º). 

 

Pedido de Vista 

Art. 810. Observar que todos os processos tramitam em segredo de justiça, tendo acesso 

aos autos somente as partes, bem como os seus procuradores habilitados nos autos. 

Parágrafo único. Não estando em curso qualquer prazo para a prática de ato processual 

que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à realização de 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Renúncia ao Mandato Judicial 

Art. 811. Em casos de renúncia de mandato e não havendo prova de que o advogado 

renunciante deu ciência ao mandante (art. 112 do CPC), deve a secretaria providenciar a 

sua intimação para fazer tal comprovação, no prazo de 10 (dez) dias. Não cumprida a 

providência, certificar nos autos e levá-los à conclusão. 

Parágrafo único. Se o prazo for comum, os procuradores poderão retirar os autos em 

conjunto ou mediante prévio ajuste nos autos, resguardando-se a possibilidade da 

retirada para a obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, 

independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. 

 

Testemunhas 

Art. 812. Apresentado rol de testemunhas, se requerida a intimação, deverá o gestor 

judiciário, desde logo, expedir o respectivo mandado. 

 

Recurso 

Art. 813. Quando houver interposição de Agravo de Instrumento, tão logo haja a 

comunicação da interposição de recurso, fazer os autos conclusos para apreciação. 

Parágrafo único. Quando houver interposição de apelação de decisão definitiva, 

certificada a tempestividade do recurso, dispensado o cumprimento do disposto no 
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artigo 1.007, do CPC, a secretaria deverá intimar a parte contrária a contrarrazoar para, 

somente após, fazer os autos conclusos. 

   

Da Aplicação das Medidas Socioeducativas 

Art. 814. Quando a execução das medidas protetivas incluídas no art.112, I e IV do 

ECA for efetivada por outro Juízo, deverá ser providenciada a expedição da carta de 

guia. 

 

Do Arquivamento dos Autos 

Art. 815. Nos procedimentos instaurados para apuração de ato infracional, nas hipóteses 

em que, oferecida a representação, não for localizado o adolescente, após a decretação 

da busca e apreensão (art. 184, § 3.º, do ECA), proceder ao arquivamento de feitos que 

estejam paralisados ou suspensos, excluindo-os do relatório estatístico, sem baixa na 

distribuição (arquivo provisório). 

Parágrafo único. Cumpridas todas as formalidades legais e determinações contidas na 

decisão, deverão os autos ser arquivados em total segredo de justiça. 

 

Procedimento para Apuração de Infração Administrativa 

Art. 816. A representação formulada pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, 

ou ainda o auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado 

(Agentes da Infância e Juventude) objetivando a imposição de penalidade administrativa 

por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente previstas diretamente na 

lei, ou nas portarias ou alvarás judiciais (art. 149, ECA), deverão ser distribuídos, 

registrados e autuado, respectivamente, como Representação ou Procedimento de 

Apuração de Infração Administrativa. 

§ 1º Observada a contagem do prazo disciplinado no art.195 do ECA, e constatada a 

ausência de defesa por parte do requerido, deverá o gestor judiciário certificar o fato nos 

autos e dar vista destes ao Ministério Público para manifestação. 

§ 2º Aplicam-se a estes procedimentos as demais Disposições Gerais do CADERNO 

PROCESSUAL, disciplinado no art. 613 e seguintes, naquilo que for pertinente. 

§ 3º Além das medidas contidas no presente Provimento, poderá o Juiz estabelecer 

normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo. 
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Seção 9 – Dos Esclarecimentos e Procedimentos para Autorização Judicial de 

Viagem a Crianças e Adolescentes 

 

Art. 817. A autorização judicial para criança (0 a 12 anos incompletos) viajar dentro do 

território nacional é desnecessária quando: 

I - estiver acompanhada de um dos pais ou de responsável legal (guardião ou tutor), ou, 

ainda, de ascendente (avô ou bisavô) ou de colateral maior de 18 anos de idade (irmão 

ou tio);  

II - um dos pais, ou responsável legal, autorizar expressamente que pessoa maior 

acompanhe seu filho em viagem, responsabilizando-se por ele, por meio de documento 

com firma reconhecida; 

III - se tratar de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da 

federação, ou incluída na mesma região metropolitana. 

IV – sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados 

por ambos os genitores, ou pelo responsável por documento escrito e com firma 

reconhecida. 

§ 1º O parentesco deverá ser comprovado documentalmente no ato da viagem. 

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança deve ser 

entendido aquele que detiver sua guarda, alem do tutor. 

§ 3º O documento de autorização mencionado no artigo anterior deve ter firma 

reconhecida por autenticidade. 

Art. 818. A concessão de autorização judicial para criança viajar dentro do território 

nacional depende dos seguintes requisitos: 

I - comparecimento à Vara Judicial ou a um ponto de atendimento (rodoviária ou 

aeroporto) de um dos pais ou do responsável legal, portando documento oficial com 

fotografia; 

II - no caso de guardião ou tutor, apresentação de documento comprobatório dessa 

condição; 

III - em qualquer caso, apresentação de documento da criança. 

Parágrafo único. É desnecessária a autorização judicial para adolescente (12 a 18 anos 

incompletos) viajar dentro do território nacional, ainda que desacompanhado. 
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Art. 819. A autorização judicial para criança ou adolescente viajar para o exterior é 

desnecessária quando: 

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou de responsável legal; 

II - estiver acompanhado de um dos pais, desde que autorizado pelo outro, por meio de 

documento com firma reconhecida; 

III - estiver em companhia de terceiros maiores e capazes, retornando para a sua 

residência no exterior, desde que autorizados por ambos os genitores, ou pelos 

responsáveis, residentes no exterior, mediante documento autêntico. 

IV – sozinhos ou em companhia de terceiros maiores e capazes, desde que autorizados 

por ambos genitores, ou pelo responsável por documento escrito e com firma 

reconhecida. 

§ 1º O documento de autorização mencionado nesta seção deverá conter, ainda, prazo 

de validade a ser fixado pelos genitores ou responsáveis e fotografia da criança ou 

adolescente; além de ser elaborado em duas vias, sendo que uma deverá ser retida pelo 

agente de fiscalização da Polícia Federal no momento do embarque,e a outra deverá 

permanecer com a criança ou adolescente, ou com o terceiro maior e capaz que o 

acompanhe na viagem. 

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, por responsável pela criança e adolescente 

deve ser entendido aquele que detiver sua guarda, além do tutor.  

§ 3º O documento de autorização mencionado no artigo anterior deve ter firma 

reconhecida por autenticidade. 

Art. 820. Sendo necessária, a autorização judicial para criança ou adolescente viajar 

para o exterior dependerá dos seguintes requisitos: 

I - comparecimento de ambos os pais ou do responsável legal, portando documento 

oficial com fotografia, à Vara Judicial competente; 

II - apresentação da autorização escrita do ausente, com firma reconhecida, na 

impossibilidade de comparecimento de ambos os pais; 

III - no caso de guardião ou tutor, apresentação de documento comprobatório dessa 

condição; 

IV - apresentação de certidão de óbito, quando um dos pais for falecido; 

V - apresentação de carteira de identidade ou de passaporte da criança ou do 

adolescente, em qualquer hipótese. 
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Art. 821. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder 

autorização judicial válida por 02 (dois) anos. 

Art. 822. O pedido de autorização judicial de viagem deverá ser apresentado na Vara 

Judicial ou no posto de atendimento competente com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas do embarque, no caso de viagem dentro do país, e de 5 (cinco) 

dias do embarque, no caso de viagem internacional, acompanhado dos documentos 

necessários. 

Art. 823. Sem prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em 

território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou 

domiciliado no exterior. 

Art. 824. Ressalvada a hipótese de recusa de consentimento de parte dos pais ou do 

responsável legal, não deverá haver formação de processo ou de intervenção do 

Ministério Público nos pedidos de autorização para viagem nacional, os quais deverão, 

todavia, ser arquivados em pasta própria.  

Art. 825. Não há necessidade de fotografia da criança ou do adolescente no documento 

de autorização de viagem expedido pelo Poder Judiciário.  

Art. 826. O requerimento e a autorização judicial de viagem para crianças e 

adolescentes são gratuitos. 

Art. 827. Os Juízes competentes deverão providenciar ampla e permanente divulgação 

local do conteúdo desta seção, especialmente à Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude, à Defensoria Pública, à OAB, às empresas de transporte aéreo e rodoviário, 

às agências de turismo, às autoridades policiais civil e militar, à guarda municipal, aos 

conselhos tutelares e aos agentes da infância e juventude da comarca.  
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Seção 10 – Do Projeto “Pai Presente”  

 

Art. 828. Anualmente, no mês de agosto, em datas determinadas pelo Corregedor Geral 

da Justiça, serão realizados mutirões do Projeto “Pai Presente”, com o fim de estimular, 

por meio de audiências públicas judiciais em todas as comarcas do Estado, o 

reconhecimento espontâneo da paternidade biológica, nos termos da Lei Federal n.º 

8.560/92, bem como do Provimento nº 12/2010 do Conselho Nacional de Justiça.  

Art. 829. Durante o mutirão, conforme programação a ser elaborada e divulgada pela 

Direção do Foro serão ouvidos os supostos pais, previamente identificados pelas 

genitoras, e, na sequência, encaminhados os termos de reconhecimento espontâneo da 

paternidade para imediata averbação nos assentos de nascimento; ou submetidos, as 

mães biológicas, os filhos e os apontados pais, ao exame de DNA, depois de tomada por 

termo a concordância destes últimos, ou, finalmente, remetido o caso ao Ministério 

Público ou à Defensoria Pública para a propositura da ação judicial competente.  

Parágrafo único. Após o reconhecimento e a devida averbação nos cartórios 

competentes, a Diretoria do Foro deverá encaminhar cópia da certidão de nascimento às 

Secretarias municipal e estadual de educação para as devidas anotações.  

Art. 830. À Corregedoria-Geral da Justiça, por intermédio da CEJA – Comissão 

Estadual Judiciária de Adoção caberá coordenar e auxiliar a realização do evento, 

estimulando parcerias com as instituições e empresas interessadas, sem prejuízo da 

responsabilidade estatal na prestação dos serviços indispensáveis ao exercício dos 

direitos individuais assegurados na Constituição Federal.  
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Seção 11 - Cadastramento e permanente atualização dos dados relativos ao 

Cadastro Nacional de Adoção – CNA, instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ. 

 

Art. 831. Os relatórios “Cadastro de Pretendente”, “Cadastro de Criança/Adolescente” e 

“Cadastro de Entidade de Acolhimento” são obrigatórios nas Comarcas e Varas com 

jurisdição em matéria de Infância e Juventude.  

§ 1º Por meio do Relatório “Cadastro de Pretendente”, o Juízo deverá informar todos os 

dados pessoais relativos a todos os pretendentes à adoção cadastrados. 

§ 2º Por meio do Relatório “Cadastro de Criança/Adolescente”, o Juízo deverá informar 

dados sociais e pessoais relativos a todas as crianças e adolescentes da Comarca em 

condições de serem inseridos no Sistema.  

§ 3º Por meio do Relatório “Cadastro de Entidade de Acolhimento”, o Juízo deverá 

informar os dados relativos a todas as instituições de acolhimento existentes na 

Comarca.  

Art. 832. O preenchimento e atualização dos referidos formulários processar-se-á por 

meio do Cadastro Nacional de Adoção – CNA, diretamente pelo endereço 

www.cnj.jus.br/corporativo.  

Parágrafo único. As Comarcas que não disponham de acesso à internet deverão 

remeter os formulários, disponibilizados no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – 

CEJA/MT, por meio do endereço eletrônico ceja@tj.mt.gov.br ou mediante 

correspondência, com aviso de recebimento, endereçada para a referida Comissão, 

Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – Caixa Postal 1071 – Cuiabá/MT, 

para que a CEJA realize a inserção. 

Art. 833. O preenchimento e atualização do Cadastro Nacional de Adoção – CNA se 

fará pelo juiz da Comarca ou Vara com competência em matéria de Infância e 

Juventude, ou auxiliar por ele indicado, mediante senha própria fornecida por esta 

Corregedoria Geral da Justiça aos respectivos usuários, podendo ser solicitado junto à 

CEJA, no endereço eletrônico ceja@tjmt.jus.br.  

§ 1º As Comarcas e Varas que tenham lançado informações positivas no Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, devem proceder consultas e atualizações dos respectivos 

dados inseridos no Sistema, no mínimo, semanalmente, o que possibilitará a permanente 
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identificação de processos de outras Comarcas do Estado e do País, e, via de 

conseqüência, permitirá a viabilização de futuras adoções. 

§ 2º As Comarcas e Varas que tenham lançado informações negativas no Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, aduzindo inexistência de crianças e adolescentes em 

condições de serem adotados e de pretendentes à adoção, devem proceder a atualização 

de tal dado, no mínimo, a cada 60 (sessenta) dias. 

Art. 834. Em caso de dúvida relativa ao correto preenchimento das informações 

requeridas pelo Cadastro Nacional de Adoção – CNA, o juiz ou auxiliar por ele 

indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/corporativo, Sistemas - Cadastro 

Nacional de Adoção – Informativo - e consultar o “MANUAL DO JUIZ E AUXILIAR 

DO JUIZ”, ou remeter e-mail para os seguintes endereços eletrônicos: cna@cnj.jus.br 

ou ceja@tjmt.jus.br.   

Art. 835. Considerada a criança apta a adoção e habilitado o pretendente, deve o juiz 

proceder à imediata inserção dos dados no Cadastro Nacional de Adoção - CNA e 

certificar a inclusão nos autos do processo judicial. 

Art. 836. Um dos Juízes Auxiliares da Corregedoria será o Gestor Estadual do Cadastro 

Nacional de Adoção.  

Parágrafo único. O Gestor Estadual deverá atuar de forma articulada com o Conselho 

Nacional de Justiça e com os gestores de outros Estados da Federação, competindo-lhe:  

I – Assegurar o uso adequado do Sistema e a confiabilidade dos dados inseridos; 

II – Orientar os juízes e respectivos auxiliares quanto ao correto preenchimento das 

informações; 

III – Fiscalizar a inserção de dados. 

Art. 837. Na hipótese de não envio ou remessa incorreta dos dados, o gestor estadual 

deverá comunicar o fato à Corregedoria Geral da Justiça, para fins de apuração da 

irregularidade.  

Art. 838. A correta inserção dos dados será, a partir da publicação do presente, um item 

de verificação durante as correições realizadas nas respectivas Varas.  
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Seção 12 - Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

(CNCA) e sobre o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei 

(CNACL). 

 

Art. 839. O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) é um 

sistema eletrônico que visa o controle das crianças e adolescentes em entidades de 

acolhimento, buscando garantir que sejam criados no seio da sua família, e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 

comunitária, conforme dispõe o art. 19 do ECA. 

§ 1º Competirá aos magistrados da infância e juventude o cadastramento de Crianças e 

Adolescentes Acolhidos, da Unidade de Acolhimento vinculada à Vara, bem como dos 

Conselhos Tutelares. 

§ 2º Os dados deverão ser inseridos no sistema no momento exato em que a criança ou o 

adolescente for acolhido pela entidade. 

§ 3º No caso de dúvida quanto ao correto preenchimento das informações requeridas 

pelo Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), o Juiz ou 

auxiliar por ele indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/cnca ou 

www.cnj.jus.br/corporativo, opção > Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 

Acolhidos > Menu principal > Manual ou remeter e-mail para os seguintes endereços 

eletrônicos: cnca@cnj.jus.br ou ceja@tjmt.jus.br  

Art. 840. O Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL) é um 

banco de dados nacional destinado a albergar todas as informações de adolescentes que 

cometeram ato infracional, possibilitando um acompanhamento mais efetivo desses 

adolescentes, sobretudo no que se refere ao cumprimento da internação no prazo 

estipulado pelo art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 1º Competirá aos magistrados da infância e juventude o cadastramento das entidades 

de acolhimento, bem como o dos adolescentes infratores que estejam sob sua 

responsabilidade. 

§ 2º Efetuar-se-á o aludido cadastro no momento exato em que for decretada a medida 

protetiva. 

§ 3º No caso de dúvida quanto ao correto preenchimento das informações requeridas 

pelo Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL), o Juiz ou 
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auxiliar por ele indicado deverá acessar o site www.cnj.jus.br/cnacl ou 

www.cnj.jus.br/corporativo, opção > Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito 

com a Lei> Menu principal > Opção Suporte >Abrir chamado e formular o 

questionamento ou remeter e-mail para os seguintes endereços eletrônicos: 

cnacl@cnj.jus.br ou ceja@tjmt.jus.br  

§ 4º A inspeção nas entidades de atendimento deverá ser feita, mensal e pessoalmente, 

pelos juízes das varas da infância e juventude ou por outros Juízes que atuam noutros 

Juízos com competência concorrente para a matéria de adolescente em conflito com a 

lei, devendo adotar as providências necessárias para o seu adequado funcionamento. 

§ 5º Os juízes competentes para a execução das medidas sócio-educativas aplicadas aos 

adolescentes infratores deverão encaminhar a esta Corregedoria, até o dia 05 (cinco) de 

cada mês, o Relatório da Inspeção mensal realizada nas entidades de atendimento de 

adolescentes infratores, no qual deverá constar a localização, a destinação, a natureza e 

a estrutura da entidade de atendimento, as informações relativas ao cumprimento das 

normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial as dos art. 90 a 

94, os dados referentes à suficiência ou não de vagas e, em caso negativo, a 

especificação da defasagem e as providências adotadas para o seu adequado 

funcionamento, conforme consta do formulário “Relatório de Inspeção” anexo único, 

desta Atualização, por meio do endereço eletrônico acessando o sistema SIAP, no site 

da CGJ, na Guia de Serviços ou no endereço http://siap.tjmt.jus.br e dentro do sistema 

acessar a opção de menu “Inspeção E. A. A. I.” e logo em seguida selecionar a opção 

Cadastro mensal. 

§ 6º Constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, o juiz tomará as 

providências necessárias para a apuração dos fatos e de eventual responsabilidade. 

§ 7º O relatório deverá ser disponibilizado à Corregedoria Nacional de Justiça, quando 

solicitado. 

Art. 841. O preenchimento e atualização do Cadastro Nacional de Crianças e 

Adolescentes Acolhidos (CNCA) e do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito 

com a Lei (CNACL) serão feitos pelo Juiz da Comarca ou da Vara com competência em 

matéria de Infância e Juventude, ou auxiliar por ele indicado, mediante senha própria 

fornecida por esta Corregedoria Geral da Justiça aos respectivos usuários.  
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Parágrafo único. No Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos 

(CNCA), o Juiz da Comarca ou da Vara com competência em matéria de Infância e 

Juventude poderá solicitar a esta Corregedoria Geral da Justiça senha para que terceiros 

(Unidade de Acolhimento e/ou Conselho Tutelar), excepcionalmente, possam preencher 

a Guia Nacional de Acolhimento nos casos de urgência e/ou para cessar a violência 

contra crianças e adolescentes, conforme § 2º, do artigo 101, da Lei Federal 8.069/ 90.  

Art. 842. Fica designado um dos Juízes Auxiliares da Corregedoria como Gestor 

Estadual do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA) e do 

Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL).  
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Seção 13 – Regulamenta a colheita de depoimento de crianças e adolescentes 

vítimas e testemunhas de crimes, implementado o “Depoimento Especial” nos 

moldes do Projeto conhecido como “Depoimento Sem Dano”, nas Varas do Estado 

de Mato Grosso, cujo projeto nelas já está implantado. 

 

Art. 843. Nas Comarcas do Estado de Mato Grosso dotadas de equipamentos 

necessários para oitiva de crianças/adolescentes vítimas e testemunhas de crimes, torna-

se obrigatória a sua utilização para colheita do “Depoimento Especial”. 

Parágrafo único. Nas Comarcas em que não existirem os equipamentos específicos, 

deverão os Juízes Diretores do Foro, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetuar 

levantamento da existência de espaço físico para a instalação de equipamentos e 

comunicar à Corregedoria-Geral da Justiça, sendo certo que nestas o depoimento 

especial deve ser implementado observando-se as peculiaridades locais. 

Art. 844. O Depoimento Especial será realizado nos moldes do projeto conhecido como 

“Depoimento Sem Dano” (DSD). 

Art. 845. A utilização do referido sistema contará com o apoio de equipe técnica do 

Juízo (art. 151, ECA), devendo ser realizada por psicóloga e/ou assistente social, 

previamente designadas pelo magistrado que deverá priorizar aqueles profissionais 

capacitados pelo TJMT para atuarem na colheita da oitiva especial. 

Art. 846. O Depoimento Especial deve ser colhido através do sistema de videogravação 

em sala específica e adequada, em condições de segurança, privacidade e conforto à 

criança/adolescente. 

Art. 847. Para o depoimento especial o magistrado e a equipe técnica devem utilizar os 

princípios básicos da entrevista cognitiva, estando preparados para o implemento de 

apoio, orientação e, se necessário, encaminhar a criança/adolescente para programas 

específicos de assistência à saúde física e emocional, ao que deverá ser observado a 

seguinte metodologia: 

I – O Depoimento Especial será realizado em audiência previamente designada, que 

será presidida pelo magistrado com a participação dos demais integrantes jurídicos do 

processo (Ministério Público, Defensor Público, Advogados, Denunciados, etc...), com 

apoio da equipe técnica através do ponto de som utilizado pelo técnico facilitador; 
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II – A intimação da criança/adolescente deve ser realizada de modo diferenciado, ou 

seja, por meio de seus representantes legais, sendo que o oficial de justiça deverá 

esclarecer-lhes a respeito da finalidade da audiência, e informá-los que a 

criança/adolescente deve comparecer à sede do Juízo 30 (trinta) minutos antes da 

realização do referido ato processual; 

III – A audiência deve ser realizada em 03 (três) etapas, a saber: 

a) Com a chegada da criança/adolescente à sede do Juízo deve ser estabelecido o 

“acolhimento inicial” pela equipe técnica (psicólogo e/ou assistente social), evitando-se 

encontro do inquirido com o denunciado; 

b) No acolhimento inicial o profissional da equipe técnica deve esclarecer à 

criança/adolescente e seus responsáveis legais quanto à natureza do ato processual que 

será realizado e como se procederá a colheita do depoimento, obtendo informações 

acerca da criança/adolescente; 

c) Após os esclarecimentos iniciais e a apresentação do sistema à criança/adolescente e 

seus responsáveis legais, recomenda-se, ainda, que na sala onde será colhido o 

depoimento especial o acolhimento inicial se desenvolva com a utilização de técnicas de 

aproximação adequadas à idade, estágio de desenvolvimento e capacidade cognitiva do 

inquirido, estabelecendo-se, assim, um ambiente para deixá-lo à vontade; 

d) Encerrado o acolhimento inicial, deve ser dado início à segunda etapa da inquirição 

com o acionamento do equipamento de gravação e a realização do depoimento 

propriamente dito, abordando-se os fatos contidos no processo; 

e) O profissional técnico deve procurar auxiliar a criança/ adolescente a relatar o 

ocorrido, utilizando diferentes tipos de indagações dando preferência a perguntas 

abertas, evitando qualquer tipo de indução, possibilitando, assim, que a 

criança/adolescente se manifeste de modo livre; 

f) Após a abordagem do profissional técnico (através da recriação do contexto, narrativa 

livre do inquirido e questionamento), o magistrado realizará indagações, seguido das 

partes (Ministério Público, Defensor Público, Advogados), todas intermediadas pelo 

técnico que as adequará ao universo infantojuvenil; 

g) Após a fase do depoimento, inicia-se o “acolhimento final”, na qual o profissional 

técnico deve realizar o fechamento da entrevista, verificar e intervir conforme o estado 

emocional do entrevistado/inquirido, efetuar esclarecimentos finais discutindo tópicos 
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neutros (retomada do “rapport”) e encerrando o ato, inclusive, esclarecendo ao seu 

responsável legal quanto à forma de desenvolvimento do depoimento; 

h) Havendo necessidade verificada pelo magistrado, ou a pedido das partes ou por 

orientação e sugestão do profissional técnico, deverão ser realizados encaminhamentos 

à rede de atendimento para apoio à saúde física, mental e emocional do 

entrevistado/inquirido; 

i) O magistrado poderá determinar, se entender necessário, que o profissional técnico 

que acompanhou o ato processual emita relatório a respeito do assunto, o qual deverá 

avaliar o comportamento do inquirido, juntando documentos criados e apresentados 

durante a técnica de colheita do depoimento; 

j) Durante a oitiva recomenda-se a utilização de técnicas que possam facilitar a 

manifestação da criança/adolescente, devendo sempre ser respeitado o estado emocional 

do inquirido e a sua capacidade cognitiva, pelo que se recomenda que o Depoimento 

Especial seja desenvolvido por meio de metodologia que dure em média 01 (uma) hora 

e 30 (trinta) minutos de abordagem. 

Art. 848. Após a colheita do depoimento o DVD original deverá ser mantido em local 

seguro, no Gabinete do magistrado, de modo a preservar o sigilo do seu conteúdo, 

deverá ser extraído áudio através de Programa de extração e gravado CD para juntada 

aos autos, devimente lacrado, sendo o original juntado aos autos apenas na hipótese de 

remessa ao Tribunal.  

Parágrafo único. Para fins de extração de áudio, o usuário deverá seguir os passos do 

Manual de Instalação e Utilização, baixando o arquivo no seguinte caminho: site da 

Corregedoria – menu Biblioteca Digital – Sub-menu Manuais – link “Programa de 

Extração de Áudio” (com Manual).  

Art. 849. À Corregedoria-Geral da Justiça caberá a coordenação, controle, fiscalização 

e acompanhamento do desenvolvimento do supracitado Programa, objeto deste 

Provimento. 
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Seção 14 – Do Projeto Padrinhos  

 

Art. 850. O “Projeto Padrinhos” tem a finalidade de proporcionar ajuda material, 

prestacional ou afetiva às crianças e aos adolescentes com processos nas varas da 

infância e da juventude que se encontram institucionalizados. 

Art. 851. Serão apadrinhadas afetivamente as crianças acima de 07 (sete) anos ou 

portadoras de necessidades especiais e adolescentes que estão destituídos ou suspensos 

juridicamente do poder familiar, com mínimas chances de serem reintegrados junto da 

família biológica, nuclear ou extensa, ou com possibilidades remotas de adoção. 

Art. 852. O Projeto Padrinho será coordenado na comarca de Cuiabá e Várzea Grande 

pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, auxiliado por uma equipe técnica 

formada exclusivamente para esse fim e nas demais comarcas pelo juiz de direito titular 

da Vara da Infância e da Juventude ou daquela que possui definida a competência para 

processar e julgar os feitos relativos à infância e à juventude. 

§ 1º O juiz de direito titular da Vara da Infância e da Juventude ou daquela que possui 

definida a competência para processar e julgar os feitos relativos à infância e à 

juventude poderá aderir ao Projeto Padrinhos, mediante manifestação expressa 

endereçada ao Presidente da CEJA, a quem compete autorizar a implantação do projeto 

em cada comarca. 

§ 2º A equipe técnica poderá ser composta por um ou mais assistentes sociais ou 

psicólogos da estrutura de pessoal da comarca, quando houver, bem como por 

servidores, por estagiários e por voluntários que manifestarem interesse em participar do 

projeto. 

Art. 853. O Projeto Padrinhos selecionará padrinhos para prestar assistência às crianças 

e aos adolescentes, conforme indicação da CEJA e do juiz de direito competente. 

Art. 854. O Projeto Padrinho contará com os seguintes tipos de apadrinhamento, 

baseado na necessidade da criança e do adolescente e na oportunidade dos padrinhos: 

I - padrinho afetivo: é aquele que visita regularmente a criança ou adolescente, 

buscando-o para passar final de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia. 

O apadrinhamento afetivo só poderá ser feito para crianças e adolescentes com 

possibilidades remotas de adoção. O padrinho afetivo poderá retirar o afilhado ou 
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afilhada das instituições de acolhimento quando for conveniente, mediante autorização 

do juiz de direito; 

II – padrinho prestador de serviços: consiste no profissional liberal que se cadastra para 

atender às crianças e aos adolescentes participantes do projeto, conforme sua 

especialidade de trabalho ou habilidade. Não somente pessoas físicas poderão participar, 

mas também empresas mediante ações de responsabilidade social junto às instituições. 

III – padrinho provedor: é aquele que dá suporte material ou financeiro à criança e ao 

adolescente, seja com a doação de materiais escolares, calçados, brinquedos, seja com o 

patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva e até mesmo 

contribuição mensal em dinheiro. 

Art. 855. Para se cadastrar, o pretendente deverá procurar a CEJA ou a Vara da Infância 

e Juventude da Comarca e preencher a respectiva ficha, apresentando fotocópias dos 

documentos pessoais, comprovante de residência e certidão negativa de antecedentes 

criminais. 

Art. 856. No caso do apadrinhamento afetivo e do prestador de serviços será feito um 

estudo psicossocial com os requerentes pela equipe interprofissional da CEJA ou pela 

equipe do juiz de direito competente. 

Art. 857. Após, elaborado o laudo do estudo psicossocial o procedimento será 

encaminhado para um dos membros da CEJA ou para o juiz de direito competente para 

aprovação ou não. 

Art. 858. Aprovado o cadastro, o padrinho ou a madrinha comparecerá perante a CEJA 

ou equipe do juiz de direito competente para seleção da criança ou adolescente 

pretendido. 

I – O padrinho ou a madrinha serão autorizados a entrar na instituição para conhecer as 

crianças e adolescentes aptos ao apadrinhamento, acompanhados da equipe técnica da 

unidade de acolhimento. 

II – A equipe técnica da instituição comunicará à CEJA ou ao juiz competente a criança 

ou o adolescente escolhido pelos padrinhos para formalizar a devida autorização de 

retirada destes da instituição. 

Art. 859. São atribuições do coordenador do Projeto Padrinhos: 

I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades do Projeto Padrinhos; 
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II – determinar todas as providências operacionais e administrativas para o 

desenvolvimento do Projeto Padrinhos; 

III – autorizar dois servidores a movimentar o recurso financeiro do Projeto Padrinhos, 

gerenciar e controlar o saldo bancário; 

IV - interromper ou suspender a condição de padrinho a quem incumbe. 

Art. 860. São atribuições da equipe técnica: 

I - selecionar, a partir dos processos existentes, a criança e o adolescente, catalogando 

suas principais necessidades e estabelecendo o tipo de apadrinhamento necessário; 

II - selecionar os padrinhos e prestar-lhes as orientações necessárias para prepará-los 

para o apadrinhamento; 

III – promover o intercâmbio entre os padrinhos e os afilhados; 

IV – informar o início do apadrinhamento e sua modalidade, mediante comunicação 

escrita juntada ao processo; 

V – orientar, acompanhar, monitorar e avaliar o apadrinhamento, mediante relatórios 

técnicos periódicos a serem juntados ao processo; 

VI – propor, de forma fundamentada, mediante comunicação escrita ao juiz do 

processo, o fim do apadrinhamento, quando este já atingiu suas finalidades, quando os 

resultados não são os esperados, ou por qualquer motivo justificado; 

VII – divulgar o Projeto Padrinhos; 

VIII – desempenhar as demais atribuições relacionadas ao Projeto Padrinhos. 

Art. 861. São deveres dos padrinhos: 

I – prestar ajuda material ou afetiva às crianças e aos adolescentes que se encontram 

acolhidos; 

II – aceitar os termos e responsabilidades do apadrinhamento; 

III – seguir as orientações técnicas da equipe do Projeto e as determinações do 

Coordenador do Projeto; 

IV – Fiscalizar o andamento do projeto padrinhos, reclamando perante a CEJA ou juiz 

da Vara da Infância e Juventude da comarca qualquer irregularidade existente. 

Art. 862. O Presidente da CEJA ou o juiz de direito coordenador do Projeto Padrinhos 

poderá realizar convênio de cooperação mútua com órgãos ou entidades públicas ou 

privadas, visando à implantação e ao desenvolvimento do Projeto Padrinhos. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1127 de 1524



Art. 863. Os pedidos de apadrinhamento de crianças e adolescentes institucionalizadas 

nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande se processarão perante à CEJA/MT, devendo 

ser oficiado o Juízo da Vara da Infância e Juventude responsável pelo processo da 

criança ou adolescente institucionalizado. 

Parágrafo único. Nas comarcas do interior o pedido de apadrinhamento deverá ser 

autuado e apensado ao processo que determinou o acolhimento da criança ou 

adolescente e processado perante o Juiz competente. 

Art. 864. Faz parte integrante desta seção o Anexo I – FICHA DE CADASTRO PARA 

APADRINHAMENTO. 
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Seção 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do ingresso do adolescente em 

programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade de 

internação provisória  

 

Art. 865. Nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de 

internação ou semiliberdade sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

Art. 866. O ingresso do adolescente em unidade de internação e semiliberdade, ou 

serviço de execução de medida socioeducativa em meio aberto (prestação de serviço à 

comunidade ou liberdade assistida), só ocorrerá mediante a apresentação de guia de 

execução, devidamente instruída. 

Parágrafo único. Independentemente do número de adolescentes que são partes no 

processo de apuração de ato infracional e do tipo de medida socioeducativa aplicada a 

cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. 

Art. 867. A guia de execução, provisória ou definitiva, deverá ser expedida pelo juízo 

do processo de conhecimento. 

§ 1º A guia de execução de internação provisória será instruída, obrigatoriamente, com 

os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade 

judicial: 

I – documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; 

II – cópia da representação; 

III – cópia da certidão de antecedentes; 

IV – cópia da decisão que determinou a internação; 

V – cópia da decisão que deferiu o pedido de vaga para internação. 

§ 2º Prolatada a sentença e mantida a medida socioeducativa privativa de liberdade, 

deverá o juízo do processo de conhecimento comunicá-la, em 24 (vinte e quatro) horas, 

solicitando vaga de internação definitiva ao juízo de execução e, caso deferido, remeter 

cópia dos seguintes documentos ao órgão gestor do atendimento socioeducativo e ao 

juízo da execução: 

I – sentença ou acórdão que decretou a medida; 

II – estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento; 

III – histórico escolar, caso existente. 
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§ 3º Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do processo de 

conhecimento, transitada em julgado a decisão que aplicou a medida socioeducativa ou 

homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto, deverá o 

juízo do processo de conhecimento expedir guia de execução definitiva de medida 

socioeducativa de internação, semiliberdade ou em meio aberto que deverá ser instruída, 

obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados 

pertinentes pela autoridade judicial: 

I – documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; 

II – cópia do termo que propõe a remissão como forma de suspensão do processo 

cumulada com medida socioeducativa em meio aberto; ou cópia da representação; 

III – cópia da certidão de antecedentes; 

IV – cópia da sentença que aplicou a respectiva medida socioeducativa ou da sentença 

que homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto; 

V – certidão de trânsito em julgado ou acórdão; 

VI – cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. 

§ 4º As guias de execução deverão seguir modelo único, conforme constam dos Anexos 

desta norma.  

§ 5º O processo de conhecimento, em que for concedida a remissão ao adolescente 

cumulada com execução de medida socioeducativa, deverá ficar arquivado 

provisoriamente até o efetivo cumprimento da medida socioeducativa ou revogação da 

remissão. 

§ 6º A guia de execução provisória, quando existente, será convertida em guia de 

execução definitiva, mediante simples comunicação do juízo do conhecimento, 

acompanhada dos documentos supramencionados. 

§ 7º Compete ao juízo da execução comunicar ao órgão gestor da medida 

socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração processual ocorrida em relação ao 

adolescente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Da internação provisória 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1130 de 1524



Art. 868. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser 

cumprida em estabelecimento prisional, tampouco em espaços contíguos, anexos ou de 

qualquer forma integrado a estabelecimentos penais. 

§ 1º Inexistindo entidade para internação na comarca, nos termos do art. 123 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente deverá ser imediatamente transferido 

para a localidade mais próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em 

repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações 

apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. 

Art. 869. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo e 

improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias. 

§ 1º A internação provisória só deverá ser decretada quando o ato infracional imputado 

ao adolescente for cometido mediante grave ameaça, violência à pessoa ou no caso de 

reiteração de infrações graves. 

§ 2º A decisão que decretar a internação provisória deverá ser fundamentada e basear-se 

em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa 

da medida. 

Art. 870. Os juízos da Infância e da Juventude não poderão promover a remoção de 

adolescente, para cumprimento de internação provisória em outras comarcas, sem a 

expedição da respectiva guia de execução provisória, conforme disposto no art. 867, § 

1º, da CNGC. 

§ 1º A remoção só poderá ocorrer em casos especialíssimos, desde que autorizada pelo 

Juizado da Infância e da Juventude da Comarca, para onde se pretenda enviar o 

adolescente.  

§ 2º O pedido de vaga para internação provisória ou definitiva de adolescente, 

encaminhado ao juízo responsável pela unidade de internação, deverá ser instruído com 

a cópia da representação, documentos pessoais, certidão de antecedentes, decisão que 

decretou a internação provisória ou sentença, conforme o caso. 

§ 3º Cabe ao juízo solicitante promover a remoção do adolescente para a unidade de 

internação. 
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§ 4º O horário de apresentação do adolescente na unidade de internação deverá ocorrer 

de segunda a sexta-feira no período das 08:00 às 18:00 horas, salvo autorização em 

contrário do juízo responsável pela unidade. 

§ 5º Na hipótese do § 1º deste artigo, o encaminhamento do adolescente deve ser 

efetuado juntamente com a guia de execução, sendo certo que neste caso ela deve ser 

expedida em duas vias, sendo uma cópia destinada à Vara da Infância e Juventude da 

Comarca para onde o adolescente será transferido e outra para a Unidade de Internação. 

§ 6º A remoção do adolescente deverá ocorrer após a realização da audiência de 

apresentação, observado o prazo disposto no art. 868, § 2º, da CNGC, sendo que no 

caso de extrema impossibilidade, o ato deverá ser deprecado para o juízo da execução. 

§ 7º Fica vedado o pedido de condução do adolescente, internado provisoriamente em 

outra comarca, ao juízo de origem para realização de audiência de apresentação ou 

continuação, exceto nos casos em que for necessária a realização de reconhecimento ou 

por motivo diverso em que a presença do adolescente seja imprescindível. 

Art. 871. Liberado o adolescente, por qualquer motivo, a renovação da internação 

provisória, pelo mesmo fato, não poderá ultrapassar o período que faltar para alcançar o 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 872. É de responsabilidade do juízo que decretou a internação provisória eventual 

excesso de prazo, devendo o juízo responsável pela fiscalização da unidade encaminhar 

o adolescente ao juízo de conhecimento, após o transcurso de 45 (quarenta e cinco) dias 

sem prolação de sentença determinando a internação, contados a partir da sua 

apreensão. 

 

Da execução das medidas socioeducativas 

Art. 873. A execução da medida socioeducativa deverá ser processada em autos 

próprios, formados pela guia de execução e documentos que a acompanham, 

obrigatoriamente, ainda que o juízo da execução seja o mesmo do processo de 

conhecimento. 

§ 1º É vedado o processamento da execução por carta precatória. 

§ 2º Cada adolescente, independentemente do número e do tipo das medidas a serem 

executadas, deverá ter reunidas as guias de execução definitivas, em autos únicos, 

observado o disposto no art. 45 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 
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§ 3º Unificados os processos de execução, deverá ser expedida nova Guia retificadora 

com a unificação das medidas pelo Juiz da Execução, devendo ser arquivados 

definitivamente os autos unificados. 

§ 4º Quando da expedição da guia de execução definitiva, o processo de conhecimento 

deverá ser arquivado, devendo o Gestor judiciário baixar o feito do relatório mensal da 

Corregedoria Geral da Justiça, averiguando sobre a existência de objetos apreendidos e 

tomando as providências necessárias.  

§ 5º A Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa deverá ser emitida no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, contendo o “ciente” do Ministério Público, com assinatura do titular da 

Vara ou de seu Substituto Legal.  

Art. 874. Em caso de transferência do adolescente ou de modificação do programa para 

outra comarca ou estado da federação, deverão ser remetidos os autos da execução ao 

novo juízo responsável pela execução, nos moldes do disposto no art. 870, § 3º, da 

CNGC. 

Parágrafo único. No caso do item anterior, após o transcurso de 48 (quarenta e oito) 

horas da aludida remessa ao Juízo competente, o Gestor judiciário obterá informações 

sobre o número do registro do Processo Executivo de Medida Socioeducativa, 

certificando a respeito nos autos de conhecimento, para facilitação de futuras 

comunicações.  

Art. 875. O acompanhamento da execução das medidas socioeducativas e seus 

incidentes caberá ao juízo do local onde está sediada a unidade ou serviço de 

cumprimento. 

§ 1ºAutuada a guia de execução, a autoridade judiciária solicitará, imediatamente, 

designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida ao órgão gestor do 

atendimento socioeducativo, observando-se os prazos estabelecidos no parágrafo único 

do art. 55 e art. 56 da Lei 12.594/2012. 

§ 2º A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o 

item anterior ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 (três) dias, 

contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de 

atendimento.  
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§ 3º O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o Juiz da Execução poderá 

determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem 

necessárias para complementação do plano individual.  

§ 4º A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou 

pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária 

indeferi-la, se entender insuficiente a motivação.  

§ 5º Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade 

judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o 

Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou 

responsável.  

§ 6º A impugnação de que trata o item anterior não suspenderá a execução do plano 

individual, salvo determinação judicial em contrário.  

§ 7º Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado. 

§ 8º O juízo do processo de conhecimento informará ao juízo da execução, em 24 (vinte 

e quatro) horas, toda e qualquer decisão que interfira na privação de liberdade do 

adolescente, ou altere o cumprimento da medida aplicada provisória ou definitivamente. 

§ 9º O juízo do processo de conhecimento ou do local onde residem os genitores ou 

responsável pelo adolescente prestará ao juízo da execução todo auxílio necessário ao 

seu processo de reintegração familiar e social. 

§ 10. Após a liberação do adolescente, o acompanhamento da execução de medida em 

meio aberto eventualmente aplicada em substituição à medida privativa de liberdade 

deve, preferencialmente, ficar a cargo do juízo do local do domicílio dos pais ou 

responsável, ao qual serão encaminhados os autos de execução da medida. 

§ 11. Quando o adolescente em acolhimento institucional ou familiar encontrar-se em 

local diverso do domicílio dos pais ou responsáveis, as medidas socioeducativas em 

meio aberto serão preferencialmente executadas perante o juízo onde ele estiver 

acolhido. 

§ 12. A reavaliação das medidas socioeducativas, prevista no art. 42 da Lei nº 

12.594/2012, deverá ocorrer no prazo previsto na sentença, desde que não ultrapassados 

o período de 06 (seis) meses, contados a partir da data de apreensão do adolescente, 

considerando-se, ainda, eventual tempo de prisão cautelar que não se tenha convertido 

em pena privativa de liberdade. 
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§ 13. Independentemente do escoamento do prazo previsto na sentença, a reavaliação da 

manutenção, substituição ou suspensão das medidas em meio aberto ou privativa de 

liberdade pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de 

atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou 

responsável, desde que devidamente justificado, conforme o art. 43, § 1º da Lei 

12.594/2012. 

Art. 876. A internação decorrente do descumprimento reiterado e injustificável de 

medida anteriormente imposta, conhecida como internação-sanção, está sujeita aos 

princípios da brevidade e da excepcionalidade, devendo ser avaliada a possibilidade de 

substituição da medida originalmente aplicada por medida menos gravosa. 

Art. 877. A substituição da medida socioeducativa por mais gravosa somente ocorrerá 

em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive no caso de 

internação-sanção, devendo obrigatoriamente ser precedida de parecer técnico e 

audiência, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 12.594/2012. 

Art. 878. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova 

medida, é vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida 

socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória 

previstos na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado 

durante a execução.  

Parágrafo único. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, 

por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído 

cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido 

para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos 

quais se impôs a medida socioeducativa extrema.  

Art. 879. A medida socioeducativa será declarada extinta:  

I – pela morte do adolescente;  

II – pela realização de sua finalidade;  

III – pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado 

ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva;  

IV – pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao 

cumprimento da medida; e  
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V – nas demais hipóteses previstas em lei.  

Art. 880. No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida 

socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre 

eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. 

 

Da liberação do adolescente ou desligamento dos programas de atendimento 

Art. 881. Findo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da internação provisória ou 

determinada a liberação, por qualquer motivo, antes de expirado o referido prazo, 

deverá ser imediatamente remetida cópia da decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, ao gestor da unidade de atendimento e ao juízo responsável pela fiscalização 

da unidade. 

Art. 882. A decisão que extinguir a medida socioeducativa de internação ou 

semiliberdade deverá ser, na mesma data, comunicada ao gestor da unidade para 

liberação imediata do adolescente. 

Art. 883. A liberação quando completados os 21 (vinte e um) anos independe de 

decisão judicial, nos termos do § 5º do art. 121 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Disposições gerais 

Art. 884. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não pode ser 

transferido para hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticada 

após os 18 (dezoitos) anos e por decisão do juízo criminal competente. 

Art. 885. Cabe ao Poder Judiciário, sem prejuízo das competências do Ministério 

Público, fiscalizar a execução dos programas socioeducativos em meio aberto e aqueles 

correspondentes às medidas privativas de liberdade, zelar pelo efetivo respeito às 

normas e princípios aplicáveis à modalidade de atendimento prestado e pela qualidade e 

eficácia das atividades desenvolvidas, observado o disposto nos arts. 90, § 3º, incisos I e 

II, e 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o disposto na Lei nº 12.594/2012. 

§ 1º Nas Comarcas onde houver entidade de atendimento para medidas socioeducativas, 

a avaliação e fiscalização das unidades de internação serão exercidas, mensalmente, 

pelo Juiz de Direito com atribuição na área da Infância e Juventude (área infracional) e, 

na sua ausência, do substituto legal.  
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§ 2º O magistrado responsável pela unidade de internação deverá preencher, até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês, relatório de inspeção de entidades de atendimento a 

adolescentes infratores (EAAI) no Sistema de Inspeção e Acompanhamento de 

Produção (SIAP). 

§ 3º Constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, o juiz responsável 

deverá tomar as providências necessárias para a apuração dos fatos e de eventual 

responsabilidade. 
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Seção 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 

Art. 886. O Programa de Ação Permanente “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”, no 

âmbito das comarcas do Estado de Mato Grosso, consiste em esclarecer estudantes da 

rede Pública e Particular acerca das funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário, 

por meio de visitas às instituições forenses e a palestras proferidas por autoridades nas 

escolas. 

Art. 887. No âmbito de cada comarca, cabe ao Juiz Diretor do Foro a responsabilidade 

de organização e promoção do Programa em sua comarca. 

Art. 888. As palestras serão realizadas em escolas das redes municipal, estadual e/ou 

particular de ensino, para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º (terceiro) ano 

do Ensino Médio. 

§ 1º Caberá ao Juiz responsável elencar as escolas participantes do programa, 

observando-se os seguintes aspectos: 

I – a precariedade do bairro e as taxas de violência na região; 

II – a indicação da Secretaria de Educação municipal ou estadual; 

III – a solicitação das escolas interessadas em receber o programa, realizada 

diretamente ao Juiz Diretor responsável, que analisará a viabilidade de inclusão. 

§ 2º Os temas são predefinidos, com sugestão de seu detalhamento no anexo I, a saber: 

I – A Organização Judiciária e seus membros; 

II – Conhecendo alguns de nossos Direitos e Deveres; 

III – Os Direitos e Deveres da Criança e do Adolescente, com ênfase no Menor Infrator. 

§ 3ºAs palestras serão proferidas, mensalmente, durante o ano letivo e terão a duração 

máxima de 40 (quarenta) minutos, com 10 (dez) minutos para questionamentos. 

 I – O horário da palestra será rigorosamente agendado para evitar atrasos e interrupções 

nas ações planejadas da agenda escolar; 

II – Os palestrantes utilizarão linguagem simples e clara, compatível com a 

escolaridade, devendo evitar o uso excessivo de termos demasiadamente técnicos e 

jurídicos e, caso necessário, informar os respectivos significados e contextos. 

§ 4º As palestras serão ministradas por: 

I – Magistrados; 

II – Promotores de Justiça; 
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III – Membros da OAB; 

IV – Procuradores Gerais do Estado; 

V – Defensores Públicos;  

VI – Delegados de Polícia; 

VII – Policiais Militares, preferencialmente do oficialato. 

§ 5º As palestras serão ministradas, preferencialmente, por Juízes das comarcas, 

devendo as demais autoridades elencadas no rol exemplificativo acima ser convidadas 

pelo Diretor do Foro, a seu critério, com a presença do Magistrado. 

§ 6º Será proporcionada a participação de todos os Magistrados das comarcas para 

ministrarem as palestras, pelos respectivos responsáveis do Projeto. 

§ 7º A participação dos Juízes no Projeto, por intermédio das palestras, será anotada na 

respectiva ficha funcional, com o escopo de aferir merecimento para promoção nos 

critérios relativos à presteza (art. 7º, I, ‘e’ – Resolução nº 106/10 do CNJ), mediante 

comunicação a esta CGJ pelo responsável do Projeto em sua comarca; 

Art. 889. Facultar-se-á a parceria entre instituições públicas e privadas das comarcas, 

com o fim da realização de ações afirmativas, visitas técnicas e concursos culturais para 

o estímulo das crianças participantes do projeto, a critério do Juízo Responsável, 

obedecendo aos princípios da administração pública e à finalidade desta seção. 
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CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Seção 1 – Disposições Gerais  

 

Art. 890. Os Juizados Especiais deverão possuir os seguintes livros físicos, quando não 

houver sistema informatizado: 

I - Registro Geral de Processos Cíveis (Reclamações, Embargos à Execução e 

Embargos de Terceiro); 

II - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos (Exceções em geral, 

impugnações e incidentes inominados); 

III - Registro de Termos Circunstanciados; 

IV - Registro Geral de Ações Penais; 

V - Registro de Procedimentos Criminais Diversos (Habeas Corpus, Pedidos de 

Liberdade Provisória com ou sem fiança ou Relaxamento de Prisão em Flagrante, 

Comunicações de Prisão em Flagrante, Pedido de Busca e Apreensão, Pedido de 

Sequestro de Bens na forma do CPP, Pedido de Quebra de Sigilo Bancário ou 

Telefônico, Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas, Exceções em geral); 

VI - Registro de Cartas Precatórias; 

VII - Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

VIII - Registro de Armas Brancas, valores e outros objetos apreendidos;  

IX - Carga de autos: 

a) ao Ministério Público; 

b) à Defensoria Pública; 

c) aos Advogados; 

d) de Inquéritos, Termos Circunstanciados e outros procedimentos à Delegacia; 

e) a outras entidades e servidores.  

X - Carga de Mandados ao oficial de justiça; 

XI - Registro de Transações Penais; 

XII - Registro de Termo de Audiências. 

Art. 891. O livro de Registro de Transações Penais poderá ser substituído por sistema 

informatizado de cadastramento de acusados beneficiados por transação penal, para fins 
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de cumprimento do disposto no artigo 89 da Lei 9.099/95, cadastro esse do qual deverão 

constar os seguintes dados: 

I – qualificação completa do autor do fato, inclusive com RG, CPF e filiação; 

II – natureza da infração cometida e dispositivos legais infringidos; 

III – número do termo circunstanciado ou inquérito policial; 

IV – número do processo; 

V – Comarca, Juizado e/ou Vara; 

VI – data da transação penal; 

VII – dados sobre o cumprimento ou não do ajustado na transação; 

VIII – extinção da punibilidade, com data. 

§ 1º Os dados do cadastro supra deverão ser disponibilizados para os magistrados, 

gestor judiciário e cartórios distribuidores oficializados, no site do Tribunal de Justiça 

na Intranet, mediante sistema de consulta, com senha de uso individual e intransferível, 

respondendo o usuário pela cessão indevida de sua senha a terceiros. 

§ 2º Nos Juizados Especiais onde for utilizado o sistema informatizado de 

movimentação processual, fica dispensado o Livro de Registro de Termo de Audiência, 

devendo os referidos termos e assentadas ser lançados integralmente no sistema.  

Art. 892. Os Juizados Especiais deverão possuir os seguintes classificadores, para 

arquivamento de: 

I – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

II – Relatórios de visitas, inspeções e correições; 

III – Alvarás Expedidos; 

IV – Portarias Expedidas; 

V – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados pelo 

juízo, na forma do art. 477, da CNGC;  

VI – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º da Lei 7.602/2001). 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o magistrado responder, simultaneamente, pela 

Justiça Comum e pelo Juizado Especial, os relatórios estatísticos das atividades, como o 

de produtividade do Juiz, deverão ser separados e individualizados. 
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Art. 893. O Juizado Especial Criminal terá, além dos livros obrigatórios mencionados 

no art. 890 da CNGC, o registro de transação, que poderá ser formado mediante folhas 

soltas, em pastas apropriadas, sendo encadernado quando do seu preenchimento, na 

ausência de sistema eletrônico. 

§ 1º Na hipótese de o Juizado Especial Cível funcionar separadamente do Criminal, 

cada qual terá apenas os livros e classificadores que lhes forem aplicáveis. 

§ 2º Quando o Juizado Especial possuir estrutura administrativa própria e independente 

da Diretoria do Foro, deverão ser abertos também os livros e classificadores necessários 

e aplicáveis dentre aqueles relacionados no art. 276, da CNGC.  

Art. 894. Cada Turma Recursal deverá possuir os seguintes livros físicos ou na forma 

eletrônica, quando houver: 

I – Registro Geral de Feitos: nele serão registrados todos os processos ingressados na 

Turma Recursal. Cada registro conterá a data do registro, número do recurso, 

identificação das partes, identificação da natureza do feito, nome do relator e coluna 

destinada à observação. 

II - Distribuidor: nele constarão o número do recurso, o nome das partes, a data da 

distribuição e o nome do relator. 

III - Carga de Autos: aplicam-se as mesmas regras estipuladas no art. 890, X, CNGC.  

IV - Registro de Acórdãos: os acórdãos serão registrados através de fotocópias, com 

certidão de ser reprodução fiel do constante dos autos, assinada pelo Gestor judiciário, 

ou cópias fiéis assinadas pelos membros da Turma Recursal, e encadernadas a cada 200 

(duzentas) folhas, contendo cada volume o índice respectivo por data de publicação. 

Nos autos deverão ser certificados o número do livro e a folha em que foi registrado. 

V - Atas: poderão ser efetuadas em livro ou folhas soltas; nele serão escritas as atas das 

sessões, assinalando com precisão todas as ocorrências, devendo constar o dia, mês e 

ano da sessão, bem como hora da abertura e encerramento, nome do Presidente e demais 

membros presentes, notícia sucinta das decisões proferidas, bastando declarar os dados 

mínimos necessários. A ata será lida na sessão imediata, encerrada com as observações 

necessárias, assinada pelo Presidente da Turma Recursal e pelo gestor judiciário ou 

responsável, após a sua aprovação. 

Art. 895. Cada Turma Recursal deverá possuir os classificadores enumerados no art. 

892, exceto o do inciso II, da CNGC. 
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Art. 896. O Serviço de Atendimento Imediato - SAI possuirá os livros e classificadores 

a seguir mencionados, observando-se o mencionado no Regimento Interno quanto aos 

atos a si pertinentes, na ausência de processo eletrônico: 

I - Registro Geral de Feitos: nele serão registradas todas as ocorrências atendidas e, 

consequentemente, os feitos distribuídos, contendo a data do registro, o número do 

feito, a identificação das partes, a identificação da natureza do feito e a coluna destinada 

a observações, podendo nesse espaço constar o Juizado para o qual foi remetido e a 

assinatura do recebedor. 

II - Ata: será utilizada especificamente pelos plantões. 

III - Termo de Conciliação: serão utilizadas folhas soltas, podendo ser cópias dos 

termos efetuados, devidamente assinados pelo Conciliador e pelas partes. Logo que o 

livro atingir 200 (duzentas) folhas, será encadernado. 

IV - Classificador para atos normativos, decisões, comunicados e correspondências, 

podendo subdividi-los para melhor manuseio. 

V - Classificador de Relatório Mensal. 

Art. 897. O Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais é o órgão consultivo e de 

planejamento superior (Lei Estadual 6.176/93, artigo 5.º), sem prejuízo das funções 

fiscalizadoras e orientativas da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 43 

do RITJ/MT e artigo 31 do COJE.  

Art. 898. Os livros em geral serão abertos, numerados e encerrados pelo gestor 

judiciário ou responsável pelo órgão específico. 

Art. 899. Os processos físicos serão arquivados nas dependências do Juizado ou da 

secretaria da Turma Recursal, conforme a competência, em caixas padronizadas e 

numeradas pelo critério ordinal crescente e sem interrupção quando da passagem de um 

ano para outro. 

Parágrafo único. Os processos não poderão ser arquivados sem determinação do Juiz, 

do Relator ou Presidente da Turma Recursal. 

Art. 900. No ato do registro do feito, pelo Juizado Especial ou do recurso pela Turma 

Recursal, serão elaborados dois fichários padronizados: 

I - um Geral: baseado nos nomes das partes, no qual constarão, além dos nomes das 

partes, a natureza do feito, o número, livro e folhas do registro, decisão (sentença ou 
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acórdão), anotação sobre recursos e o arquivamento. Haverá, também, espaço para 

observação de ordem geral, caso necessário. 

II - outro Individual: destinado ao controle de movimentação dos processos, que serão 

arquivados na oportunidade dos seus arquivamentos. 

Parágrafo único. Os fichários referidos nesta norma poderão ser substituídos por 

sistema de controle informatizado. 

Art. 901. Deverão ser observados e cumpridos os Provimentos, as Resoluções e demais 

instruções emanados do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, do Conselho da 

Magistratura, da Corregedoria-Geral da Justiça e do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais. 

Art. 902. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, conforme o caso. 

Art. 903. As normas desta seção aplicam-se, no que forem cabíveis, aos Postos de 

Atendimento dos Juizados Especiais, observando-se o disposto na Resolução n.º 

13/2003-TJ. 

Art. 904. Os procedimentos nos Juizados Especiais obedecerão ao disposto na Lei 

9.099/95 e nas seções seguintes.  
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Seção 2 – Juizado Especial Cível 

 

O pedido 

Art. 905. Registrado o pedido, será agendada sessão de conciliação automaticamente 

pelo sistema eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de despacho 

do Juiz. 

§ 1º Na ausência de sistema eletrônico, o agendamento de sessão de conciliação deverá 

ser realizado pela própria secretaria, nos termos do caput deste artigo. 

§ 2º A secretaria enviará ao distribuidor competente para registro relação diária dos 

feitos físicos ajuizados. 

Art. 906. O pedido oral será reduzido a termo pela secretaria, sendo formulado por 

escrito, e deverão constar de forma simples e em linguagem acessível: 

I - o nome, qualificação e endereço das partes; 

II - o fato e fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

Art. 907. Os casos urgentes que necessitem de despacho serão, excepcionalmente, 

distribuídos e submetidos ao Juiz antes da sessão de conciliação. 

Art. 908. No Juizado Especial Cível, para a distribuição da petição inicial deve o 

usuário, quando do ato de cadastramento das partes para a subsequente distribuição da 

ação, inserir no Sistema PROJUDI o endereço das partes envolvidas na relação 

processual.  

Parágrafo único. Excepcionam-se os casos de autoria incerta, e aqueles nos quais 

houver o endereço eletrônico para a citação. 
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Seção 3 - Citação e Intimação 

 

Art. 909. A citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço do réu. 

Art. 910. O documento utilizado para a citação deverá conter: 

I - resumo ou cópia do pedido inicial; 

II - dia e hora para comparecimento do citando; 

III - advertência de que, não comparecendo o citando, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano; 

IV - ciência de que a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia.  

Art. 911. Na intimação por telefone, o secretário deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes. 

Art. 912. As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público 

serão efetuadas pessoalmente, exceto nos processos eletrônicos. 

Art. 913. Apresentado o rol de testemunhas, a secretaria providenciará, desde logo, 

independentemente de mandado, a intimação. 

Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos.  

Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas.  

Art. 916. As intimações endereçadas aos advogados das partes, acerca dos atos 

processuais, serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, salvo nas comarcas em que 

ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se exigir a intimação ou vista 

pessoal, observando-se as normas previstas no Capítulo 2, Seção 9, desta CNGC.  

 

Citação e Intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados Especiais do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Art. 917. Estabelecer que, as instituições públicas ou privadas com maior número de 

demandas no estado de Mato Grosso, conforme lista que será divulgada no site da 
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Corregedoria-Geral da Justiça, sejam necessariamente citadas e intimadas 

eletronicamente dentro do Sistema PROJUDI, mediante cadastro prévio no 

Departamento de Apoio aos Juizados Especiais - DAJE.  

§ 1º Os Juizados poderão solicitar o cadastro de empresas, ainda que não estejam 

relacionadas na lista das maiores demandadas do Estado para também serem 

necessariamente citadas e intimadas eletronicamente.  

§ 2º Somente em caso de inviabilidade técnica no uso do meio eletrônico devidamente 

justificado, esses atos processuais poderão ser praticados pelos meios tradicionais, 

sendo posteriormente efetuada a digitalização.  

Art. 918. As empresas devem regularizar seus cadastros no Departamento de Apoio aos 

Juizados Especiais - DAJE através do e-mail daje@tjmt.jus.br, no prazo de 30 (trinta) 

dias a partir da publicação desta seção.  

§ 1º A empresa deverá informar a razão social e todos os seus CNPJ`s, de acordo com o 

Anexo I desta seção.  

§ 2º Para centralização do recebimento de notificações de citações e intimações 

eletrônicas a empresa poderá informar os dados pessoais de um preposto e os CNPJ's ao 

qual este ficará vinculado.  

§ 3º A empresa poderá informar mais de um preposto e seus respectivos CNPJ's desde 

que estes não coincidam.  

§ 4º São informações obrigatórias para cadastro do preposto: nome, endereço, CPF, e-

mail e telefone. 

§ 5º A empresa que não optar pelo cadastro do preposto, deverá acessar as citações e 

intimações eletrônicas no Sistema Projudi utilizando cada CNPJ cadastrado ou login do 

advogado habilitado.  

§ 6º Fica sob a responsabilidade da empresa manter atualizadas essas informações em 

caso de qualquer alteração nos dados fornecidos inicialmente.  

Art. 919. Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência 

eletrônica comunicando o envio da citação e intimação as empresas que fornecerem 

email corretamente. Também serão encaminhadas as intimações para o endereço 

eletrônico dos advogados devidamente habilitados no processo.  
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Art. 920. No momento da distribuição da inicial, quando a parte possuir endereço 

eletrônico, este deverá ser cadastrado para envio das comunicações dos atos 

processuais.  

Art. 921. A citação considerar-se-á automaticamente realizada após 10 (dez) dias 

corridos contados da data de seu envio.  

Art. 922. A citação para audiência de conciliação deverá ser efetuada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias.  

Art. 923. O Departamento de Apoio aos Juizados Especiais - DAJE fornecerá 

informações semestralmente para manter atualizada a lista das empresas mais 

demandadas do Estado no site do Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único. Para fins desta subseção, serão consideradas empresas mais 

demandadas aquelas indicadas na listagem do Anexo II. 

Art. 924. O Departamento fará ampla divulgação às empresas elencadas no rol em 

anexo, para que regularizem seus cadastros no prazo estipulado e recebam os atos 

obrigatoriamente por meio eletrônico.  
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Seção 4 – Conciliação  

 

Art. 925. Não obtida a conciliação, constará do termo de audiência que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, 

sob pena de revelia (Enunciado 04–Mato Grosso). 

Art. 926. Constará no termo de audiência que o prazo para impugnar a contestação e os 

documentos nela acostados será de 05 (cinco) dias a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. 

Art. 927. Os Juízes dos Juizados Especiais poderão celebrar convênio com os 

PROCONs para homologação de acordos neles realizados, constituindo-os em títulos 

executivos, dispensando-se a apresentação de outros documentos.  

Art. 928. Registrados, autuados e cadastrados no sistema, os acordos serão levados à 

homologação do Juiz, arquivando-se, em seguida, com as baixas respectivas.  

Art. 929. Descumprindo o acordo, a requerimento da parte, formalizado por escrito ou 

certificado nos autos, promover-se-à a execução 
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Seção 5 – Instrução e Julgamento 

 

Art. 930. O Juiz poderá dispensar a oitiva de algumas testemunhas, se já tiver formado 

seu convencimento. 

Art. 931. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular 

prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. 

Art. 932. Encerrada a instrução, o Juiz proferirá, em seguida, oralmente, a sentença, ou 

marcará data para sua leitura, o que deverá ocorrer, no máximo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente justificado, o Juiz poderá 

exceder o prazo indicado nesta norma. 
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Seção 6 – Gravação das Audiências 

  

Art. 933. Fica permitido o sistema de gravação das audiências de instrução nos Juizados 

Especiais. 

Art. 934. Serão gravados os depoimentos das partes, testemunhas, peritos, assistentes 

técnicos e outros necessários à instrução processual. 

Art. 935. Os atos essenciais, bem como as conclusões das sentenças e decisões serão 

registrados pelo sistema de datilografia ou digitação, consignando-se no termo 

respectivo o nome das pessoas ouvidas através das gravações, bem como o número da 

fita utilizada, que será conservada até o trânsito em julgado da decisão. 

Art. 936. Havendo recurso, as partes poderão requerer a transcrição da fita, correndo 

por conta do requerente as despesas respectivas.  

Parágrafo único. A transcrição será realizada pela secretaria do Juizado, e o valor do 

trabalho arbitrado pelo Juiz-Presidente do feito, nos próprios autos, que também 

determinará a expedição de guia de recolhimento, indicando a instituição bancária onde 

deverá ser efetivado o depósito, observado o disposto no art. 950 da CNGC. 

Art. 937. Se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de datilografia ou digitação. 
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Seção 7 – Resposta do Réu 

 

Art. 938. O Gestor judiciário comunicará ao Distribuidor a apresentação de pedido 

contraposto para as devidas anotações. 
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Seção 8 – Os Recursos 

 

Art. 939. A secretaria certificará data e horário do ingresso do recurso e a regularidade 

do preparo, na ausência de processo eletrônico. 

Art. 940. São cabíveis embargos de declaração, por escrito ou oralmente, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão, quando nesta houver obscuridade, 

omissão ou contradição. 

Art. 941. Os embargos serão julgados pelo Juiz no prazo máximo de 10 (dez) dias e, 

quando interpostos perante a Turma Recursal, serão levados a julgamento na primeira 

sessão seguinte. 

Art. 942. Ao comunicar à Turma Recursal sobre a existência de recursos inominados de 

processos que tramitaram pelo sistema eletrônico, não há necessidade de a secretaria do 

Juizado Especial convertê-los em autos físicos.  

Art. 943. A secretaria simplesmente enviará ofício à Turma Recursal (um para cada 

recurso), via e-mail, comunicando que o referido processo encontra-se na fase recursal, 

mencionando:  

I – o(s) nome(s) do(s) recorrente(s); 

II – o(s) nome(s) do(s) advogado(s) do(s) recorrente(s); 

III – o(s) nome(s) do(s) recorrido(s); 

IV – o(s) nome(s) do(s) advogado(s) do(s) recorrido(s); 

V – o número do processo no Juizado Especial. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam aos processos eletrônicos. 

Art. 944. Recebida a comunicação do Juizado Especial de que o processo encontra-se 

na referida fase, o distribuidor deverá autuá-lo, registrá-lo no sistema eletrônico e 

distribuí-lo para uma das Turmas Recursais, informando o número atribuído ao recurso.  

Art. 945. Recebidos os autos do distribuidor, a Turma Recursal efetuará a distribuição 

para um Juiz Relator, comunicando-lhe tal fato e todos os dados referidos no art. 943. 

CNGC, mais o número que foi atribuído ao recurso. 

Art. 946. Serão registrados no sistema eletrônico, pela secretaria da Turma Recursal, 

todos os andamentos processuais da fase recursal, como se estivessem acompanhados 

dos autos físicos.  

Art. 947. A informática do Tribunal de Justiça criará senha a todos os juízes integrantes 
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das Turmas Recursais e aos servidores que lá trabalham, para terem acesso irrestrito aos 

processos digitais.  

Art. 948. Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão a secretaria da Turma Recursal 

comunicará o resultado do julgamento ao Juizado Especial, encaminhando-lhe a íntegra 

dos autos, para serem digitalizados e inseridos no processo digital.  
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Seção 9 – Custas Recursais e do Processo 

 

Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas 

conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses: 

I - no preparo do recurso inominado, que compreenderá todas as despesas, inclusive as 

dispensadas em primeiro grau; 

II - na extinção do processo motivada pelo não-comparecimento do autor; 

III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou 

execução; 

IV - quando os embargos do devedor forem julgados improcedentes; 

V - quando tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso 

desprovido do devedor. 

Art. 950. Todas as custas devidas no processo deverão ser recolhidas, por ocasião do 

preparo, em nome do FUNAJURIS, mediante guia de recolhimento, deduzidos os 

valores das associações que deverão ser recolhidos em guia própria. 

Art. 951. O Recorrente deverá recolher as custas processuais em instituição bancária, 

por meio de guia de recolhimento emitida pelo gestor do Juizado ou pela internet, nas 

48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção. 

Parágrafo único. Os processos virtuais que tramitam no PROJUDI dispensam o 

cumprimento e o pagamento das custas dos Cartórios não Oficializado referentes ao 

item 1 Tabela C da Lei 7.603-2001, que dispõe sobre os atos de averbação, retificação, 

cancelamento ou anotação no Livro de Distribuição, bem como do ato de Distribuição 

contido no item 5 da Tabela C.”  

Art. 952. Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor 

equivalente à pretensão do recorrente.  

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso 

haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do preparo.  

§ 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, nos próprios 

autos em que o recurso foi integralmente provido.  

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA para 

efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, o número da 
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conta corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o valor a ser 

restituído.  

§ 3º O referido ofício deverá ser instruído com cópias dos seguintes documentos: 

I – acordão; 

II – pedido de restituição do valor do preparo; 

III – despacho que deferiu a devolução; 

IV – guias de recolhimento.  

§ 4º Se houve pedido de crédito do valor do preparo na conta corrente do advogado, 

deverá ser instruído ainda com cópia do instrumento de procuração com poderes para 

receber e dar quitação.  

Art. 954. Se o recurso inominado não for recebido pelo Juízo a quo ou não conhecido 

pelo Juízo ad quem, em razão da deserção ou intempestividade, o valor do preparo não 

será restituído.  
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Seção 10 – Juizado Especial Criminal 

 

Inquérito Policial e Termo Circunstanciado 

Art. 955. A baixa do termo circunstanciado à delegacia de polícia de origem será 

anotada no livro carga de autos, nos termos da norma art. 890, IX, “d”, CNGC. 

Art. 956. A secretaria informará imediatamente ao Juiz o escoamento do prazo 

concedido para a realização de diligência pela autoridade policial, bem como para o 

pronunciamento do Ministério Público.  

Art. 957. Dependerá de decisão judicial a remessa do procedimento a outro Juízo, que 

será anotada no livro de Registro de Termos Circunstanciados, comunicando-se ao 

distribuidor. 

Art. 958. Quando no recinto em que funcionar o Juizado Especial Criminal não houver 

local adequado para o depósito e guarda das armas, instrumentos e objetos remetidos 

pela autoridade policial, deverá ser observado o disposto no art. 1.475 da CNGC. 
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Seção 11 – Audiência Preliminar 

 

Art. 959. O Gestor judiciário providenciará, desde logo, independente de despacho do 

Juiz, a requisição de antecedentes e a certificação das circunstâncias de que trata o 

artigo 76, § 2.º, incisos I e II, da Lei 9.099/95, antes da remessa dos autos ao 

representante do Ministério Público. 

Art. 960. A audiência poderá ser conduzida por conciliador, sob supervisão do Juiz 

togado, sendo obrigatória a intimação prévia do representante do Ministério Público. 

Art. 961. Nos casos de ação privada, não havendo conciliação, a vítima será esclarecida 

quanto ao prazo para oferecimento de queixa-crime. 
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Seção 12 – Citação e Intimação 

 

Art. 962. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças 

existentes ao Juízo Criminal Comum, com as comunicações necessárias, para a adoção 

do procedimento previsto em lei, inclusive citação editalícia, se for o caso (artigo 66, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95). 

Art. 963. É recomendável que, antes de adotar a providência prevista na norma anterior, 

o Juiz solicite informações à Justiça Eleitoral, utilizando-se do Sistema de Informações 

Eleitorais (SIEL), Receita Federal, tão somente por intermédio do Sistema INFOJUD, 

bem como as empresas de telefonia móvel, buscando o endereço do autor do fato, salvo 

se verificar, de Plano, que tais medidas serão infrutíferas.  

Art. 964. Qualquer informação à ser solicitada a Justiça Eleitoral, objetivando a 

localização da parte e/ou interessados, deverá ser feita exclusivamente por intermédio 

do Sistema de Informações, Eleitorais (SIEL).   
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Seção 13 – Comunicações pela Secretaria 

 

Art. 965. A secretaria comunicará ao distribuidor, certificando: 

I - o arquivamento; 

II - a transação penal;  

III - o recebimento da denúncia ou queixa-crime, com ou sem suspensão do processo; 

IV - o aditamento da denúncia ou queixa-crime; 

V - a condenação ou absolvição do réu; 

VI - a extinção da punibilidade. 

Parágrafo único. As diposições deste artigo não se aplicam ao processo eletrônico. 

Art. 966. Aos Institutos de Identificação serão comunicados o recebimento da denúncia 

ou queixa-crime e, após o trânsito em julgado da decisão, o arquivamento, a condenação 

ou absolvição do réu e a extinção da punibilidade com a sua respectiva motivação. 

Parágrafo único. No Caso de condenação transitada em julgado, o fato será 

comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP, e à Vara de Execuções 

Penais.  
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Seção 14 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Criminais 

 

Caderno Processual 

Art. 967. Serão distribuídos, registrados e autuados os termos circunstanciados, 

queixas-crime e procedimentos criminais diversos (pedidos de busca e apreensão etc.), 

antes de levados à conclusão. 

§ 1º O caderno processual será formado com a capa, denúncia, queixa – crime ou termo 

circunstanciado, certidão do Cartório Distribuidor (quando houver) ou do gestor 

judiciário (INFOSEG), sobre os antecedentes criminais do(s) denunciado(s) ou 

representado(s) e demais peças que forem juntadas. 

§ 2º As folhas serão renumeradas a partir da capa do processo, abandonando-se a 

numeração do termo circunstanciado, que, entretanto, não será inutilizada nem 

rabiscada. 

§ 3º Em etiqueta de autuação a ser fixada na capa do processo serão inseridos todos os 

dados necessários para identificação do feito, como classificação do delito, nome do 

acusado, nome do defensor (se houver), bem como demais informações pertinentes. 

§ 4º Para melhor identificação visual de situações processuais, o gestor judiciário 

colocará no dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados: 

I - cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar; 

II - cor azul - réu preso por outro processo;  

III - cor vermelha - processo com prescrição próxima; 

IV - duas tarjas pretas - processo que não pode ser retirado da secretaria ou que corre 

em sigilo; 

V - cor amarela - réu menor de 21 anos de idade. 

§ 5º A numeração das folhas dos autos, com a respectiva rubrica, não poderão 

prejudicar a leitura do conteúdo da petição ou do documento. Se necessário, este será 

afixado numa folha em branco, nela sendo lançadas a numeração e a rubrica. 

 

Aditamento à Denúncia 

Art. 968. Todo aditamento à denúncia deve ser observado pelo gestor judiciário e 

submetido à imediata apreciação judicial. 
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Parágrafo único. Recebido, será imediatamente anotado na capa do processo e nos 

registros da secretaria, sendo os autos encaminhados ao Cartório Distribuidor, também 

para anotação. 

 

Apensos/autos em Apartado 

Art. 969. Deverão ser processados, sempre, em autos em apartado, registrando-se em 

Livros próprios mencionados no art. 890 da CNGC.: 

I - as exceções previstas no art. 95 do CPP: de suspeição; de incompetência do Juízo; de 

ilegitimidade de parte e coisa julgada; 

II - os incidentes de restituição de coisa apreendida, quando duvidoso o direito do 

requerente – art. 120 do CPP; 

III - os incidentes de falsidade – art. 145 do CPP; 

IV - os incidentes de insanidade mental – art. 153 do CPP. 

§ 1º Qualquer procedimento apenso terá a seguinte menção: “este processo é parte 

integrante dos autos da Ação Penal n.º ...”. 

§ 2º Serão desapensados e arquivados os autos de recurso em sentido estrito, 

arbitramento de fiança, liberdade provisória, restituições, dentre outros já julgados, 

certificando-se o fato nos autos principais e trasladando-se para eles a decisão proferida 

nos autos incidentais.  

§ 3º Os autos em apenso serão baixados e arquivados sempre que contiverem decisão 

transitada em julgado, da qual se trasladará cópia para os autos principais, certificando-

se o seu arquivamento com o respectivo número do maço. 

 

Depósito e Guarda de Armas e Objetos Apreendidos 

Art. 970. Após a certidão do registro da ação penal, caso ainda não tenham sido 

recebidos pelo setor de depósito, o Gestor judiciário deverá certificar sobre a existência 

de armas e objetos apreendidos que não foram devolvidos às vítimas, devendo remetê-

los ao setor de depósito que deverá registrar em livro próprio e guardar em local seguro 

as armas e objetos correspondentes aos feitos em andamento; o depósito e guarda 

deverão ser feitos na forma legal, de conformidade com a Seção 20, Capítulo VII, da 

CNGC.  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1162 de 1524



§ 1º O bem apreendido e não encaminhado a Juízo terá a remessa solicitada, 

independentemente de despacho judicial. Não atendida a solicitação, o gestor judiciário 

certificará a respeito e fará os autos conclusos. 

§ 2º As armas, instrumentos e objetos mencionados serão etiquetados; nas etiquetas 

constarão: a Vara à qual foram distribuídos, o número dos autos do procedimento 

criminal, o nome do imputado e da vítima (se constantes), a unidade policial de origem 

e o número dos autos de investigação.  

 

Expediente Emitido 

Art. 971. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça, os seguintes documentos: 

I – mandados de citação, intimação e notificação; 

II – ofício requisitando comparecimento de militares para participarem das audiências; 

III – ofício comunicando ao chefe da repartição pública a data e o horário do 

comparecimento de funcionário público à audiência; 

IV – ofício comunicando o desfecho dos processos e inquéritos, exceto ao Tribunal 

Regional Eleitoral; 

V – editais. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima os mandados de prisão; 

seqüestro, arresto e busca e apreensão; contramandados; alvarás de soltura; salvo-

condutos; requisições de réu preso; cartas precatórias e cartas rogatórias; guias de 

recolhimento, de internação, de tratamento, de saída temporária, de transferência ou de 

remoção de presos e interdição; ofícios e alvarás para levantamento de depósito; e 

ofícios dirigidos a magistrados e demais autoridades constituídas. 

 

Citação 

Art. 972. No mandado de citação, acompanhado de cópia da denúncia ou da queixa- 

crime, deverão constar os requisitos do art. 352 do Código de Processo Penal, devendo 

o Gestor judiciário indicar pontos de referência para a localização do endereço 

residencial e comercial do réu.  

§ 1º A citação e intimação pessoal do militar em atividade não dispensa sua requisição 

por intermédio do chefe do respectivo serviço. 
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§ 2º Em Cuiabá e em Várzea Grande, o integrante da Polícia Militar do Estado será 

requisitado, mediante ofício, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado; e 

quando o réu for policial civil, será notificado o Delegado-Geral de Polícia, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso de réu preso. 

§ 3º O dia designado para funcionário público em atividade comparecer em Juízo, como 

acusado, será notificado a ele e ao chefe de sua repartição. 

§ 4º Esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, o que deverá ser 

certificado com clareza pelo oficial de justiça, deverá o gestor judiciário certificar a 

respeito e fazer conclusão ao Juiz. 

§ 5º Determinada a citação do réu por edital, este conterá, além dos requisitos do art. 

365 do Código de Processo Penal, o extrato da denúncia ou queixa e a menção dos 

dispositivos de lei atinentes à imputação, e será afixado no lugar de costume e publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

§ 6º Deverá ser certificada nos autos a afixação e provada a publicação com certidão do 

gestor judiciário contendo todos os dados, devendo este tomar especial cuidado para 

que, entre a publicação, a afixação e a data do interrogatório, esteja compreendido o 

prazo da citação.  

 

Cartas Precatórias 

Art. 973. A Carta precatória será instruída com as peças necessárias à boa realização do 

ato, devendo constar, sempre, o nome de todos os acusados e/ou querelados. 

§ 1º Tendo por objeto a citação, a carta deve, obrigatoriamente, ser instruída com cópia 

reprográfica ou traslado da denúncia ou queixa-crime. Sendo o objeto o interrogatório, 

além da denúncia ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia 

do interrogatório policial, se houver. 

§ 2º Se o objeto da deprecata for a inquirição de testemunhas, deverá, ainda, ser 

instruída com cópia da defesa prévia, se houver, e do depoimento policial, também se 

existir.  

§ 3º As partes deverão ser intimadas da expedição da carta precatória para a inquirição 

de testemunhas. 

§ 4º Devolvida a Carta Precatória depois das alegações finais e antes de proferida a 

sentença, se cumprido o ato deprecado, será dada vista às partes. 
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§ 5º As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina própria da 

Legislação pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Comunicações pela Secretaria 

Art. 974. Caberá ao Gestor judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se 

houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: 

I – arquivamento do inquérito policial; 

II – decisão do recebimento da denúncia ou da queixa-crime e eventual aditamento 

destas; 

III – suspensão condicional do processo; 

IV – trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição; 

V – extinção da pena com decisão transitada em julgado (art. 1.453, CNGC). 

§ 1º O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 

15(quinze) de cada mês – via Sistema INFODIP, para fins do art. 15, II da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas e, com a maior brevidade 

possível, comunicar-se-à, também, além da qualificação completa do condenado, dados 

a respeito do título de eleitor, classificação do crime, data da sentença e da sua 

irrecorribilidade (art. 1.455, CNGC). A comunicação deverá referir a cada acusado, 

isoladamente.  

§ 2º Também serão comunicados ao cartório distribuidor, se houver, certificando-se o 

Gestor judiciário, nos respectivos autos: 

I – revogação da suspensão condicional da pena; 

II – incidentes processuais descritos no art. 1.454, da CNGC.  

§ 3º Constarão da comunicação, além da completa qualificação do condenado, dados a 

respeito do título de eleitor, classificação do crime e a data da sentença e da sua 

irrecorribilidade.  

 

Requisições 
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Art. 975. O Gestor judiciário atenderá, independentemente de despacho, os pedidos 

formulados por qualquer das partes de requisição de folhas de antecedentes e de 

certidões criminais. 

§ 1º A requisição será efetuada junto ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, ou do Estado de origem ou de residência do indiciado ou réu, sempre no curso 

do termo circunstanciado ou no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-

crime. Para cada procedimento, será confeccionada a respectiva requisição. 

§ 2º No ofício requisitório constarão os dados identificadores do acusado e do 

procedimento, sendo imprescindível constar o número e o órgão expedidor da respectiva 

carteira de identidade; o tipo penal infringido e o nome da vítima. As requisições serão 

sempre individualizadas. 

§ 3º Sendo as informações positivas, será procedida à imediata requisição das certidões 

criminais respectivas, endereçadas ao Juiz Diretor do Foro da Comarca mencionada. 

§ 4º Tratando-se de requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data 

do fato, do recebimento da peça acusatória com a capitulação legal, dos termos da 

condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição (o dispositivo legal), da data da irrecorribilidade da sentença respectiva, ou, 

se for o caso, da data da extinção de punibilidade, ou, de forma detalhada, para fins de 

reincidência, da data do cumprimento ou da extinção da pena declarada. 

 

Movimentação dos Processos 

Art. 976. O gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, deverá tomar as 

seguintes providências: 

I – juntar as petições entregues na secretaria, as certidões, as folhas de antecedentes e as 

precatórias devolvidas (art. 1.409, CNGC); 

II – intimar a parte para manifestar-se sobre a testemunha não encontrada, e que por ela 

tenha sido arrolada; 

III – remeter os autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre documentos 

juntados pela defesa; 

IV – havendo desistência de testemunhas não localizadas, independentemente de 

despacho judicial, abrir vista às partes para fins do art. 81 da Lei 9.099/95. 
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Parágrafo único. Se uma das partes juntar documentos, em qualquer fase do processo, 

antes da prolação da sentença, será dada vista à parte contrária para que se manifeste. 

 

Processos com vista ao MP 

Art. 977. Havendo necessidade de vista do processo ao representante do Ministério 

Público, por imposição legal, o gestor judiciário deverá fazê-lo independentemente de 

despacho do Juiz, por certidão de impulsionamento. 

Parágrafo único. Havendo inércia do Ministério Público, o gestor judiciário 

comunicará o fato a este, para que sejam tomadas as providências legais (art. 1.412, 

CNGC). 

 

Das Fianças 

Art. 978. O depósito do valor da fiança, registrado no livro próprio e lavrado no 

respectivo termo, deve ser certificado nos autos e imediatamente depositado na conta 

judicial do Tribunal de Justiça. 

§ 1º Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os encargos a que for 

o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao Fundo Penitenciário do Estado do 

Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei Complementar nº 498/2013 ). 

§ 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a que foi obrigado 

o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante alvará de levantamento a ser 

cumprido na forma do art. 347 do Código de Processo Penal. 

 

Incompatibilidade e Impedimentos 

Art. 979. Sendo observada, pelo Gestor judiciário ou por qualquer servidor da 

secretaria, a ocorrência, em qualquer dos casos, de incompatibilidade ou impedimento 

relacionados nos artigos 252 a 255 do Código de Processo Penal, abster-se-á o Juiz de 

funcionar no processo e fará nos autos a devida declaração (art. 112 do CPP). 

 

Das Intimações 

Art. 980. Independe de determinação judicial a intimação de atos de que devam tomar 

conhecimento: o acusado e seu defensor; o advogado do querelante; o representante do 
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Ministério Público; o assistente de acusação, quando habilitado e admitido no processo; 

e demais interessados. 

§ 1º Tratando-se de funcionário público, será este intimado por mandado judicial, com 

comunicação, por ofício, ao chefe da repartição (art. 221, § 3º, do CPP). 

§ 2º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente de 

acusação será feita pelo Diário da Justiça Eletrônico, por meio de relação numerada 

sequencialmente, onde conste: a espécie do processo, o número de registro e o nome das 

partes, o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes e o nome dos advogados das 

partes (art. 370, § 1.º do CPP).  

§ 3º Nas comarcas em que ainda não houver interligação que possibilite a intimação 

pelo Diário da Justiça Eletrônico e nos casos em que, por lei, se exigir que o ato 

intimatório deva ser pessoal, observar-se-ão as normas previstas no Capítulo 2, Seção 9, 

da CNGC. 

§ 4º Será sempre pessoal a intimação do representante do Ministério Público e do 

defensor nomeado. 

§ 5º A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada, que por ela tenha sido arrolada.  

§ 6º O gestor judiciário deve intimar necessariamente da sentença condenatória o 

representante do Ministério Público, o réu e, posteriormente, o defensor, seja 

constituído, dativo ou Defensor Público, correndo o prazo processual do último ato, 

observadas as regras do art. 392 do Código de Processo Penal. 

§ 7º Em se tratando de sentença absolutória, intimar-se-ão o representante do Ministério 

Público e o defensor. 

§ 8º Procurado o réu para intimação da sentença, via oficial de justiça, e restando a 

diligência negativa, o gestor judiciário deverá expedir edital de intimação, onde deverá 

constar o nome do réu, o prazo, as disposições de lei e as penas aplicadas (se for o 

caso), o regime de cumprimento e o conteúdo sucinto da sentença. 

§ 9º A intimação do querelante ou do assistente de acusação deve ser pessoal ou ao 

advogado, somente sendo permitida a intimação editalícia, com prazo de 10 (dez) dias, 

caso não sejam aqueles encontrados (art. 391, CPP). 
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§ 10. As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à Legislação 

pertinente e à regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Prazos 

Art. 981. O cumprimento dos atos previstos em lei ou ordenados no processo se dará 

em 02 (dois) dias (art. 799 do CPP), salvo quando houver determinação judicial diversa. 

 

Sentença 

Art. 982. O Gestor judiciário deverá certificar, separadamente, o trânsito em julgado da 

sentença para o Ministério Público, para o assistente da acusação, ao defensor e ao réu.  

§ 1º Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá proceder às 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da 

condenação e verificará a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeterá os autos conclusos para a devida 

destinação. Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “16 - Arquivo 

Definitivo”.  

§ 2º Após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou a prescrição 

executória, a Vara de Execuções Penais procederá às comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema 

INFODIP e ao Cartório Distribuidor acerca da Extinção da Punibilidade e remeterá a 

Guia de Execução Penal ao arquivo definitivo.  

§ 3º Nos processos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto 

não encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.  

I – O gestor lançará no sistema informatizado de acompanhamento processual o 

andamento “108 – Suspensão do Processo – Art. 366 – Arq. Prov.”, remetendo-se os 

autos ao arquivo provisório.  

II – Com a eventual localização do réu ou o transcurso do prazo da prescrição da 

pretensão punitiva in abstrato (art. 109 do CP) cessará a suspensão e os autos serão 

conclusos ao juiz. 
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§ 4º Nos processos sentenciados com pena em regime fechado e estando o réu foragido 

ou em lugar incerto, expedido o mandado de prisão, deverá o Gestor judiciário proceder 

ao cálculo prescricional agendando-o no sistema informatizado de acompanhamento 

processual através de lembrete, remetendo os autos ao arquivo provisório, e, decorrido o 

prazo prescricional sem a captura do réu, os autos deverão ser remetidos conclusos para 

sentença.  

 

Guias de Execução Penal 

Art. 983. Transitada em julgado a sentença condenatória, qualquer que tenha sido a 

pena ou medida de segurança imposta, será extraída guia de recolhimento ou de 

internação, consoante modelo aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Acompanharão a guia a cópia da denúncia, da sentença com certidão do trânsito em 

julgado e outras peças indispensáveis, com remessa ao Distribuidor. 

§ 1º Expedida a guia, uma cópia deverá ser juntada aos autos, com certificação da 

remessa ao Distribuidor. Após, os autos deverão ser remetidos ao Distribuidor para as 

anotações devidas e, posteriormente, arquivados, com baixa nos relatórios estatísticos e 

nos demais controles. 

§ 2º Expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, em decorrência de sentença penal condenatória, 

deverá ser o processo arquivado, com baixa no relatório estatístico e controle do Juízo. 

§ 3º Expedida a guia para execução de penas e medidas não privativas de liberdade, em 

decorrência da concessão de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 

9.099/95), deverá ser lançado no sistema informatizado de acompanhamento processual 

o andamento “109 – Suspensão Condicional do Processo (Lei nº 9.099/95) – Arq. 

Prov.”, com remessa dos autos ao arquivo provisório. 

§ 4º Caso a suspensão condicional do processo seja revogada pelo Juízo da CEPA/MT, 

deverá ser dada baixa no relatório estatístico e nos registros da CEPA/MT, e feito o 

lançamento no relatório estatístico do Juízo de origem, na coluna “desarquivado”.  

§ 5º A Guia de Execução Definitiva deverá ser emitida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, contendo o “ciente” 

do Ministério Público, com assinatura do titular da Vara ou de seu Substituto Legal. 
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§ 6º Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da remessa da Guia de Execução ao Juízo 

competente, o Gestor judiciário obterá informações sobre o número do registro do 

Processo Executivo de Pena, certificando a respeito nos autos, para facilitação de 

futuras comunicações. 

§ 7º Em sendo relaxada a prisão, todos os mandados devem ser recolhidos, fazendo-se 

as necessárias comunicações. 

 

Dos Alvarás de Soltura 

Art. 984. Além das formalidades legais e outras que o Juiz instituir, os alvarás de 

soltura deverão conter a numeração anual por ordem crescente e ininterrupta de 

expedição, a indicação do reconhecimento da firma do Juiz pelo gestor judiciário e o 

número do telefone para confirmação, e só poderão ser encaminhados ao 

estabelecimento penal por intermédio de oficial de justiça, que receberá o documento 

mediante recibo exarado nos autos do processo. 

§ 1º Os alvarás de soltura serão expedidos em três vias, uma das quais ficará nos autos e 

as demais enviadas ao Juízo das Execuções Criminais, se for o caso. 

§ 2º Nas Comarcas do interior, se o alvará de soltura tiver de ser cumprido pelas Varas 

de Execuções Penais, será instruído com certidão do distribuidor. Nesse caso, a carta 

precatória deverá conter certidão da secretaria de que, contra o preso, não há outra 

ordem de prisão naquela Unidade Judiciária. 

 

Arquivo ou Remessa de Autos a Outro Juízo 

Art. 985. No caso de arquivamento ou remessa de autos a outro Juízo, providenciará o 

Gestor judiciário: 

I – baixa junto ao Cartório Distribuidor; 

II – anotações nas fichas-índice e de movimentação de processo, bem como no livro de 

Registro Geral de Feitos, observando que todas sejam feitas na mesma data de baixa no 

Distribuidor, a fim de evitar conflito de informações.  

Parágrafo único. Além das medidas contidas na presente seção, poderá o Juiz 

estabelecer normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo.
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Seção 15 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores dos Juizados 

Especiais Cíveis 

 

Caderno Processual 

Petição Inicial 

Art. 986. Registrado o pedido, será agendada sessão de conciliação automaticamente 

pelo sistema informatizado, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

despacho do Juiz. 

§ 1º Na ausência de sistema eletrônico, o agendamento de sessão de conciliação deverá 

ser realizado pela própria secretaria, nos termos do caput deste artigo. 

§ 2º A secretaria enviará ao distribuidor competente para registro relação diária dos 

feitos físicos ajuizados. 

§ 2º Os casos urgentes que necessitem de despacho serão excepcionalmente distribuídos e 

submetidos ao Juiz, antes da sessão de conciliação (CNGC, art. 907). 

§ 3º As petições e demais expedientes recebidos na secretaria terão registrados a data e 

hora da apresentação no original e eventual cópia. 

§ 4º O gestor judiciário registrará e autuará em apenso aos autos principais, se for o 

caso, os incidentes processuais (de suspeição, impedimento etc.), fazendo-os conclusos 

em seguida. 

§ 5º Recebidos os embargos de terceiro, o gestor judiciário procederá ao registro, à 

autuação e ao apensamento aos autos principais, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, sobre a sua tempestividade e existência de outros bens 

penhorados, que não sejam objeto da demanda embargatória. 

 

Autuação 

Art. 987. Na autuação e registro do processo, deverão ser preenchidos todos os campos 

do sistema eletrônico, inclusive os nomes dos advogados, de modo que na etiqueta 

gerada pelo referido sistema conste, no mínimo, os nomes das partes e de seus 

advogados. 
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Expedientes Emitidos 

Art. 988. O gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou em cumprimento a esta seção: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de outros 

despachos, ou ainda de informações solicitadas; 

II – mandado e cartas de citação, intimação e notificação.  

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima: os mandados de prisão, contramandados, 

alvarás de soltura, salvo-condutos, requisições de réu preso, internação ou de 

tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de depósito e os ofícios dirigidos a 

magistrados e demais Autoridades Judiciárias de igual ou superior Instância, aos 

integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de 

cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério Público, Reitores, Diretores de 

Faculdades, Bispos e seus superiores, Comandantes de unidades militares das Forças 

Armadas e outros destinatários precedentes na ordem protocolar. 

§ 2º Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, deverá o gestor judiciário 

expedir ofício solicitando sua devolução devidamente cumprida, podendo reiterar tal 

solicitação a cada 30 (trinta) dias, ou quantas vezes forem necessárias. 

 

Expedientes Recebidos 

Art. 989. O gestor judiciário ou funcionário encarregado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA”, “CONFIDENCIAL” ou 

equivalente. Referindo-se a processos, desde logo, informar nos autos o que for 

necessário, ou tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadoras do 

feito (ex: intimação das partes de audiência designadas em Juízo deprecado, solicitação 

de novos endereços, de penhoras, de avaliações etc.), lavrando-se a respectiva certidão 

de impulsionamento. 

Parágrafo único. Caso sejam devolvidos na secretaria, com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria intimará a parte interessada, independentemente 

de determinação judicial. 
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Andamento Processual 

 
Citação e Intimação 

Art. 990. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento, em mão 

própria (ARMP). O documento citatório deverá conter: 

I – resumo ou cópia do pedido inicial; 

II – dia e hora para comparecimento do citando; 

III – advertência de que, não comparecendo o citando, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano; 

IV – ciência de que a contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia (CNGC, arts. 909 e 910). 

§ 1º As intimações endereçadas aos advogados das partes, acerca dos atos processuais, 

serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, por meio de relação numerada 

seqüencialmente, onde conste: a espécie do processo, o número de registro e o nome das 

partes, o objeto da intimação (ato ou despacho/sentença), com o conteúdo reduzido que 

deva ser dado conhecimento aos advogados das partes e o nome dos advogados das 

partes.  

§ 2º Nas comarcas em que ainda não houver interligação e nos casos em que, por lei, se 

exigir a intimação ou vista pessoal, observando-se as normas previstas no Capítulo 2, 

Seção 9, da CNGC. 

§ 3º Na intimação por telefone, o Gestor judiciário deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes. 

§ 4º As intimações do representante do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente. 

§ 5º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à Legislação 

pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Cartas Precatórias 

Art. 991. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 
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despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.  

Parágrafo único. Se distribuída, oficiar ao Juízo deprecado solicitando a devolução 

dela, devidamente cumprida, quando decorridos mais de três meses. 

 

Das Diligências Negativas 

Art. 992. Caso seja devolvida na Secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria intimará a parte interessada, independentemente 

de determinação judicial. Se a parte prestar outras informações ou indicar novo 

endereço para o cumprimento do mandado, este deverá ser desentranhado, aditado e 

entregue ao Oficial de Justiça para a realização de novas diligências, independentemente 

de ordem judicial. 

Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer a 

expedição de carta precatória, fica desde logo deferida a diligência, desde que haja 

prazo suficiente para o seu cumprimento. 

 

Contestação 

Art. 993. Caso a contestação seja apresentada antes da audiência de conciliação, juntá-

la ao processo e aguardar a realização do ato. 

 

Petições e Documentos Avulsos 

Art. 994. As petições e expedientes avulsos, tão logo recebidos em Secretaria, deverão 

ser juntados aos autos, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados e o Ministério Público, se for o caso, para manifestar–se em 05 (cinco) 

dias, querendo, sobre: pedido de desistência; proposta de acordo; carta de citação; 

intimação ou notificação devolvidas por insuficiência de endereço; laudo avaliatório; 

cálculo etc. 

Parágrafo único. Não subscrita a petição, intimar a parte para regularizá-la em 05 

(cinco) dias. Se o processo, contudo, estiver concluso, certificar a ocorrência e submetê-

la imediatamente à apreciação do Juiz. 
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Ministério Público 

Art. 995. Em quaisquer processos onde a manifestação do representante do Ministério 

Público for imposição legal, abrir-se-lhe-á vista dos autos, no momento próprio (CPC, 

art. 83, I), inclusive tratando-se de inicial onde se faz necessária a manifestação de 

plano, independentemente de determinação. Quando este requerer diligências no sentido 

de uma parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte, para se 

manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, mediante certidão de impulsionamento. 

Atendida a exigência ou expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos. 

 

Defensor Público 

Art. 996. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os atos 

processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (Lei n.º 

1.060/50, art. 50, § 5.º).  

 

Pedido de Vista 

Art. 997. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Renúncia de Mandato 

Art. 998. Noticiada nos autos a renúncia do procurador da parte, não sendo a 

procuração outorgada a mais de um advogado, o Gestor judiciário deverá verificar se o 

patrono notificou validamente o seu constituinte. Se afirmativo, observar-se-á o prazo 

de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. Se negativo, intimar a parte 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses do item anterior, decorrido o decêndio e 

mais 30 (trinta) dias sem constituição de outro procurador, remeter os autos à conclusão.  
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Testemunhas 

Art. 999. Se for requerida a intimação das testemunhas, o rol será apresentado em 

Secretaria, no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento, devendo 

o Gestor judiciário, desde logo, expedi-la. 

 

Audiência Não Realizada 

Art. 1.000. Não sendo possível a imediata realização da audiência de instrução e 

julgamento, ao ser designada nova data, deverão ser intimadas as partes e as 

testemunhas, eventualmente presentes. 

 

Dos processos Paralisados por Falta de Impulso 

Art. 1.001. A secretaria deverá manter constante vigilância dos feitos que aguardam 

impulso processual da parte interessada, sendo que, naqueles paralisados por mais de 60 

(sessenta) dias, contados da intimação da parte litigante, deverá ser imediatamente 

lavrada certidão a respeito de tal fato, e conclusão ao Juiz. 

 

Recurso 

Art. 1.002. Interposto recurso da sentença proferida, se tempestivo, o gestor judiciário 

intimará a parte contrária para apresentar contrarrazões. 

 

Retorno do Recurso 

Art. 1.003. Retornando os autos da Turma Recursal, submetê-los à apreciação do Juiz. 

 

Execução de Sentença 

Art. 1.004. Na execução de título executivo judicial deverá ser observado o disposto no 

art. 52 e seus incisos da Lei 9.099/95, aplicando-se, no que couber, as normas do 

Código de Processo Civil. 

§ 1º Deferida pelo Juiz a execução do título judicial, deverá ser expedido Mandado de 

Penhora e Avaliação dos bens do executado (CPC, art. 523), constando que o devedor 

terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora, para oferecer 

impugnação (CPC, art. 523, § 1º). 
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§ 2º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, 

cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 841, do 

CPC), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 

respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.  

§ 3º Transcorrido o referido prazo sem ter havido impugnação, ou sendo esta julgada 

improcedente, o credor será intimado para manifestar-se se deseja adjudicar os bens 

penhorados, por preço não inferior à avaliação (CPC, art. 876). Caso o credor manifeste 

o desejo de adjudicar os bens constritados deverá ser observado o disposto nos 

parágrafos do referido artigo. 

§ 4º Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente deverá ser intimado 

a manifestar-se se deseja promover a alienação dos bens constritados por sua própria 

iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária, 

(CPC, art. 880). 

 

Execução por Título Extrajudicial ou Judicial 

Art. 1.005. Na execução de título executivo extrajudicial deverá ser observado o 

disposto no art. 53 e seus parágrafos da Lei 9.099/95, aplicando-se, no que couber, as 

normas do Código de Processo Civil. 

§ 1º O executado será citado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, art. 829) e comparecer na audiência de conciliação, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente (Lei 9.099/95, art. 53, § 1.º). Não 

efetuado o pagamento, no referido prazo, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá à imediata penhora de bens e sua avaliação (CPC, art. 829, § 1º). 

§ 2º Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo irá à 

conclusão do Juiz, para deliberação sobre sua extinção, devolvendo-se os documentos 

ao autor. 

§ 3º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, 

cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado, providência, 

para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, da respectiva averbação no 

ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial (CPC, art. 841, § 4º).  
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§ 4º Na audiência de conciliação será buscado o meio mais rápido e eficaz para a 

solução do litígio, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o 

pagamento do débito, a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. (Lei 9.099/95, art. 53, § 2.º). 

§ 5º Não apresentados embargos ou se estes forem rejeitados, o credor será intimado 

para manifestar-se se deseja adjudicar os bens penhorados, por preço não inferior à 

avaliação (CPC, art. 876). Caso o credor manifeste o desejo de adjudicar os bens 

constritados deverá ser observado o disposto nos parágrafos do referido artigo. 

§ 6º Não realizada a adjudicação dos bens penhorados pelo exeqüente, este deverá ser 

intimado a manifestar-se se deseja promover a alienação dos bens constritados, por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado, perante a autoridade 

judiciária (CPC, art. 880). 

 

Arquivamento 

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 
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Seção 16 – Da Incorporação dos Juizados Especiais às Varas Únicas nas Comarcas 

de Primeira Entrância 

 

Art. 1.007. As secretarias dos Juizados Especiais das Comarcas de Primeira Entrância 

encaminharão às secretarias das Varas Únicas todo o acervo de processos, livros, 

classificadores, móveis e equipamentos de informática existentes. 

§ 1º Os processos recebidos conservarão o respectivo cadastro, número de distribuição, 

capa e código de barra, além do registro dos andamentos processuais inseridos no 

sistema informatizado de acompanhamento processual. 

§ 2º Os processos relativos ao Juizado Especial receberão numeração contínua; terão 

etiqueta lateral contendo o número de distribuição e as letras “JE”; serão mantidos em 

escaninhos separados dos feitos da Justiça Comum e; tramitarão de acordo com os 

padrões e triagens estabelecidos pelo Método Ordem. 

Art. 1.008. Os servidores lotados nos Juizados Especiais serão integrados no quadro da 

Vara e cumprirão as funções estabelecidas pelo Método Ordem, a serem definidas pelo 

Gestor, de acordo com o perfil observado. 

§ 1º Os registros das reclamações serão realizados por servidor designado para esse fim, 

que contará com espaço físico próprio e classificado na função “atendimento ao 

público”, do Método Ordem.  

§ 2º A petição inicial ou a reclamação reduzida a termo será entregue ao reclamante 

para protocolar no Cartório Distribuidor, onde o responsável adotará as seguintes 

providências: 

I - designará data e horário para realização da audiência de conciliação; 

II - intimará, desde logo, o reclamante ou o seu representante, colhendo sua assinatura 

na certidão que lavrar, na qual constará ainda a advertência de que o processo será 

arquivado com as consequências legais, caso não compareça ao ato; 

III - após, encaminhará a reclamação à secretaria da Vara, que lançará no sistema 

informatizado de acompanhamento processual a audiência assinalada. 

Art. 1.009. O Juiz deverá velar pela observância dos critérios informadores da lei dos 

Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), em especial o da celeridade processual, atendendo, 

tanto quanto possível, os enunciados do FONAJE, das Turmas Recursais, e os editados 

nos Encontros dos Juízes dos Juizados Estaduais do Estado de Mato Grosso. 
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Art. 1.010. Na tramitação dos processos dos Juizados Especiais observar-se-á os termos 

dos Provimentos nº 54 e 55/2007. 

 Seção 17 – Da Instalação do “Projeto Expressinho” junto ao PROCON no Estado 

de Mato Grosso, com a Participação do Juizado Especial do Consumidor 

 

Art. 1.011. O denominado “Projeto Expressinho”, pactuado em parceria com o 

PROCON Estadual funciona na Comarca de Cuiabá, para que o Juizado Especial do 

Consumidor homologue os acordos oriundos das relações de consumo, celebrados na 

referida entidade, elevando-os à categoria de título executivo judicial, bem como 

promova sua execução, em caso de não cumprimento. 

Art. 1.012. O Poder Judiciário designará servidores ou estagiários para trabalharem no 

Posto de Atendimento do Juizado Especial do PROCON/MT, denominado de PAJEP, 

instalado em espaço físico reservado na sede do referido órgão e por ele cedido, 

destinado a realização de audiência de conciliação prevista na Lei 9.099/95. 

Parágrafo único. O horário de trabalho dos servidores ou estagiários que atuarem no 

PAJEP deverá coincidir com o horário de funcionamento do PROCON, nos períodos 

matutino e vespertino, ininterruptamente. 

Art. 1.013. O PAJEP ficará sob o comando do Juiz de Direito do Juizado Especial do 

Consumidor, que homologará os acordos celebrados no PROCON/MT e processará as 

reclamações iniciadas no Posto de Atendimento. 

Art. 1.014. O servidor do PAJEP, ao receber a via do Termo de Acordo celebrado no 

PROCON/MT, assinado pelas partes e pelo conciliador deste órgão, no qual deverá 

constar a obrigação assumida pelo fornecedor, condições e prazos para o seu 

cumprimento, o digitalizará como processo eletrônico e o levará à homologação do Juiz 

de Direito do Juizado Especial do Consumidor, transformando-o em título executivo 

judicial, cabendo-lhe, em caso de descumprimento, a competência para promover sua 

execução. 

Art. 1.015. Frustrada a conciliação realizada no procedimento administrativo, o 

PROCON Estadual, a requerimento do consumidor, encaminhará ao servidor do PAJEP 

a cópia do pedido e dos documentos juntados, que, se não houver alteração ou 

acréscimo na pretensão manifestada, serão digitalizados, servindo como petição inicial 

da reclamação judicial se o pedido for inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Se o valor 
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do pedido for superior a 20 (vinte) salários mínimos e não exceder a 40 (quarenta), o 

consumidor será orientado a procurar advogado ou obtenção de assistência da 

Defensoria Pública, ou assistência judiciária nas faculdades de Direito. 

Parágrafo único. Elaborado o arquivo eletrônico da petição inicial, será ela registrada 

como processo digital, cabendo ao servidor encaminhar as partes para a conciliação ou 

designar data próxima para realizá-la, citando e intimando as partes, mediante certidão. 

Art. 1.016. A audiência conciliatória, na fase judicial, será presidida por um conciliador 

designado pelo Juiz de Direito responsável pelo PAJEP, e realizada imediatamente à 

apresentação da reclamação, quando, presente o reclamante e o preposto da reclamada, 

tiver este poderes especiais para transigir.  

Art. 1.017. Havendo acordo, será lavrado o Termo de Conciliação e encaminhado o 

processo eletrônico ao Juizado Especial do Consumidor, para homologação. Não 

havendo a parte reclamada será advertida do prazo de 05 (cinco) dias para apresentação 

de contestação, sob pena de revelia, saindo o reclamante desde logo intimado para desta 

e dos documentos que a instruírem. 

§ 1º As partes serão ainda cientificadas da formação do processo eletrônico e do seu 

encaminhamento ao Juizado Especial do Consumidor, onde serão realizados os demais 

atos processuais. 

§ 2º Decorrido o prazo para a contestação e impugnação a ela e/ou documentos, quando 

esta mostrar-se necessária, o Juiz: 

I – se for o caso, designará audiência de instrução e julgamento; 

II – sentenciará desde logo o processo, se outra providência se fizer indispensável. 

Art. 1.018. É vedado ao servidor do PAJEP elaborar petições ou receber reclamações 

não decorrentes dos procedimentos administrativos abertos pelo PROCON, cabendo-

lhe, entretanto, dar as orientações necessárias de onde e como processá-las. 

Art. 1.019. O Juiz de Direito do Juizado Especial do Consumidor poderá requerer ao 

Conselho da Magistratura a designação de um Juiz Cooperador, em caso de excessiva 

demanda, decorrente do ajuizamento de reclamações nos moldes desta seção. 

Art. 1.020. Nas demais comarcas do Estado, caberá ao Juiz Diretor do Foro firmar 

convênio com o PROCON local para implantação do Projeto Expressinho, nos moldes 

ora estabelecidos. 
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CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL 

 

Seção 1 – Livros do Ofício 

  

Art. 1.021. São livros obrigatórios das secretarias cíveis: 

I - Registro Geral de Feitos Cíveis; 

II - Registro de Execuções Fiscais; 

III - Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

IV - Registro de Incidentes e Procedimentos Cíveis Diversos; 

V - Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

VI - Registro de Testamentos; 

VII - Carga de Autos ao Ministério Público; 

VIII - Carga de Autos ao Defensor Público; 

IX - Carga de Autos a Advogado; 

X - Carga de Autos a outras Entidades e Servidores;  

XI - Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 1.022. As secretarias cíveis terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I - Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II - Ofícios Recebidos e Cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III - Alvarás Expedidos; 

IV - Mandados de Prisão Civil Expedidos; 

V - Portarias Expedidas; 

VI - Informações e Documentos Sigilosos, Relativos a Bens e Rendas, Requisitados 

pelo Juízo, na forma do art. 477, da CNGC;  

VII - Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VIII - Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.603/2001). 

Art. 1.023. Os livros serão de folhas soltas, em regra, impressas por sistema de 

computação ou por fotocópias, devendo conter termo de abertura e encerramento, e ser 

encadernados quando formarem 200 (duzentas) folhas. 
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Art. 1.024. Os livros e os controles de movimentação processual serão substituídos por 

seguro procedimento da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC.  
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Seção 2 – Registro, Autuação e Anotações no Cartório Distribuidor 

 

Art. 1.025. Depois de efetuado o preparo inicial, ou sendo esse dispensado, recebida da 

distribuição a petição inicial, a secretaria deverá registrá-la e autuá-la. 

Parágrafo único. Nas comarcas onde o Cartório Distribuidor utilizar o sistema 

informatizado Oficial, o registro será feito no ato da distribuição, na forma do Capítulo 

3, Seção 1, desta Consolidação. 

Art. 1.026. Lançada a certidão de registro e juntada a guia de recolhimento das custas, 

os autos serão conclusos em 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de matéria urgente, a 

conclusão será imediata. 

Art. 1.027. Às questões atinentes ao recolhimento das custas, aplica-se o disposto na 

Lei 7.603/01 e no Capítulo 2, Seção 14 desta Consolidação. 

Art. 1.028. Da etiqueta de autuação, emitida pelo sistema informatizado, constarão o 

Juízo, o número do registro e/ou código identificador, a classe e a natureza do feito, o 

valor da causa, o procedimento, o objeto da ação, o nome das partes, o nome dos 

advogados com o respectivo número de inscrição na OAB, a data e o número do 

protocolo, a data da distribuição, a concessão de assistência judiciária gratuíta, o 

segredo de justiça, bem como outras observações pertinentes. 

§ 1º Havendo alterações quanto às partes (sucessão, exclusão, litisconsórcio ulterior, e 

outras), e/ou quanto ao objeto da ação (aditamento da inicial, por exemplo), os autos 

respectivos deverão ser remetidos ao Cartório Distribuidor para as devidas anotações e, 

inclusive, emissão de nova etiqueta de autuação, se for o caso. 

§ 2º Tratando-se de autos com mais de um volume, deverá cada um deles receber a 

etiqueta de autuação de que trata esta norma, com a observação relativa ao número do 

volume. 

§ 3º Serão lançados no campo destinado às observações, na etiqueta de autuação, os 

fatos relevantes, tais como a proibição da retirada de autos, a penhora no rosto dos autos 

(com referência precisa no verso da autuação) e outros a critério do Juiz ou do Gestor 

judiciário. 

§ 4º A conversão de procedimento como cumprimento de sentença ou mesmo de 

qualquer outro tipo (classe) de processo deverá ser feita pela própria secretaria, sendo 

desnecessário o envio à Central de Distribuição.  
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§ 5º Não serão autuados os embargos à ação monitória e a exceção de pré-

executividade, que serão juntados nos próprios autos, independentemente de 

distribuição e pagamento de custas. 

§ 6º A reconvenção também será juntada aos autos principais e neles processada, 

devendo no entanto, ser devidamente distribuída, com recolhimento das custas devidas.  
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 Seção 3 – Conclusão  

 

Art. 1.029. Sendo o prazo comum às partes, os autos serão conclusos somente depois 

do respectivo decurso, salvo se, antes do seu exaurimento, todas já tiverem se 

pronunciado ou se houver requerimento urgente a ser apreciado. 

Art. 1.030. Nos feitos cautelares, decorridos 30 (trinta) dias da efetivação da medida 

liminar sem que tenha havido registro e autuação da ação principal, o fato será 

certificado, fazendo-se imediata conclusão dos autos. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1187 de 1524



Seção 4 – Citação, Intimação 

 

Art. 1.031. Os atos de intimações dos advogados, mediante carta postal ou mandado, 

serão feitos de forma precisa, observando-se também as normas referentes à intimação 

pelo Diário da Justiça ou outro veículo de publicação credenciado pelo Tribunal de 

Justiça, na forma do Capítulo 2, Seção 9, desta Consolidação.  

Parágrafo único. As intimações do Ministério Público e do Defensor Público serão 

efetuadas pessoalmente, dispensada a expedição de mandado, mediante certidão e 

ciência nos autos. Quando a intimação for para manifestação, bastará o termo de vista e 

carga dos autos, contando-se os prazos do efetivo recebimento da carga. Havendo 

recusa no recebimento, observar-se-á o disposto no art. 335, da CNGC.  

Art. 1.032. Sendo apresentado o rol de testemunhas, no prazo legal, a secretaria 

expedirá desde logo o mandado de intimação, salvo se a parte expressamente o 

dispensar. 

Art. 1.033. Ressalvado requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, 

contendo os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade do 

ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário. 

§ 1º O teor dos editais de citação e naqueles para conhecimento de terceiros, o seu 

resumo será solicitado à parte interessada; não sendo fornecidos em prazo razoável, 

serão expedidos com a transcrição integral da petição inicial, após consulta ao Juiz. 

§ 2º Os outros editais, compete à secretaria redigi-los de forma sucinta. 

§ 3º Os editais para citação e intimação de empresas deverão conter os nomes dos 

sócios-gerentes ou diretores. 

§ 4º Em caso de segredo de justiça, os editais extraídos de processos conterão somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes identificadas pelas iniciais e o 

advogado. O relato da matéria de fato, se necessário, será feito com terminologia 

concisa e adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas ou de 

terceiros. 

Art. 1.034. Abandonado o processo, a secretaria, independentemente de determinação 

judicial, poderá intimar pessoalmente à parte, mesmo residente em outra comarca, por 

via postal simples. Não atendida a intimação, renovar-se-á o ato pela via legal, sob 

orientação do Juiz. 
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Art. 1.035. Caso o mandado, a carta precatória ou qualquer outro expediente seja 

devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou sem a 

prática de todos os atos deprecados, o gestor judiciário intimará a parte interessada para 

se manifestar em 05 (cinco) dias, independentemente de determinação judicial. 

Art. 1.036. Preenchidos os requisitos do art. 334 do CPC, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação a ser realizada por conciliador ou mediador, onde houver, 

ou pelo próprio magistrado não os havendo. 
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Seção 5 – Advogado 

 

Art. 1.037. Em todas as petições submetidas a despacho, o advogado que as subscrever 

deverá mencionar o número da sua inscrição na OAB, além de seu nome, de forma 

legível. 

Parágrafo único. As petições que não atenderem ao disposto nesta norma serão 

recusadas e devolvidas à parte ou ao advogado, mediante recibo. 

Art. 1.038 Será concedida vista e carga dos autos aos advogados, nas hipóteses 

previstas no artigo 40 do CPC. Quando o prazo for comum às partes, só em conjunto ou 

mediante ajuste prévio por petição poderão os seus procuradores retirar os autos. 

Art. 1.039. O Gestor judiciário deverá observar os casos de aplicação de penalidades 

aos advogados, obstando o exercício ilegal da profissão, que será fiscalizado pelo Juiz. 
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Seção 6 – Perito  

 

Art. 1.040. As perícias cíveis aplica-se o disposto nos artigos 464 e seguintes do CPC e 

na Seção 18, do Capítulo 2, desta Consolidação. 

Art. 1.041. Os peritos e os assistentes técnicos não estão sujeitos a termo de 

compromisso. 

Art. 1.042. O Magistrado deverá providenciar a intimação das partes quando da entrega 

do laudo pericial, correndo daí o prazo comum de 15 (quinze) dias estabelecidos no 

artigo 477, §§, do CPC. 
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Seção 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução 

 

Art. 1.043. Quando o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523 

do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar ao 

Cartório Distribuidor, para as devidas anotações. 

Parágrafo único. Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo 

(artigo 516 do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser 

precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia 

padronizada. 

Art. 1.044. Recebida a impugnação ao cumprimento da sentença (artigo 525 do CPC), 

deferido o efeito suspensivo, será a mesma processada, instruída e decidida nos próprios 

autos (CPC, art. 525, § 6º e 7º). Não havendo suspensividade, a petição de impugnação 

e eventual documentação anexada, serão autuadas em apenso, comunicando-se ao 

Distribuidor, e posterior oitiva do credor, no prazo de quinze (15) dias. 

Parágrafo único. Não concedido efeito suspensivo à impugnação ou sendo prestada a 

caução a que se refere o art. 525, § 6º, dar-se-á sequência ao processo principal, 

certificando-se a ocorrência. 

Art. 1.045. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto no art. 1.271, da 

CNGC. 

Art. 1.046. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, 

as normas desta CNGC relativas ao processo de execução de título extrajudicial.  

 

Execução de Título Extrajudicial Para Entrega de Coisa Certa 

Art. 1.047. Na execução para entrega de coisa certa, conforme art. 806 do CPC, o 

devedor será citado para, dentro de 15 (quinze), satisfazer a obrigação. 

 

Execução de Título Extrajudicial Obrigações de Fazer e de Não Fazer 

Art. 1.048. Na execução das obrigações de fazer e de não fazer, constará do mandado 

de citação o prazo fixado pelo juiz, na forma dos arts. 815  e 822 do CPC, bem como o 

prazo para embargar, de quinze dias, contado da juntada aos autos do mandado de 

citação (CPC, art. 915). 
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Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

Art. 1.049. Na execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente, o mandado de citação será expedido em 03 (três) vias. 

§ 1º Constará no mandado o prazo de 03 (três) dias para efetuar o pagamento da dívida 

e de 15 (quinze) dias para, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, 

consignando-se, ainda, o disposto nos arts. 827, §§, e 916 do CPC. 

§ 2º A primeira via do mandado deverá ser juntada aos autos, logo após a citação; a 

segunda será retida pelo oficial de justiça e servirá para continuidade dos atos 

executórios, caso não efetuado o pagamento da dívida; a terceira, destinada a contrafé, 

será entregue ao executado por ocasião da citação. 

Art. 1.050. Nas execuções por carta precatória, a contagem do prazo para os embargos 

observará o disposto no art. 915, § 2º, do CPC. O juízo deprecado deverá comunicar ao 

juízo deprecante, preferencialmente por meio eletrônico, a citação do executado, 

contando-se o prazo para embargar a partir da juntada de tal comunicação aos autos 

principais. 

Art. 1.051. Ordenada pelo Juiz a redução a Termo da nomeação de bens à penhora, a 

secretaria intimará o devedor, na pessoa de seu advogado, para assiná-lo pessoalmente e 

também aceitar o encargo de depositário, no prazo de 03 (três) dias. O advogado 

somente poderá assinar o termo se tiver poderes especiais, inclusive para assumir o 

encargo de depositário dos bens nomeados, se for o caso. 

Parágrafo único. Não sendo assinado o Termo no tempo estipulado, a secretaria desde 

logo desentranhará o mandado ou expedirá mandado de penhora, que recairá sobre os 

bens nomeados, salvo se outros forem indicados pelo credor. 

Art. 1.052. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.250 a 

1.257, da CNGC. 

 

Atos de Constrição 

Art. 1.053. O oficial de justiça, ao realizar atos de constrição (penhora, arresto ou 

seqüestro), intimará o executado e também o exequente para os fins do contido no art. 

844, do CPC, observando-se, quando ocorrer a hipótese, a regra do art. 799, I, do 

mesmo Código. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1193 de 1524



Parágrafo único. O registro de atos constritivos (penhora, arresto ou seqüestro) na 

serventia imobiliária será feito independentemente da expedição de mandado, devendo 

vir aos autos certidão probatória do registro efetuado, à vista de: 

I – cópia do respectivo auto ou termo que contenha os elementos previstos no art. 838 

do CPC, acompanhada da petição inicial; 

II – pagamento de emolumentos devidos à serventia; 

III – comprovante de recolhimento das despesas devidas. 

Art. 1.054. Não sendo realizado o registro da penhora, a secretaria, antes da expedição 

do edital de hasta pública do imóvel, intimará a parte para exibir certidão imobiliária 

atualizada, que será juntada aos autos e referida no mencionado edital. 

Art. 1.055. A constrição incidente sobre veículo sujeito a certificado de registro será 

comunicada ao DETRAN, para lançamento no cadastro respectivo. 

 

Avaliação 

Art. 1.056. A avaliação será feita pelo oficial de justiça no ato da constrição e, se 

houver necessidade de conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador perito, 

fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (CPC, art. 870). 

Parágrafo único. Caso o magistrado defira requerimento para que a avaliação seja 

realizada por avaliador, o oficial de justiça somente efetuará a penhora e intimação da 

constrição, procedendo, em seguida, à devolução do mandado em cartório. 

Art. 1.057. Realizada a avaliação de bens por avaliador, proceder-se-á a intimação das 

partes, para manifestação, independentemente de despacho. 

Parágrafo único. Na intimação constará ainda a abertura de prazo de cinco (5) dias ao 

exequente para se manifestar sobre de que forma pretende seja efetuadas a 

expropriação. 

 

Atos de Expropriação 

Art. 1.058. Antes de iniciar os atos de expropriação de bens penhorados, intimar-se-á o 

credor para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: 

I – adjudicação; 

II – alienação por iniciativa própria; 

III – alienação por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; 
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IV – alienação em hasta pública; 

V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou presencial; 

VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.  

Art. 1.059. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que 

seja cientificado da execução, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 05 (cinco) 

dias de antecedência, o senhorio direto ou o credor com garantia real ou com penhora 

anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução (CPC, art. 

889). 

Art. 1.060. O executado será cientificado da adjudicação, ou da forma que se dará a 

alienação do bem penhorado, por intermédio de seu advogado ou, se não tiver 

procurador constituído nos autos, por meio de mandado, carta registrada, edital ou outro 

meio idôneo (CPC, art. 889, I). 

Art. 1.061. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o devedor remir a 

execução, na forma do disposto no art. 826 do Código de Processo Civil. 

 

Adjudicação 

Art. 1.062. A adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s) não se realizará por preço 

inferior ao da avaliação. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens penhorados, o 

adjudicante depositará de imediato a diferença, na forma regulada pelo art. 876 do CPC. 

§ 1º O referido valor deverá ser depositado na conta única e o seu levantamento pelo 

executado, mediante alvará, será autorizado após o recolhimento das custas processuais. 

§ 2º Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto no art. 1.258, da CNGC. 

 

Alienação por Iniciativa Particular 

Art. 1.063. Deferida a alienação por iniciativa particular ou com a intermediação de 

corretor de imóveis, o juiz estabelecerá: 

I – o prazo dentro do qual a alienação deverá ser efetivada, marcando data e horário 

final para entrega das propostas em juízo, quando serão tornadas pública e declarado o 

vencedor; 

II – o dia, hora e local em que o termo de alienação será lavrado; 

III – o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias; 

IV – a forma de publicidade;  
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V – nos casos de alienação por meio de corretor, o profissional responsável e a 

comissão de corretagem, a ser suportada pelo adquirente. 

Art. 1.064. A alienação será sempre precedida de publicidade, que terá por conteúdo 

necessário todas as informações sobre o procedimento e os bens que serão alienados, 

notadamente o seguinte: 

I – o número do processo judicial e a Comarca onde se processa a execução; 

II – a data da realização da penhora; 

III – a existência, ou não, de ônus ou garantias reais; de penhoras anteriores sobre o 

mesmo imóvel, em outros processos contra o mesmo devedor; de débitos fiscais 

federais, estaduais ou municipais e de eventual recurso pendente; 

IV – informação se o imóvel está desocupado ou ocupado pelo executado ou por 

terceiro; 

V – o valor da avaliação judicial; 

VI – o preço mínimo fixado para a alienação; 

VII – as condições de pagamento e as garantias que deverão ser prestadas, no caso de 

proposta de pagamento parcelado; 

VIII – a data em que as propostas acolhidas serão entregues em juízo; 

IX – a informação de que a alienação será formalizada por termo nos respectivos autos 

onde se processa a execução; 

X – a informação de que a alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas 

as garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, nos 05 (cinco) dias seguintes à 

assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não 

mencionado; se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo 

como vil; e nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio direto, 

ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de 

qualquer modo parte na execução (CPC, art. 889); 

XI – outras informações que se mostrarem relevantes, para o aperfeiçoamento do 

procedimento de alienação por iniciativa particular. 

Art. 1.065. Durante o prazo fixado para realizar a alienação, as propostas serão 

apresentadas ao responsável pela alienação (exequente ou corretor), que até a data 

marcada procederá à entrega em juízo. 
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Art. 1.066. Desde que requerido pelo exequente, nos termos do disposto no art. 880 do 

Código de Processo Civil, será autorizado que corretores de imóveis credenciados 

intermediem a venda do bem penhorado, fixando-lhe o percentual que receberá a título 

de comissão. 

Art. 1.067. Poderão ser habilitados e cadastrados para intermediar a venda de imóveis 

os corretores que estiverem aptos e no exercício da profissão por não menos de 05 

(cinco) anos, aferidos por certidão atualizada fornecida pelo CRECI/MT. 

Art. 1.068. O corretor de imóveis poderá efetuar visitas ao imóvel que será alienado, 

acompanhado de oficial de justiça, a fim de inteirar-se de suas condições para informar 

aos pretendentes à aquisição. 

Art. 1.069. O corretor de imóveis formalizará no Juízo as propostas de compra dos 

interessados, indicando os dados pessoais destes, inclusive as condições de pagamento e 

as garantias ofertadas, no caso de pagamento parcelado. 

§ 1º Juntadas as propostas de compras aos autos, estas ficarão à disposição das partes, 

para consulta. 

§ 2º No dia, hora e local marcado para a alienação, o juiz apreciará as propostas e 

imediatamente lavrará o termo em relação àquela que for reputada vencedora. 

Art. 1.070. O termo de alienação será subscrito pelo juiz, pelo exequente, pelo 

adquirente e, se estiver presente, pelo executado, cuja ausência não comprometerá o 

aperfeiçoamento da alienação. 

Art. 1.071. Havendo proposta de compra com valor inferior ao da avaliação, deverá ser 

fundamentada com o parecer técnico mercadológico de profissional imobiliário, para 

decisão do judicial, ouvidas as partes. 

Parágrafo único. Antes de declarar vendido ao interessado que apresentou proposta de 

valor inferior ao da avaliação, o juiz deverá ouvir o exequente e o executado, podendo 

determinar que seja realizada nova avaliação do bem. 

Art. 1.072. Os pagamentos dos valores devidos referentes às aquisições dos bens 

deverão ser efetuados por meio de depósitos judiciais, na conta única. 

Art. 1.073. Na ausência de interessados na aquisição do bem a ser alienado, no prazo 

assinalado, o gestor judiciário certificará e encaminhará os autos conclusos, para adoção 

das medidas necessárias, por exemplo, a dilação do prazo, reavaliação etc. 
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Art. 1.074. O corretor de imóveis que atuar na alienação de bens por iniciativa 

particular, em processos judiciais, cumprirá escrupulosamente sua função, 

independentemente de termo de compromisso; se assim não proceder, a ocorrência será 

comunicada ao CRECI/MT. 

Art. 1.075. O corretor de imóveis somente terá direito de receber os honorários, pela 

alienação judicial por iniciativa particular, se a proposta de compra for aceita pelo Juízo. 

Art. 1.076. Na hipótese de a alienação particular se realizar por indicação de comprador 

por parte do exequente ou do próprio executado que apresentarem propostas 

diretamente ao juízo da execução, o corretor que tiver apresentado proposta de valor 

inferior não fará jus à comissão. 

Art. 1.077. Se a venda for a prazo, na carta de alienação deverá constar o débito 

remanescente, que será, necessariamente, garantido por hipoteca sobre o próprio bem, 

por ocasião do registro, art. 895, CPC. 

Art. 1.078. O corretor de imóveis deverá fornecer ao Juízo o documento fiscal, para que 

o valor dos honorários pela alienação do imóvel penhorado lhe possa ser pago. 

Art. 1.079. Em caso de pagamento do preço em parcelas, os valores dos honorários 

profissionais serão pagos proporcionalmente, à medida que forem adimplidas. 

Art. 1.080. Se o corretor de imóveis cometer irregularidades no exercício da “alienação 

por iniciativa particular” deverá o juiz noticiar tal prática ao Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis de Mato Grosso para instauração de processo administrativo e se 

a irregularidade, em tese, constituir crime comunicará também o Ministério Público ou a 

autoridade policial. 

Parágrafo único. Na hipótese supra, o juiz deverá encaminhar cópia das peças 

processuais que documentem a prática de irregularidade pelo corretor, bem como 

eventual determinação de exclusão do cadastro de profissionais habilitados para realizar 

a alienação prevista no art. 880, do Código de Processo Civil. 

 

Alienação em Hasta Pública 

Art. 1.081. Na alienação em hasta pública, o edital de arrematação mencionará o 

montante do débito e da avaliação dos bens em valores atualizados, bem como as 

respectivas datas. Se a conta ou o laudo datarem de mais de 30 (trinta) dias, a própria 

secretaria providenciará a atualização mediante aplicação do índice oficial adotado 
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judicialmente. Neste caso, do edital constará o valor primitivo, o valor atualizado e as 

suas datas. 

Art. 1.082. O juiz poderá determinar a reunião de publicações em listas referentes a 

mais de uma execução. 

Art. 1.083. Antes da designação da praça, serão requisitadas: 

I – certidão atualizada do registro imobiliário; 

II – certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de débitos (CND - 

Certidão Negativa de Débitos), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e valor do débito; 

III – certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do Dec.-Lei nº 147/67); 

IV – o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for 

imóvel rural, que comprove o cadastro do imóvel junto ao Sistema Nacional de 

Cadastro Rural SNCR. 

§ 1º A ausência de resposta aos ofícios expedidos, no prazo fixado, não impedirá a 

realização da praça. 

§ 2º A certidão referida no inciso I deste artigo não será requisitada caso o número do 

CCIR do INCRA já conste da matrícula do imóvel. 

Art. 1.084. Tratando-se de veículo sujeito a certificado de registro, antes da expedição 

do edital de arrematação serão juntadas aos autos informações sobre o veículo, extraídas 

do “site” do DETRAN. 

Art. 1.085. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser 

depositados na Conta Única. 

Art. 1.086. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.259 a 

1.265, da CNGC.  

 

Alienação por leiloeiro público – leilão virtual ou presencial 

Art. 1.087. Desde que haja requerimento do exequente poderá ser determinado que a 

alienação dos bens penhorados se realize por meio de leiloeiro público em leilão virtual 

pela rede mundial de computadores, ou presencial. 
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 § 1º O leilão, via “web”, será realizado por meio de leiloeiros públicos, ou entidades 

públicas ou privadas conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

§ 2º Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo 

exequente. (CPC, art. 883). 

 

Dos Leiloeiros Judiciais e Corretores 

Art. 1.088. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de 

ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas 

na legislação sobre certificação digital. (art. 882, § 1º, do Código de Processo Civil). 

Art. 1.089. O Diretor de cada Fórum deverá instituir o credenciamento de Leiloeiro 

Oficial e Leiloeiro Rural e corretores que deverá ser publicado nos órgãos oficiais de 

imprensa e imprensa local, em jornal de grande circulação, para credenciamento de 

Leiloeiro Oficial (Provimento 25/2011, Conselho da Magitratura). 

Parágrafo único. Os referidos profissionais terão atuação nos processos de execução, 

nos cumprimentos de sentença e processos criminais que se exige a venda de bens 

apreendidos. 

Art. 1.090. Cada leiloeiro credenciado deverá preencher os seguintes requisitos 

(Provimento 25/2011, Conselho da Magitratura).: 

I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932; 

II – estar registrado como leiloeiro rural perante a Federação da Agricultura e Pecuária 

do Estado do Mato Grosso – FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961; 

III - ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas 

ao INSS; 

IV - não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que 

integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

Art. 1.091. A indicação dos leiloeiros oficiais credenciados para atuarem será, 

preferencialmente, procedida, preferencialmente, de forma alternada. 

Art. 1.092. O juiz Diretor do Fórum poderá descredenciar os leiloeiros oficiais nas 

seguintes hipóteses: 

I – desinteresse da Administração; 

II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao Poder judiciário, na prática 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1200 de 1524



das atividades correlacionadas ao leilão judicial; 

III – descumprimento deste Provimento. 

Art. 1.093. “Os leiloeiros interessados em se credenciar deverão apresentar o Termo de 

Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial ou Rural em modelo previamente 

estabelecido, no qual assumirá perante o Fórum Credenciado, sem prejuízo das demais 

obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como leiloeiro, 

divulgando os leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas, após cada leilão 

realizado, sem qualquer ônus para o Poder Judiciário. 

Art. 1.094. Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros 

credenciados perante o órgão judiciário, conforme norma local (art. 880, caput e § 3º), e 

deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com 

observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. As alienações particulares poderão ser realizadas por corretor ou 

leiloeiro público, conforme valor mínimo fixado pelo juiz. 

Art. 1.095. Caberá ao juiz a designação (art. 883, CPC), constituindo requisito mínimo 

para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por 

não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas 

pelos tribunais (art. 880, § 3º, CPC) (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de 

Justiça). 

Parágrafo único. O leiloeiro público, por ocasião do credenciamento, deverá apresentar 

declaração de que: 

I - dispõe de propriedade, ou por contrato de locação com vigência durante o período de 

validade do cadastramento, de imóvel destinado à guarda e à conservação dos bens 

removidos, com informações sobre a área e endereço atualizado completo (logradouro, 

número, bairro, município e código de endereçamento postal), no qual deverá ser 

mantido atendimento ao público; 

II - possui sistema informatizado para controle dos bens removidos, com fotos e 

especificações, para consulta on-line pelo Tribunal, assim como de que dispõe de 

equipamentos de gravação ou filmagem do ato público de venda judicial dos bens ou 

contrato com terceiros que possuam tais equipamentos; 

III - possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com a utilização dos 
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meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande 

circulação, rede mundial de computadores e material de divulgação impresso; 

IV - possui infraestrutura para a realização de leilões judiciais eletrônicos, bem como de 

que adota medidas reconhecidas pelas melhores práticas do mercado de tecnologia da 

informação para garantir a privacidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a 

segurança das informações de seus sistemas informatizados, submetida à homologação 

pelo Tribunal respectivo; 

V - não possui relação societária com outro leiloeiro público ou corretor credenciado. 

Art. 1.096. Na forma dos impedimentos elencados no art. 890 e incisos do Código de 

Processo Civil, os leiloeiros públicos, assim como seus respectivos prepostos, não 

poderão oferecer lances quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados 

(Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Art. 1.097. O credenciamento de novos leiloeiros e corretores públicos será realizado 

por meio de requerimento dos interessados, conforme procedimento definido pelo 

Tribunal (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O descredenciamento de leiloeiros públicos e corretores ocorrerá a 

qualquer tempo, a pedido da parte interessada ou pelo descumprimento de dispositivos 

desta Resolução, mediante ampla defesa e contraditório. 

 

Das Responsabilidades 

Art. 1.098. Mediante a celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, o 

leiloeiro público assumirá, além das obrigações definidas em lei, as seguintes 

responsabilidades (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça): 

I - remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder do executado 

ou de terceiro, para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a 

conservação dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação 

pelo juízo competente, independentemente da realização pelo leiloeiro público 

depositário do leilão do referido bem; 

II - divulgação do edital dos leilões de forma ampla ao público em geral, por meio de 

material impresso, mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de 

computadores, inclusive com imagens reais dos bens nesse canal de comunicação, para 

melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação; 
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III - exposição dos bens sob sua guarda, mantendo atendimento ao público em imóvel 

destinado aos bens removidos no horário ininterrupto das 8h às 18h, nos dias úteis, ou 

por meio de serviço de agendamento de visitas; 

IV - responder ou justificar sua impossibilidade, de imediato, a todas as indagações 

formuladas pelo juízo da execução; 

V - comparecer ao local da hasta pública com antecedência necessária ao planejamento 

das atividades; 

VI - comprovar, documentalmente, as despesas decorrentes de remoção, guarda e 

conservação dos bens; 

VII - excluir bens da hasta pública sempre que assim determinar o juízo da execução; 

VIII - comunicar, imediatamente, ao juízo da execução, qualquer dano, avaria ou 

deterioração do bem removido; 

IX - comparecer ou nomear preposto igualmente credenciado para participar de 

reuniões convocadas pelos órgãos judiciais onde atuam ou perante o Tribunal 

correspondente; 

X - manter seus dados cadastrais atualizados; 

XI - criar e manter, na rede mundial de computadores, endereço eletrônico e ambiente 

web para viabilizar a realização de alienação judicial eletrônica e divulgar as imagens 

dos bens ofertados. 

Art. 1.099. O leiloeiro público deverá comunicar ao juízo, com antecedência, a 

impossibilidade de promover a alienação judicial por meio eletrônico, a fim de que a 

autoridade possa designar, se for o caso, servidor para a realização do leilão. 

§ 1º Na hipótese do caput, remanescerá ao leiloeiro público a obrigação de 

disponibilizar equipe e estrutura de apoio para a realização da modalidade eletrônica do 

leilão, sob pena de descredenciamento sumário, observados o direito à ampla defesa e 

ao contraditório. 

§ 2º A ausência do leiloeiro oficial público deverá ser justificada documentalmente no 

prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias após a realização do leilão, sob pena de 

descredenciamento, cabendo ao juízo da execução, conforme o caso, por decisão 

fundamentada, aceitar ou não a justificativa. 

Art. 1.100. Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo 

magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
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da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do 

arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, 

guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da 

lei. (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

§ 1º Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que 

trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de 

resultado negativo da hasta pública. 

§ 2º Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência 

prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor 

devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices 

aplicáveis aos créditos respectivos. 

§ 3º Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o 

corretor público farão jus à comissão prevista no caput. 

§ 4º Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do 

leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser 

deduzida do produto da arrematação. 

§ 5º Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser nomeados pelo juízo da execução 

para remover bens e atuar como depositário judicial. 

§ 6º A recusa injustificada à ordem do juízo da execução para remoção do bem deverá 

ser imediatamente comunicada ao Tribunal para análise de eventual descredenciamento. 

§ 7º O executado ressarcirá as despesas previstas no caput, inclusive se, depois da 

remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou 

adjudicação. 

Art. 1.101. O juízo da execução deverá priorizar os bens removidos na ordem de 

designação do leilão, assim como o ressarcimento das despesas com a remoção e 

guarda, observados os privilégios legais (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de 

Justiça). 

 

Da Nomeação dos Leiloeiros Públicos 

Art. 1.102. Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser indicados pelo exequente, 

cuja designação deverá ser realizada pelo juiz, na forma do art. 883 do CPC, ou por 

sorteio na ausência de indicação, inclusive na modalidade eletrônica, conforme regras 
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objetivas a serem estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

§ 1º O Departamento de Aprimento de Primeira Instância – DAPI e o Departamento de 

Orientação e Fiscalização - DOF, desenvolverão ferramenta eletrônica para realização 

de sorteio dos leiloeiros públicos ficará a cargo de cada Tribunal. 

§ 2º As designações diretas ou por sorteio devem ser feitas de modo equitativo, 

observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação 

em certames anteriores. 

Art. 1.103. A modalidade eletrônica de leilão judicial será aberta para recepção de 

lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias (art. 887, § 1º) de antecedência da data designada 

para o início do período em que se realizará o leilão (art. 886, IV), observado o disposto 

no art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Resolução 236/2016, 

Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O leilão poderá ser simultâneo (eletrônico e presencial), cujo 

endereço será indicado no edital e a modalidade presencial se dará no último dia do 

período designado para o leilão eletrônico. 

 

Do Leilão Eletrônico 

Art. 1.104. O usuário interessado em participar da alienação judicial eletrônica, por 

meio da rede mundial de computadores, deverá se cadastrar previamente no site 

respectivo, ressalvada a competência do juízo da execução para decidir sobre eventuais 

impedimentos (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Art. 1.105. O cadastramento será gratuito e constituirá requisito indispensável para a 

participação na alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e 

criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento (Resolução 

236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O cadastramento implicará na aceitação da integralidade das 

disposições desta Resolução, assim como das demais condições estipuladas no edital 

respectivo. 

Art. 1.106. Caberá ao leiloeiro do sistema de alienação judicial eletrônica (as próprias 

unidades judiciais ou as entidades credenciadas) a definição dos critérios de 

participação na alienação judicial eletrônica com o objetivo de preservar a segurança e a 
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confiabilidade dos lances. 

§ 1º O cadastro de licitantes deverá ser eletrônico e sujeito à conferência de identidade 

em banco de dados oficial. 

§ 2º Até o dia anterior ao leilão, o leiloeiro estará disponível para prestar aos 

interessados os esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do leilão. 

§ 3º O leiloeiro deverá manter telefones disponíveis em seção facilmente visível em seu 

site na rede mundial de computadores para dirimir eventuais dúvidas referentes às 

transações efetuadas durante e depois do leilão judicial eletrônico. 

Art. 1.107. O leiloeiro confirmará ao interessado seu cadastramento via e-mail ou por 

emissão de login e senha provisória, que deverá ser, necessariamente, alterada pelo 

usuário (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. O uso indevido da senha, de natureza pessoal e intransferível, é de 

exclusiva responsabilidade do usuário. 

Art. 1.108. Os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo juízo da 

execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e preferencialmente por meio de 

recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de 

conservação (Resolução 236/2016, Conselho Nacional de Justiça). 

Parágrafo único. Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, 

acompanhado ou não de interessados na arrematação. 

Art. 1.109. Os bens a serem alienados estarão em exposição nos locais indicados no 

site, com a descrição de cada lote, para visitação dos interessados, nos dias e horários 

determinados. 

Art. 1.110. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 

designadas para a alienação judicial eletrônica. 

Art. 1.111. O leiloeiro suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, 

observando as disposições legais e as determinações judiciais a respeito. 

Art. 1.112. O período para a realização da alienação judicial eletrônica (art. 886, IV) 

terá sua duração definida pelo juiz da execução ou pelo leiloeiro, cuja publicação do 

edital deverá ser realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 887, § 1º) da 

data inicial do leilão. 

Art. 1.113. Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da 
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alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será 

prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham 

oportunidade de ofertar novos lances. 

Parágrafo único. No caso de alienação presencial ou simultânea (presencial e 

eletrônica), o tempo previsto no caput deste artigo será de 15 (quinze) segundos. 

Art. 1.114. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no 

sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a 

preservação do tempo real das ofertas. 

Parágrafo único. Não será admitido sistema no qual os lances sejam realizados por e-

mail e posteriormente registrados no site do leiloeiro, assim como qualquer outra forma 

de intervenção humana na coleta e no registro dos lances. 

Art. 1.115. Com a aceitação do lance, o sistema emitirá guia de depósito judicial 

identificado vinculado ao juízo da execução. 

Art. 1.116. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por 

depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892), salvo disposição judicial diversa ou 

arrematação a prazo (art. 895, § 9º). 

Art. 1.117. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo 

assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observadas as disposições 

do art. 903 do Código de Processo Civil. 

Art. 1.118. Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados também os lances 

imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, na forma do 

art. 895, §§ 4º e 5º; art. 896, § 2º; arts. 897 e 898, sem prejuízo da invalidação de que 

trata o art. 903 do Código de Processo Civil. 

Art. 1.119. Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o 

juiz da execução poderá determinar o rastreamento do número do IP da máquina 

utilizada pelo usuário para oferecer seus lances. 

Art. 1.120. O leiloeiro público deverá disponibilizar ao juízo da execução acesso 

imediato à alienação. 

Art. 1.121. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à 

desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. 

Art. 1.122. Serão de exclusiva responsabilidade do leiloeiro e do corretor público ônus 

decorrentes da manutenção e operação do site disponibilizado para a realização das 
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alienações judiciais eletrônicas, assim como as despesas com o arquivamento das 

transmissões e ao perfeito desenvolvimento e implantação do sistema de leilões 

eletrônicos. 

Art. 1.123. A estrutura física de conexão externa de acesso e segurança ao provedor é 

de responsabilidade do leiloeiro e do corretor público. 

Parágrafo único. Caso a alienação judicial eletrônica não possa se realizar em razão de 

força maior, o início do novo período de pregão deverá ser publicado na forma do art. 

897, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Art. 1.124. Os lances e dizeres inseridos na sessão on-line correrão exclusivamente por 

conta e risco do usuário. 

Art. 1.125. Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas 

regras desta seção serão dirimidos pelo juiz da execução. 

Art. 1.126. Todo o procedimento deverá ser gravado em arquivos eletrônicos e de 

multimídia, com capacidade para armazenamento de som, dados e imagens. 

 

Leiloeiros rurais 

Art. 1.127. Versando-se de estabelecimentos rurais, semoventes, produtos agrícolas, 

veículos, máquinas, utensílios e outros bens pertencentes ao profissional da agricultura, 

as nomeações para hastas públicas devem recair, preferencialmente, sobre leiloeiros 

rurais, nos locais em que existam, sempre a critério do magistrado condutor do 

Processo.  

 

Alienação por leiloeiro público 

Art. 1.128. Deferida a alienação por leiloeiro público, além do preço mínimo, prazo, a 

forma de publicidade e a comissão, o juiz estabelecerá: 

 I – o nome da entidade ou leiloeiro público que realizará a alienação; 

 II – a data limite que deverá ser informado ao juízo sobre o resultado do leilão. 

Art. 1.129. O Juiz encaminhará à entidade ou leiloeiro público indicados pelo 

exequente para realizar o leilão, via “e-mail”, sempre que possível, cópias do despacho 

que deferir essa modalidade de alienação, do edital e todas as informações necessárias a 

ampla publicidade. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1208 de 1524



Art. 1.130. O leiloeiro público ou a entidade responsável pela realização do leilão “on-

line” deverá promover, às suas custas, ampla publicidade sobre as alienações que serão 

realizadas. 

Art. 1.131. Os adquirentes pagarão ao leiloeiro ou entidade responsável pelo leilão o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a título de taxa de 

comissão. (Decreto nº 21.981/32, art. 24, parágrafo único). 

Art. 1.132. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser 

depositados na conta única, vinculados ao processo onde o bem leiloado foi penhorado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento pelo adquirente. 

Art. 1.133. A entidade conveniada ou leiloeiro público que realizar o leilão virtual 

deverá comprovar ter havido ampla publicidade, bem como a autenticidade e segurança, 

com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. 

 

Providências na Adjudicação, Alienação ou Arrematação 

Art. 1.134. Nos leilões de bens penhorados, realizados por leiloeiros públicos, via 

“web” ou presencial, estes profissionais declararão quem ofertou melhor lance e foi o 

vencedor e arrematante do bem leiloado. 

Art. 1.135. Na alienação com intermediação de corretor e arrematação em hasta 

pública, o magistrado é que declarará quem ofereceu o maior lance e determinará a 

lavratura do auto. 

Art. 1.136. Não oferecidos os embargos à adjudicação, alienação ou arrematação serão 

tomadas as seguintes providências: 

I - no caso de móveis: 

a) realiza-se o cálculo das custas processuais; 

b) expede-se carta ou mandado para entrega de bens;  

c) autorizado o levantamento do preço, devolve-se ao executado o que sobejar ou 

prossegue a execução pelo saldo devedor, conforme o caso. 

II - no caso de imóveis: 

a) requisitam-se as certidões negativas das Fazendas Públicas do Estado e do 

Município; 

b) determina-se o recolhimento do imposto de transmissão inter vivos; 

c) realiza-se ou atualiza-se o cálculo;  
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d) pagas as custas e autorizada a expedição de carta e o levantamento do preço, 

devolver-se-á ao executado o que sobejar ou prossegue a execução pelo saldo devedor, 

conforme o caso. 

 

Embargos à Adjudicação, Alienação ou Arrematação 

Art. 1.137. O juiz julgará os embargos à arrematação, referentes às situações descritas 

no § 1º, e incisos do art. 903, CPC, se provocado em até 10 (dez) dias após o 

aperfeiçoamento da arrematação. 

 

Carta de adjudicação, alienação ou arrematação 

Art. 1.138. Serão expedidas cartas de adjudicação, alienação ou arrematação relativas a 

bens imóveis, veículos automotores ou outros bens dependentes de registro no órgão 

competente. Fora destas situações, a expedição das cartas ficará a critério do 

interessado, caso em que a entrega dos bens móveis se fará mediante mandado judicial 

dirigido ao depositário. 

Art. 1.139. As cartas determinarão expressamente o cancelamento do registro da 

penhora que originou a execução. Se não houver dúvida de que os respectivos credores 

tiveram oportunidade de se habilitar na disputa do preço do bem, as cartas também 

poderão determinar o cancelamento dos registros de outras constrições. 

Art. 1.140. As cartas observarão, no pertinente, os requisitos dos arts. 877, § 1º e 894, § 

2º do CPC. Se a venda for a prazo, na carta de alienação deverá constar o débito 

remanescente, que será, necessariamente, garantido por hipoteca sobre o próprio bem, 

nos moldes do disposto no art. 895, do CPC. 

Art. 1.141. Nas cartas constarão os números de RG e CPF dos interessados e todos os 

elementos necessários à sua identificação, não se admitindo referências dúbias ou vagas 

(“também conhecido por”, “que também assina”). Quando tiverem por objeto bem 

imóvel, serão rigorosamente observadas as exigências do art. 225 da Lei de Registros 

Públicos, não se admitindo referências que não coincidam com as constantes dos 

registros imobiliários anteriores. Se os autos não contiverem dados suficientes, a 

secretaria intimará o interessado para que os forneça. 
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Art. 1.142. O Juiz somente determinará a expedição da Carta de Arrematação, 

Alienação, Adjudicação ou Remição após o recolhimento dos tributos devidos e das 

custas processuais, se houver. 

Art. 1.143. Para fins de registro imobiliário, a carta de alienação do imóvel conterá: 

I – a data, o nome e o endereço do juízo;  

II – o número do processo e a qualificação das partes; 

III – o nome e a qualificação do adquirente, com expressa referência à nacionalidade, 

profissão, domicílio, endereço residencial, estado civil, regime de bens, se casado, ao 

número do documento de identidade e à repartição expedidora, ao número de inscrição 

no CPF ou no CNPJ e, quando representados, também dos seus procuradores; 

IV – a descrição precisa do bem; 

V – o valor da aquisição e a forma de pagamento; 

VI – se o bem for imóvel, o número da matrícula, das folhas, do livro, e a identificação 

do cartório de registro imobiliário; Se possível, a sua descrição precisa, com as 

características, as confrontações e a localização, mencionando os nomes dos 

confrontantes; 

VII – comprovantes de pagamento do imposto de transmissão e de laudêmio, quando 

devidos; em caso de imunidade ou de isenção, certificar-se-á a situação mediante 

certidão expedida pela repartição fiscal; 

VIII – inteiro teor da autorização emitida pelo órgão competente para fins de 

desmembramento de imóvel rural, se for o caso; 

IX – sendo imóvel rural, o certificado de cadastro do INCRA, acompanhado das provas 

de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou, se o prazo para o seu 

pagamento ainda não tenha vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao 

exercício; 

X – expressa referência ao pacto antenupcial e seus ajustes, número de registro e 

cartório do registro de imóveis, quando o ato disser respeito a objeto de convenção 

antenupcial; 

Art. 1.144. Se houver outras penhoras sobre o imóvel constritado, deverá ser 

comunicada a ocorrência da alienação aos respectivos juízos, para as providências 

devidas. 
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Concurso de preferência 

Art. 1.145. Havendo mais de um credor concorrendo na disputa do preço, o juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, instaurará o concurso de preferência, como incidente 

da fase de pagamento, nos próprios autos. 

 

Liberação de Valores 

Art. 1.146. No caso de existirem outras penhoras registradas, somente será autorizado o 

levantamento do produto após a certeza de que os credores tiveram a oportunidade para 

se habilitar na disputa do preço, atentando às prelações de direito material e de direito 

processual, mediante certidão nos autos, lançada pela secretaria. 

Art. 1.147. Nas arrematações e alienações por iniciativa particular, enquanto não 

houver nos autos certidão a respeito da efetiva entrega ao adquirente dos bens, não será 

liberado o numerário respectivo em favor do credor; neste caso, a secretaria certificará o 

fato e os autos serão conclusos. 

Art. 1.148. Não será autorizado o levantamento do preço sem a prova da quitação dos 

tributos. 

 

Execuções Suspensas 

Art. 1.149. Os autos de execuções suspensas pela não-localização de bens penhoráveis 

ou do próprio devedor, poderão aguardar a iniciativa da parte no arquivo. Nesse caso, 

dar-se-á baixa no relatório estatístico das atividades forenses.  

Art. 1.150. Deverá o Gestor judiciário observar ainda o disposto nos artigos 1.266 e 

1.267 desta CNGC. 

 

Execuções Extintas 

Art. 1.151. Nas execuções extintas, a secretaria conferirá se houve o levantamento do 

arresto ou penhora. Em caso negativo, fará conclusão dos autos antes de cumprir o 

arquivamento. 

 

  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1212 de 1524



Seção 8 – Insolvência 

 

Art. 1.152. Decretada a insolvência, a secretaria expedirá ofício ao distribuidor, 

comunicando o fato e solicitando informação precisa sobre todas as ações e execuções 

distribuídas contra o insolvente. 

Art. 1.153. Com a informação do distribuidor nos autos, a secretaria comunicará ao 

Juízo de cada uma das ações ou execuções o decreto de insolvência e, ainda, certificará 

nos autos dessas, que tramitem pela sua Secretaria, o mesmo fato. Em seguida, tudo será 

certificado nos autos de insolvência. 
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Seção 9 – Inventários e Arrolamentos 

 

Art. 1.154. Sendo o inventário negativo, ouvidos os interessados sobre as declarações, 

que merecem fé até prova em contrário, será proferida sentença homologatória, podendo 

a secretaria fornecer certidão aos interessados. 

Art. 1.155. Nos arrolamentos e inventários, a impugnação à avaliação há de ser 

fundamentada. No caso da existência de incapazes e de a partilha versar sobre um único 

bem, inexistirá avaliação judicial, por ausência de qualquer perigo de prejuízo aos 

herdeiros incapazes. 

Art. 1.156. Nos arrolamentos e inventários, quando aos herdeiros for partilhado bem em 

comum, na folha de pagamento constará expressamente a fração ideal da área total e o 

respectivo valor. 

Art. 1.157. No caso dos arrolamentos, homologada a partilha ou adjudicação, os 

respectivos formais ou alvarás somente serão expedidos e entregues às partes após o 

trânsito em julgado da sentença e a comprovação da quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio e às suas rendas devidos à Fazenda Pública.  

Art. 1.158. Sendo feito o pedido de alvará, e desde que todos os interessados estejam de 

acordo, poderá ser autorizada judicialmente a alienação de imóvel pertencente ao 

espólio, observadas as determinações legais, inclusive no tocante ao recolhimento de 

impostos. 

Art. 1.159. Nos feitos de inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma 

alienação será judicialmente autorizada sem a prova da quitação da dívida ativa ou a 

concordância da Fazenda Pública. 

Art. 1.160. O formal de partilha e a carta de adjudicação poderão ser compostos de 

fotocópias devidamente autenticadas.  

§ 1º A expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação será precedida do 

recolhimento das custas devidas, nos termos da Tabela B, item 5, da Lei 7.603/01. 

§ 2º A identificação das partes será correta, não se admitindo referências dúbias, tais 

como “também conhecido por”, “que também assina” ou referências que não coincidam 

com as que constam dos registros imobiliários anteriores. 

Art. 1.161. Os pedidos de alvará concernentes a inventários e arrolamentos não 

dependem de distribuição, podendo, a critério do Juiz, serem processados nos mesmos 
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autos ou autuados e processados em apenso, sendo nesta última hipótese, cadastrados no 

sistema informatizado como incidentes. 

Art. 1.162. Ressalvada ordem judicial em contrário, nos alvarás constará o prazo de 30 

(trinta) dias para a sua validade. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1215 de 1524



Seção 10 – Tutela e Curatela 

 

Art. 1.163. Todas as certidões referentes à nomeação de tutor e curador conterão o 

inteiro teor da sentença, mencionado-se a circunstância de ter sido, ou não, prestado o 

compromisso e de o nomeado encontrar-se, ou não, no exercício da função. 

Art. 1.164. Igualmente a remoção, a suspensão e a extinção serão anotadas na autuação. 

Art. 1.165. O alvará para alienação ou oneração de bem de incapaz, necessariamente 

mencionará o prazo de sua validade. Omissa a decisão concessiva, será consignado o 

prazo comum de 30 (trinta) dias. 

Art. 1.166. Toda sentença que conceder a tutela ou a curatela será inscrita no registro de 

pessoas naturais. 

Art. 1.167. O termo de compromisso somente será expedido e assinado após a inscrição 

da sentença. 
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Seção 11 – Recursos 

 

Art. 1.168. Havendo recurso de apelação, o despacho deverá mencionar sempre o 

Tribunal competente, caso contrário, far-se-á conclusão dos autos. 

Art. 1.169. As custas processuais devidas (preparo), inclusive com o porte de retorno, 

serão efetuadas por meio de guia de recolhimento a ser exigida por ocasião da entrega 

da apelação na secretaria. 

Art. 1.170. Havendo agravo de instrumento, deverão ser juntados aos autos principais 

os pedidos de informação do relator bem como cópia das respectivas informações. 

Parágrafo único. Deverão, contudo, ser descartadas as eventuais cópias de peças dos 

autos que instruam o pedido de informações, evitando o avolumamento. 

Art. 1.171. Nos autos, havendo recurso de apelação, antes do termo de remessa ao 

Tribunal, a secretaria certificará a interposição ou não de agravo retido, mencionando as 

folhas dos autos, e dará cumprimento ao art. 346 da CNGC. 
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Seção 12 – Arquivamento 

 

Art. 1.172. Extinto o processo, com ou sem julgamento do mérito, e ordenado o 

arquivamento dos autos, a secretaria comunicará o fato ao distribuidor para ser baixada 

a distribuição. Esta providência independe de determinação judicial, salvo nos processos 

de família, insolvência civil, falência e concordata/recuperação judicial. 

Parágrafo único. Igual providência será tomada após o trânsito em julgado da decisão 

que tenha excluído alguma das partes no processo em andamento. 

Art. 1.173. O distribuidor será comunicado por ofício ou por remessa dos autos, 

conforme a conveniência local. Em qualquer caso, sempre será certificada nos autos a 

baixa, antes do arquivamento. 

Art. 1.174. Se a baixa não for realizada por falta de pagamento de custas 

correspondentes, o fato, certificado nos autos, na forma do art. 467, da CNGC, não 

impedirá o arquivamento. 

Art. 1.175. Os feitos relativos aos incidentes e exceções, tais como impugnação ao 

valor da causa, pedido de alvará, exceções de incompetência, incidente de falsidade e 

embargos à execução, já julgados, não permanecerão apensos aos do processo principal, 

no qual será certificado o fato, mencionando-se a pendência ou não de recurso, o valor 

das custas pagas e quem as pagou, além de juntar-se cópia da decisão ou do acórdão. 

Art. 1.176. O arquivamento não será determinado sem a comprovação do recolhimento 

das receitas devidas ao FUNAJURIS, referentes a atos de constrição. 

Art. 1.177. Somente será declarado extinto o processo, sem julgamento do mérito, em 

razão do abandono pelo autor, quando o ato ou diligência que lhe competia cumprir 

inviabilizar o julgamento da lide, o que não ocorre na omissão da parte em efetuar o 

preparo das custas antes da sentença. 

Parágrafo único. Nesses casos, após a intimação das partes e dos advogados, sem que 

haja o recolhimento, o Juiz determinará o arquivamento provisório dos autos, com baixa 

no relatório estatístico das atividades forenses.  

Art. 1.178. O arquivo dos processos deve ser organizado em maços de 10, 20 ou 30, 

sempre em dezenas, salvo necessidade de desdobramento. 

Art. 1.179. Para facilitar as buscas, deve ser organizado índice dos processos 

arquivados, utilizando-se o controle informatizado, ou, não havendo este, o sistema de 
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fichas. 

Parágrafo único. No caso de índice não informatizado, por sistema de fichas, o 

arquivamento deverá ser lançado também na coluna respectiva do Livro de Registro de 

Feitos.  

Art. 1.180. Os feitos somente devem ser arquivados quando houver despacho judicial 

nesse sentido, com ciência das partes, a fim de evitar arquivamento de processos ainda 

não liquidados. 

Art. 1.181. Antes do arquivamento físico dos autos, provisório ou definitivo, deverá ser 

tal providência lançada no sistema informatizado de controle processual, evitando a 

divergência dos dados constantes do referido sistema com a contagem física dos feitos 

em tramitação. 

§ 1º Anualmente, deverá o Juiz proceder ao ‘balanço’ dos feitos em tramitação naVara, 

conferindo os processos físicos com os números constantes do sistema e corrigindo 

eventuais diferenças. 

§ 2º Nos pedidos de desarquivamento de processo formulados pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público, e aqueles em que a parte é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, não haverá a cobrança de custas de desarquivamento.  
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Seção 13 – Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente 

 

Art. 1.182. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

§ 1º Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz 

observará o disposto no art. 303, CPC. 

§ 2º O requerente, quando do ajuizamento do pedido cautelar, deverá adiantar as custas 

correspondentes ao pedido principal. 

§ 3º A medida liminar pleiteada de forma incidental no processo de conhecimento não 

implicará o recolhimento de custas processuais. 

§ 4º Não serão devidas novas custas processuais quando da viabilização do pedido 

principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, salvo se estas 

não tiverem sido recolhidas na integralidade quando do ajuizamento do pedido cautelar, 

caso em que serão complementadas. 

Art. 1.183. O pedido de tutela provisória, seja de urgência (cautelar ou antecipada) ou 

de evidência, formulado em caráter incidental ao processo não depende do pagamento 

de custas. 

 

Da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente 

Art. 1.184. Nos casos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e em 

situações excepcionais e urgentes, nas quais não há elementos suficientes para o autor 

fundamentar fática e juridicamente o seu pedido, retratados no artigo 303, CPC, a 

petição inicial se limitará ao requerimento da tutela antecipada e a indicação da tutela 

final, com a exposição da lide e do perigo de dano ou do risco de resultado útil ao 

processo. 

§ 1º Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a inicial com a 

complementação de sua argumentação, a juntada documentos novos e a confirmação do 

pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. 

§ 2º No momento do ajuizamento do pedido de tutela em caráter antecedente, o 

requerente procederá ao recolhimento das custas pertinentes, na forma indicada em sua 
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petição inicial, levando em consideração o pedido de tutela final, sendo que, em caso de 

posterior cumulação de pedidos, ainda que decorrente da complementação da 

argumentação, pleiteada quando do aditamento (art. 303, § 1º, I, CPC), deverá proceder 

ao recolhimento das custas complementares respectivas. 

§ 3º O aditamento referido no parágrafo primeiro não ocasionará a incidência de novas 

custas processuais, salvo se houver a cumulação de pedidos, nos termos do § 2º. 

§ 4º A tutela antecipada concedida nos termos do art. 303, CPC, torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, caso em que o processo 

será extinto, facultando-se a qualquer das partes que ajuíze ação em face da outra para 

rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 

§ 5º Na hipótese do ajuizamento da ação para a discussão da tutela antecipada 

estabilizada, qualquer das partes poderá pleitear o desarquivamento dos autos em que a 

liminar foi concedida para instruir a petição inicial, caso em que o juízo que deferiu a 

tutela estará prevento. 

§ 6º A parte que postular o desarquivamento deverá recolher as custas correspondentes. 

§ 7o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou 

invalidada por decisão de mérito proferida na ação mencionada nos §§ 4º e 5º, e o 

direito de fazê-lo (ajuizamento de ação para discussão) se extinguirá após o transcurso 

de 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos 

do art. 304, § 1o, CPC. 

§ 8o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 

respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, 

proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo. 
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Seção 14 – Audiências  

 

Art. 1.185. A designação das audiências deve ser providenciada pelos próprios 

magistrados, sendo vedado atribuir tal tarefa aos gestores judiciários. 

§ 1º É vedada a designação e/ou redesignação de audiências observando-se apenas a 

disponibilidade, na Comarca, do Promotor de Justiça e/ou do Defensor Público.  

§ 2º As audiências serão designadas segundo a pauta do magistrado, podendo, até 3 

(três) dias na semana, serem realizadas no período matutino, sem prejuízo das do 

período vespertino.  

§ 3º Nas Varas Especializadas de cumprimento de cartas precatórias a autorização para 

realização de audiências no período matutino não tem limitação de dias, podendo ser 

feita durante toda semana.  

Art. 1.186. Na hipótese de transferência ou continuação, a designação far-se-á, sempre 

que possível, na própria audiência transferida ou prorrogada, ficando os presentes 

intimados. 

Art. 1.187. Os pregões em audiência são feitos pelo porteiro dos auditórios e, na sua 

falta, elo oficial de justiça. Na falta destes, os servidores que atuarem perante o Juízo 

poderão realizar os pregões. 

Art. 1.188. O termo de audiência deverá conter todas as decisões proferidas pelo 

magistrado durante o transcurso do ato, inclusive as deliberações sobre contraditas 

ofertadas pelas partes sobre testemunhas arroladas, sendo este lançado, na íntegra, no 

sistema informatizado. 

Art. 1.189. Os depoimentos das partes, peritos e testemunhas serão registrados em 

termos apartados, um para cada depoimento, que serão ao final juntados nos autos, 

imediatamente após o término da audiência, e lançados, na íntegra, no sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Art. 1.190. As audiências redesignadas, quando nenhum ato nelas for praticado – senão 

a própria redesignação – não serão contadas como “realizadas” para fins do relatório 

estatístico e de produtividade dos magistrados, mesmo que haja confecção do respectivo 

termo para deliberação de intimação dos presentes.  

Art. 1.191. O não comparecimento do membro do Ministério Público ou da Defensoria-

Pública, desde que devidamente intimados e não justificadas e comprovadas 
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previamente as razões da ausência, não constituirá motivo para o adiamento da 

audiência, caso em que o Juiz constará do termo a ausência, remetendo-o ao Órgão 

correicional competente para as providências administrativas.  

Parágrafo único. Se a ausência for do membro da Defensoria-Pública, o Juiz nomeará 

para o ato advogado dativo, realizando-se a audiência designada e arbitrando-se os 

honorários correspondentes.  

Art. 1.192. Recomenda-se aos magistrados a tolerância mínima de 15 (quinze) minutos 

para atrasos das partes ou dos representantes do Ministério Público ou Defensoria-

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. 1.193. Não serão fornecidas cópias dos termos de audiência aos membros do 

Ministério Público, da Defensoria-Pública, advogados, partes e estagiários, sempre que 

o ato for registrado no sistema informatizado de acompanhamento processual, de onde 

poderão extraí-los, salvo nos casos em que a lei impuser a entrega (v.g. art. 78 da Lei 

9.099/95). 

Art. 1.194. Fica proibido o lançamento no relatório estatístico de produtividade mensal: 

I – das audiências de conciliação realizadas pelos conciliadores, ainda que o termo 

venha a ser vistado ou homologado pelo Juiz; 

II – como audiência específica, cada termo de interrogatório ou de depoimento de 

testemunhas. 

Art. 1.195. A redesignação ou cancelamento de audiências deverão ser formalmente 

comunicados aos advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de absoluta 

impossibilidade. 

§ 1º A comunicação de que trata o caput deste artigo, poderá ser realizada, inclusive, 

por telefone, certificando-se nos autos. 

§ 2º Ficam os Oficiais de Justiça expressamente autorizados a realizar a comunicação de 

atos judiciais aos membros da Defensoria Pública, inclusive em seus respectivos 

Gabinetes, desde que respeitadas as prerrogativas funcionais de inviolabilidade e sigilo 

profissional estabelecidas na Lei Orgânica do referido Órgão. 
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Art. 1.196. A apreciação de medidas liminares em ações possessórias será precedida, 

em regra, da realização de audiência de justificação, salvo se a documentação 

apresentada se mostrar suficientemente robusta e segura.  

Art. 1.197. Os magistrados, quando em audiência, deverão utilizar toga, exigindo dos 

advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público o traje passeio 

completo. 

Art. 1.198. A realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos não poderá 

ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias da data da sua designação, em nenhuma hipótese, 

procedendo, o sistema informatizado de acompanhamento processual, ao travamento da 

pauta. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, admite-se a dilação do prazo mencionado no 

caput deste artigo, mediante autorização da Corregedoria-Geral da Justiça. 
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Seção 15 – Do Arquivamento de Execução Fiscal de Pequeno Valor  

 

Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções 

Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT.  

§ 1º O arquivamento a que se refere o caput não implica na extinção da execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.  

§ 2º Os autos também serão desarquivados e emendada ou substituída a CDA quando a 

dívida, somada a de outra não ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput. 

§ 3º Na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 

da Lei no 6.830/1980, para o arquivamento será considerada a soma dos débitos 

consolidados. 

§ 4º Não se aplica a regra do caput quando a execução já se encontrar com praça ou 

leilão designados. 

§ 5º O desarquivamento dos autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.  

Art. 1.200. O arquivamento do feito não afasta a incidência de atualização monetária e 

juros de mora do crédito exequendo. 

Art. 1.201. A remessa dos autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.  
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Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Varas Cíveis 

 

Caderno Processual 

 

Petição Inicial 

Art. 1.202. A petição inicial será registrada e autuada, atribuindo numeração sequencial 

e renovável anualmente, certificando-se nos autos, independentemente de despacho 

judicial e, em seguida, levada à conclusão. 

§ 1º As petições e demais expedientes recebidos nas secretarias terão registradas a data 

e hora da apresentação no original e de eventual cópia. 

§ 2º Serão certificados de forma legível, no anverso de petições e fora do campo da sua 

margem, bem como nos expedientes que lhe foram entregues, a data e horário do 

respectivo ingresso na secretaria. 

§ 3º O Gestor judiciário registrará e autuará em apenso aos autos principais, se for o 

caso, todos os incidentes (exceções de suspeição, impedimento etc.), nos termos do art. 

326, da CNGC. 

§ 4º No caso de embargos de terceiro, antes de fazê-los conclusos par a o despacho 

inicial, o gestor judiciário deverá certificar a respeito da existência de outros bens 

penhorados, além do bem, objeto dos embargos, apensando–se aos autos principais.  

§ 5º Os embargos à execução fiscal devem ser previamente distribuídos e preparados. 

Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão ser registrados, autuados, 

apensados aos autos principais e subirão à conclusão, após certidão de sua 

tempestividade. 

§ 6º Recebidos os embargos de terceiro, o gestor judiciário procederá ao seu registro, à 

sua autuação e ao seu apensamento aos autos principais, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, sobre a sua tempestividade, se for o caso. 

§ 7º O gestor judiciário, ou quem ele designar, certificará e fará a conclusão dos autos: 

I – quanto à realização ou não de aditamente da petição inicial pelo autor, no 

procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, no prazo de 15 

(quinze) dias, concedida a tutela antecipada, ou em outro prazo maior que o juiz fixar, 

nos termos do art. 303 do CPC; 
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II – quanto à formulação ou não de pedido principal pelo autor, no procedimento da 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, decorridos 30 (trinta) dias da 

efetivação da cautelar, nos termos do art. 308 do CPC. 

 

Autuação 

Art. 1.203. Na autuação devem ser mencionadas, além dos dados elencados no art. 

1.028, da CNGC: 

I – as alterações subjetivas, tais como a substituição das partes ou dos seus 

procuradores, o litisconsórcio, a assistência, a intervenção de terceiros, do Ministério 

Público ou de curador especial, a desistência ou extinção do processo quanto a algumas 

das partes; 

II – as alterações objetivas, tais como a interposição de embargos e de agravos, a 

reconvenção, a reunião de processos, o apensamento de autos, a sobre partilha, a 

conversão de ação ou de procedimento, o benefício da justiça gratuita e a proibição de 

retirada dos autos. Essas ocorrências deverão constar no cadastro do processo no 

sistema informatizado de acompanhamento processual e ser impresso na respectiva 

etiqueta. 

 

Cópia da Inicial 

Art. 1.204. No serviço de protocolo exigir-se-á da parte cópias da inicial tantas quantas 

forem necessárias ao cumprimento da medida requerida. As ações ou pedidos somente 

serão distribuídos com as devidas cópias.  

 

Expedientes Emitidos 

Art. 1.205. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou em cumprimento a esta seção: 

I – os expedientes de simples comunicação de designações de datas, ou de outros 

despachos, ou ainda de informações solicitadas;  

II – ofício informando o processamento de carta precatória: 

III – ofício respondendo requisições de informações sobre o andamento de carta 

precatória ou sua devolução, se houver decisão nesse sentido; 

IV – ofício requisitando recolhimento de diligência em carta precatória;  
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V – ofício de outros Gestores Judiciários onde se solicita informações ou certidões 

sobre o processo; 

VI – ofício enviando autos de processos, se houver decisão nesse sentido;  

VII – assinar ofício enviando documentos para instruir carta precatória; 

VIII – mandados e cartas de citação, intimação e notificação; 

IX – editais. 

§ 1º Excetuam-se dos documentos acima: os mandados de prisão, contramandados, 

alvarás de soltura, salvo-condutos, requisições de réu preso, de internação ou de 

tratamento, ofícios e alvarás para levantamento de depósito; ofícios requisitando 

informação sob sigilo fiscal, telefônico ou bancário, veículos ou objetos apreendidos, 

autorizações de qualquer natureza e os ofícios dirigidos a magistrados e demais 

Autoridades Judiciárias de igual ou superior instância, aos integrantes dos Poderes 

Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos 

integrantes do Ministério Público, Reitores, Diretores de Faculdades, Bispos e seus 

superiores, Comandantes de unidades militares das Forças Armadas e outros 

destinatários precedentes na ordem protocolar. 

§ 2º A correspondência será sempre destinada ao Juízo ou à repartição interessada, e 

não à autoridade ou ao funcionário, mesmo sendo conhecidos os nomes destes. 

§ 3º O Gestor judiciário deverá reiterar, quando não respondidos, os ofícios expedidos 

há mais de (30) trinta dias. 

 

Expedientes Recebidos 

Art. 1.206. O Gestor judiciário ou servidor encarregado poderá abrir a correspondência 

dirigida ao Juízo, desde que não haja ressalva de “RESERVA”, “CONFIDENCIAL” ou 

equivalente. Referindo-se a processos, desde logo, informar nos autos o que for 

necessário, ou tomar as providências adequadas, quando meramente impulsionadoras do 

feito (ex: intimação das partes de audiências designadas em Juízo deprecado, solicitação 

de novos endereços, de penhoras, de avaliações etc.), lavrando-se a respectiva certidão 

de impulsionamento. 

§ 7º Tratando-se de informações de decreto de falência, certificar a existência de 

execuções, fazendo-se conclusos os autos. 
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§ 8º Tratando-se de devolução de cartas de citação, intimação, notificação e demais 

correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a observação 

de “ausente” ou “não atendido”, deverá ser renovado o ato, com aproveitamento do 

conteúdo da correspondência anteriormente enviada. 

§ 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do parágrafo anterior, colher a 

manifestação do interessado, em 05 (cinco) dias e se indicado novo endereço, renovar o 

ato. 

§ 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de diligência de interesse da parte 

autora, intimá-la pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que 

lhe compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, 

inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, 

com o prazo de 20 (vinte) dias.  

§ 11. Quando a diligência for de interesse da parte ré, e caso esta não se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, certificar o ocorrido e levar os autos à conclusão, quando tal 

providência impedir o prosseguimento do feito. 

 

Depósito de Diligências 

Art. 1.207. Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-

la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção do processo. 

§ 1º Na hipótese do caput, sendo o interessado na diligência a parte ré, e esta manter-se 

inerte, deverá ser certificado o ocorrido e fazer conclusão dos autos. 

§ 2º Quando a parte for intimada para audiência de colheita de prova testemunhal, 

deverá constar do ato intimatório a advertência de que deverá depositar o valor da 

diligência no prazo de 05 (cinco) dias, contados do protocolo do rol eventualmente 

apresentado, sob pena de preclusão. 

 

Andamento Processual 

Citação 
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Art. 1.208. Sendo o local atendido pelos serviços da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – EBCT, todas as citações serão cumpridas, preferencialmente, via postal, 

com aviso de recebimento – AR, observando-se o disposto no artigo 248 do Código de 

Processo Civil.  

Parágrafo único. Não se fará citação por carta nas ações de estado, compreendendo: 

ações relativas a casamento, separação judicial, divórcio, pátrio poder, tutela, curatela, 

interdição, declaração de ausência, assim como as demais elencadas nas letras “a” a “e” 

do artigo 247, I a V, do Código de Processo Civil. 

 

Intimação 

Art. 1.209. Independentemente de determinação judicial, será feita a intimação das 

partes e interessados, bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento (artigo 203, § 4º do CPC).  

§ 1º Os atos de intimações dos advogados serão realizados pelo Diário da Justiça 

Eletrônico. As intimações do Ministério Público e do Defensor Público serão efetuadas 

pessoalmente, dispensada a expedição de mandado, mediante certidão e ciência nos 

autos. 

§ 2º Abandonado o processo, por período superior a 01 (um) ano, a secretaria, 

independentemente de determinação judicial, poderá intimar pessoalmente a parte, 

mesmo residente em outra comarca, via postal simples, para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, II do CPC).  

§ 3º As intimações por meio eletrônico serão feitas com observância à legislação 

pertinente e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Carta Precatória 

Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu 

cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita.  

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. 

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, intimar a 

parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado. 
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Art. 1.211. Devem ser encaminhados ao Juízo deprecado o original da carta precatória e 

tantas vias quantas necessárias para o cumprimento do ato.  

Art. 1.212. Nas cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior para a 

numeração dos autos principais no Juízo deprecante. 

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com confirmação de 

recebimento, e juntada do comprovante nos autos, informando todos os dados para 

futuras comunicações. 

§ 2º A cópia da carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e 

demais documentos necessários.  

Art. 1.213. Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar 

cumprimento ao pedido.  

§ 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação 

ou providência da parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado 

e permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata conclusão. 

§ 2º As cartas precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com o valor das 

custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro, para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. 

Art. 1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro 

expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial. 

Art. 1.215. Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, deverá 

ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução devidamente 

cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) dias, ou quantas vezes for 

necessário. 
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Art. 1.216. As cartas precatórias enviadas por meio eletrônico seguirão disciplina 

própria da legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da 

Justiça.  

 

Diligência Negativa do Oficial de Justiça 

Art. 1.217. Caso seja devolvida na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou 

qualquer outro expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para manifestar-

se no prazo de 05 (cinco) dias. Se a parte prestar outras informações ou indicar novo 

endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, independentemente de ordem 

judicial. 

Parágrafo único. Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde 

logo deferida, desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento.  

 

Edital 

Art. 1.218. Ressalvado requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, 

contendo os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade do 

ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário. 

§ 1º Nos editais de citação e daqueles para conhecimentos de terceiros, o seu resumo 

será solicitado à parte interessada, que deverá apresentá-lo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Não sendo fornecido, os documentos serão expedidos com a transcrição integral da 

petição inicial, após consulta ao Juiz. 

§ 2º Nos editais para citação e intimação de empresas deverão constar os nomes dos 

sócios-gerentes ou diretores. 

§ 3º Em caso de segredo de justiça, os editais extraídos de processos conterão somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes identificadas pelas iniciais e o 

Advogado/Ministério Público/Defensoria Pública. O relato da matéria de fato, se 

necessário, será feito com terminologia concisa e adequada, evitando-se expor a 

intimidade das partes envolvidas ou de terceiros. 
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Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de processos com custas 

judiciais, este deverá ser entregue à parte interessada, para publicação, mediante recibo 

nos autos.  

Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que possibilite a 

intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser enviado pelo correio, 

por carta registrada, com aviso de recebimento (AR). 

 

Publicação de Edital 

Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para publicação, 

intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no prazo de 10 (dez) dias. Não o 

fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo. 

 

Da Resposta do Réu 

Contestação 

Art. 1.221. Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas 

preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Havendo vários réus, a referida intimação só deverá ocorrer após a 

apresentação da contestação por todos eles ou após a expiração do prazo de resposta, 

atentando-se para o disposto no artigo 229 do Código de Processo Civil. Após, colher a 

manifestação do representante do Ministério Público, se houver intervenção deste, por 

imposição legal. 

Parágrafo único. Sendo intempestiva a contestação, deverá o gestor judiciário juntá-la 

e certificar a ocorrência, remetendo, em seguida, à conclusão.  

 

Reconvenção 

Art. 1.222. A reconvenção será oferecida na contestação, com a devida anotação no 

Cartório Distribuidor/Central de Cadastro, com recolhimento das custas, se for o caso.  

§ 1º Recebida a reconvenção, o Gestor judiciário adotará as seguintes providências: 

I – se intempestiva, certificará e fará conclusão; 
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II – se tempestiva, certificará e intimará o autor/reconvindo, na pessoa do advogado, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo-se o Ministério Público, se 

necessário. 

§ 2º Se a contestação à reconvenção vier instruída com documentos e/ou tenham sido 

arguidas questões preliminares, a secretaria intimará desde logo o réu/reconvinte para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação da 

parte, os autos serão conclusos. 

§ 3º Se a contestação da reconvenção não vier instruída com documentos nem tenham 

sido arguidas questões preliminares, os autos serão conclusos. 

 

Dos Incidentes Processuais 

Art. 1.223. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 

preliminar de contestação. 

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição 

e deve ser declarada de ofício. 

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de 

incompetência. 

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. 

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão 

proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente. 

Art. 1.224. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência 

em preliminar de contestação. 

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público 

nas causas em que atuar. 

 

Exceção de Impedimento e de Suspeição 

Art. 1.225. Apresentada a Exceção de Impedimento ou de Suspeição por meio de 

petição autônoma e observadas as normas do art. 326, da CNGC, a secretaria fará 

conclusão dos autos.  
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Impugnação ao Valor da Causa 

Art. 1.226. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à 

causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o 

caso, a complementação das custas. 

Parágrafo único. A incompetência relativa e a impugnação ao valor da causa serão 

arguidas no bojo da contestação. 

 

Remessa dos autos em caso de reconhecimento da incompetência 

Art. 1.227. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao 

juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades 

autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na 

qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: 

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; 

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 

§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência 

do juízo perante o qual foi proposta a ação. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da 

incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que 

exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. 

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente 

federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. 

 

Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas 

as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial. 

§ 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou procedidas as 

anotações devidas no sistema, em caso de processo eletrônico, acerca a instauração do 

incidente. 

§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o juiz 

determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em autos apartados, 
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caso em que serão devidas as custas respectivas, em consonância com Lei Estadual 

7.603/2001 e as tabelas respectivas. 

Art. 1.229. É desnecessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem 

jurídica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em 

que deva intervir como fiscal da ordem jurídica. 

Art. 1.230. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por 

decisão interlocutória. 

Art. 1.231. Em caso de procedência do pedido, serão procedidas as anotações devidas 

na distribuição ou no sistema, em caso de processo eletrônico, com a inclusão do novo 

integrante da relação jurídico-processual. 

 

Petições e Documentos Avulsos 

Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser juntados aos autos, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento na secretaria, independentemente de prévio 

despacho, intimando-se os interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o 

caso, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, após a 

citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação devolvidas por 

insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, quando a diligência restar 

negativa; juntada de documentos novos; proposta de honorários periciais; laudos de 

avaliação e pericial; cálculo do contador; esboço de partilha etc.  

§ 1º Juntados novos documentos, intimar os interessados, bem como o representante do 

Ministério Público, se for o caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

(artigo 437, § 1º, do CPC). 

§ 2º Requerido o registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas 

a imóvel (artigo 167, inc. I, n.º 21, da Lei 6.015/73), oficiar diretamente ao Registro de 

Imóveis competente, intimando-se o interessado a pagar diretamente ao favorecido, em 

10 (dez) dias, as custas relativas ao ato.  

§ 3º Se o processo, contudo, estiver concluso, submeter imediatamente a petição ou 

expediente a ele referente à apreciação do Juiz. 
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Ministério Público 

Art. 1.233. Em quaisquer processos onde a manifestação do representante do Ministério 

Público for imposição legal, dê-se-lhe vista dos autos no momento próprio (artigo 173, I 

do CPC). Quando este requerer diligências no sentido de uma parte prestar informações, 

comprovar algo etc., intimar a parte para se manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, 

tudo mediante certidão de impulsionamento. Atendida a exigência ou expirado o prazo, 

dê-se-lhe nova vista dos autos. 

 

Defensor Público 

Art. 1.234. Sendo a parte representada por Defensor Público, a intimação de todos os 

atos processuais será feita pessoalmente, contando-se-lhes em dobro todos os prazos 

(artigo 50, § 5.º da Lei 1.060/50). 

 

Curador Especial 

Art. 1.235. Apresentada a contestação e/ou requerida diligências, intimar o autor, 

obedecendo-se o mesmo procedimento adotado com referência ao Ministério Público. 

Parágrafo único. Intimar o curador especial, pessoalmente, de audiências designadas, 

hasta pública, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, dentre outros (artigo 203, 

§ 4º do Código de Processo Civil). 

 

Pedido de Vista 

Art. 1.236. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria ou próximo à 

audiência, fica assegurado, desde logo, independentemente de despacho, o pedido de 

vista pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for indicado pela lei. 

 

Autos ao Contador 

Art. 1.237. No momento adequado, o Gestor judiciário deverá remeter processos ao 

Contador para elaboração da conta de custas, em se tratando de processos distribuídos 

anteriores à vigência da Lei 7.603/01 de 27.12.01, como também, para cálculos, 

independentemente de prévio despacho judicial, intimando-se a parte a complementar o 

depósito prévio, a título de antecipação do valor do contador não oficializado e 
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pagamento de custas e despesas processuais. Concluído o cálculo, ouvir os interessados, 

quando necessário.  

§ 1º O mesmo procedimento regulado no caput deve ser observado para a hipótese de 

atualização de débito remanescente, a pedido do credor ou do devedor, expedindo-se, se 

for o caso, guia para depósito judicial. 

§ 2º Na elaboração dos cálculos referentes às custas/multas e cálculos diversos, o 

contador terá até 10 (dez) dias, podendo ser solicitado a dilação de prazo para 

cumprimento. Após o prazo o gestor judiciário deverá efetuar a cobrança para a 

devolução por ofício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Não atendida a 

determinação, informar ao Juiz, incontinenti, para a comunicação ao Diretor do Fórum e 

adoção de outras providências que julgar necessárias. 

 

Suspensão 

Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de suspensão do feito, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, por convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, 

parágrafo único do Código de Processo Civil). Também independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções 

Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80). 

Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o prazo, intimar a 

parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento ao feito), em 05 (cinco) dias. 

Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da intimação, sem manifestação, intimar a parte 

interessada pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção. 

 

Desistência da Ação 

Art. 1.239. Quando houver pedido de desistência da ação, no caso de processos 

distribuídos antes da vigência da lei 7.603 de 27/12/01, retornando os autos da 

contadoria, intimar a parte para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) 

dias, remetendo-se em seguida os autos à apreciação do Juiz. 

Parágrafo único. Havendo pedido de desistência da ação, com citação da parte ré já 

realizada, abrir-se-lhe-á vista para que se manifeste, depois de esgotado o prazo para 

resposta.  
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Renúncia de Mandato 

Art. 1.240. Noticiada nos autos a renúncia do procurador da parte, não sendo a 

procuração outorgada a mais de um advogado, o Gestor judiciário deverá verificar se o 

patrono notificou validamente o seu constituinte. Se afirmativo, observar-se-á o prazo 

de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. Se negativo, intimar a parte 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias.  

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses do item anterior, decorrido o decêndio e 

mais 30 (trinta) dias sem constituição de outro procurador, sendo omisso o autor, o 

gestor judiciário deverá intimá-lo nos termos do art. 485, § 1.º do CPC, para que supra a 

falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. No caso do réu, 

remeter os autos à conclusão.  

 

Prova Pericial 

Art. 1.241. O perito, ao ser intimado da nomeação, será cientificado de que deve 

apresentar o laudo na secretaria, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento, sob pena de destituição e aplicação de multa.  

§ 1º Os peritos e os assistentes técnicos não estão sujeitos a termo de compromisso. Os 

honorários do perito deverão ser depositados, se cabíveis, antes da realização da 

diligência. 

§ 2º Propostos os honorários periciais, o Gestor judiciário intimará as partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias. Apresentados quesitos suplementares durante a realização da 

perícia, o Gestor judiciário dará ciência à parte contrária (artigo 469 do CPC) e/ou 

representante do Ministério Público, se for o caso. 

§ 3º Quando a perícia versar sobre a autenticidade da letra e da firma (exame 

grafotécnico), e o perito requerer que a pessoa a quem se atribuir à autoria do 

documento lance em folha de papel, por cópia ou sob ditados, dizeres diferentes, para 

fins de comparação, intimá-la para atendimento da solicitação, independentemente de 

ordem do Juiz (artigo 478, § 3º do Código de Processo Civil). 

§ 4º Apresentado o laudo pericial no prazo fixado pelo Juiz, o Gestor judiciário intimará 

as partes para sobre ele se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo, o 
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assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo 

parecer (art. 477, § 1º, CPC). 

§ 5º Havendo impugnação, levar os autos à conclusão. 

 

Testemunhas e Depoimentos Pessoais 

Art. 1.242. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação 

do juízo. 

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente 

da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição. 

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da 

inquirição da testemunha. 

§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando: 

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; 

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; 

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública; 

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 do CPC. 

§ 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem 

motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

 

Recursos 

Art. 1.243. No ato de interposição do recurso, o Gestor judiciário deverá certificar:  

I – se foi interposto no prazo legal;  

II – se a parte recorrente efetuou o preparo, inclusive porte de retorno, (artigo 1.007  do 

CPC), salvo os embargos de declaração (artigo 1.023  do CPC).  
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§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela 

União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozem de 

isenção legal (artigo 1.007, § 1º do CPC). 

§ 2º Apresentada a resposta, levar os autos conclusos para reexame dos pressupostos de 

admissibilidade do recurso, quando assim determinado pelo Juiz no ato do seu 

recebimento, ou quando requerido pela parte recorrida. 

§ 3º Tratando-se de Agravo de Instrumento e juntada aos autos a cópia da petição do 

recurso e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos 

que instruíram o recurso (artigo 1.018 do CPC), fazer conclusão dos autos, para que o 

Juiz mantenha ou reforme a decisão agravada. Uma vez reformada ou modificada, 

intimar as partes, comunicando o relator do recurso. 

§ 4º Desapensar, salvo expressa determinação contrária do Juiz, os autos de execução, 

por ocasião da remessa dos embargos do devedor à Superior Instância, por força de 

apelação, trasladando para os autos da Execução cópia da sentença proferida. 

 

Retorno do Recurso 

Art. 1.244. Retornando os autos dos Tribunais Superiores, submetê-los à apreciação do 

Juiz. 

 

Dos Procedimentos Diversos 

 

Inventário 

Art. 1.245. Tomado por termo o compromisso do inventariante e prestadas as primeiras 

declarações, o feito só prosseguirá quando todos os herdeiros estiverem representados e 

instruído o processo com todos os documentos (título dos herdeiros, procurações, 

comprovantes de propriedade, certidões negativas das Fazendas etc.). 

§ 1º Na falta dos itens acima, a Secretaria intimará o inventariante para que os 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias. Não os providenciando, os autos serão 

conclusos. 

§ 2º Após as primeiras declarações, todos os interessados deverão ser citados para 

acompanharem o feito. A referida citação tornar-se-á dispensável quando os 
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interessados, espontaneamente comparecerem à Secretaria representados por 

advogados, declarando estarem cientes das primeiras declarações. 

§ 3º Após consumada a última citação, abrir-se-á vista aos interessados, pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem acerca das declarações do 

inventariante. 

§ 4º Estando em ordem o processo, será feita a sua conclusão. 

§ 5º Feita a avaliação judicial dos bens inventariados, intimar-se-ão o inventariante e o 

Promotor de Justiça, se houver sua participação (presença de incapaz), para 

manifestarem-se sobre o laudo no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

§ 6º Havendo concordância com a avaliação, o inventariante será intimado para 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) as últimas declarações, acompanhadas do plano de 

partilha e comprovante do recolhimento do imposto causa mortis e do inter vivos, se for 

o caso, abrindo-se nova vista ao Promotor de Justiça, se participante. 

§ 7º Se houver renúncia de algum herdeiro, será este intimado a comparecer na 

Secretaria para assinar o respectivo termo, salvo se já tiver instrumentado por escritura 

pública. Após, os autos serão conclusos. 

§ 8º Homologada a partilha ou adjudicação, a Secretaria providenciará o formal e 

intimará o inventariante para recolher as custas, bem como, as despesas referentes às 

cópias autenticadas para instruí-lo. 

§ 9º Após o pagamento das custas, ou decorrido o prazo para retirada do formal de 

partilha, proceder-se-á ao arquivamento. 

§ 10. Os pedidos de alvará para prática de atos antecipados serão processados dentro 

dos próprios autos (exemplos: venda de bens, saque e recebimento de valores etc.) e 

somente serão apreciados após prestadas as primeiras declarações e instruído o feito 

com todos os documentos exigidos em lei. Estando em ordem, dar-se-á vista do pedido 

ao Promotor de Justiça. Após, os autos serão conclusos. 

 

Do Arrolamento 

Art. 1.246. No Arrolamento, o inventariante, que funcionará no feito 

independentemente de qualquer termo, deverá apresentar, com a petição inicial, 

comprovante de propriedade dos bens, certidão de nascimento dos herdeiros, plano de 
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partilha amigável e prova da quitação dos tributos relativos aos bens inventariados 

(causa mortis e inter vivos, quando for o caso). 

§ 1º Em todos os casos o valor dado à causa deverá corresponder ao valor dos bens 

constantes da inicial, o que deverá ser certificado, sobre cujo valor deverá incidir custas 

processuais. 

§ 2º Homologada a partilha ou a adjudicação, a secretaria providenciará o formal ou a 

carta de adjudicação e intimará o inventariante para recolhimento das custas, das 

despesas referentes às cópias autenticadas para instruí-lo. 

§ 3º Após o pagamento das custas, ou decorrido o prazo para retirada do formal de 

partilha, proceder-se-á ao arquivamento. 

 

Alvarás Judiciais 

Art. 1.247. Recebido e autuado o pedido de alvará, dar-se-á vista ao Promotor de 

Justiça, nos casos em que é exigida a sua intervenção legal. 

§ 1º Caso o Promotor de Justiça requeira diligências, a solicitação deverá ser submetida 

ao Juiz. Se deferidas, as diligências deverão ser providenciadas e, uma vez cumpridas, 

será aberta nova vista ao Representante do Ministério Público. 

§ 2º Se o Promotor de Justiça requerer complementação das diligências, as partes serão 

intimadas para providenciá-las. Após, fazer conclusão. 

§ 3º Deferido o requerimento, será expedido o alvará, que deverá ser assinado pelo Juiz, 

e intimar-se-á o requerente para comparecer na secretaria para retirá-lo, fixando-se o 

prazo de 60 (sessenta) dias para prestação de contas pela parte. 

 

Da Separação Judicial e do Divórcio 

Art. 1.248. Nos processos de Separação e Divórcio consensuais, as partes serão 

intimadas dos atos processuais, inclusive designação de audiências, na pessoa de seus 

advogados. Serão, entretanto, intimados por carta ou mandado judicial, as partes 

assistidas pela Defensoria Pública, o Ministério Público e os beneficiários da Justiça 

Gratuita. 

Parágrafo único. Nas ações litigiosas, observar-se-á a determinação do Juiz. 
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Alimentos 

Art. 1.249. Nas ações alimentares, sendo o réu funcionário público ou tendo emprego 

fixo na área privada, requisitar, via ofício, a sua presença para audiência de conciliação 

e julgamento, dispensada a citação (artigo 5.º, § 2.º, da Lei 5478/68). 

Parágrafo único. Na mesma correspondência será determinado ao superior do 

requerido: 

I – colher o ciente deste na segunda via, fazendo devolução ao Juízo; 

II – informar os rendimentos do réu, compreendendo vantagens totais, descontos 

especificados e líquidos; 

III – comunicar que iniciou ou iniciará a efetuar os descontos dos alimentos 

provisoriamente fixados. 

 

Do Processo de Execução 

Da Execução por Título Extrajudicial 

Art. 1.250. Não localizado(s) o(s) devedor(es) e/ou bens, intimar o credor para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorridos 30 (trinta) dias da intimação e 

não havendo pronunciamento do exequente, deve ser ele intimado pessoalmente para 

cumprir a diligência que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo. 

Art. 1.251. Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação da citação e/ou 

penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, providenciar de imediato, 

aditando-se o mandado executivo. 

Art. 1.252. Ocorrendo arresto, intimar o credor para efeito do artigo 827, § 2º  do CPC. 

Requerida a expedição de edital, atender, com o prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 1.253. Citado o devedor e decorrido o prazo sem o pagamento do débito, o Gestor 

judiciário deverá cientificar o Oficial de Justiça acerca do ocorrido, para que este 

proceda à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, 

procedendo-se às intimações dos executados e suas esposas, se esta recair em bens 

imóveis.  

§ 1º Havendo penhora e avaliação, bem como oposição de Embargos e não sendo estes 

recebidos no efeito suspensivo, intimar as partes, na pessoa de seus advogados, ou na 
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falta destes, os seus representantes legais, pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

para se manifestarem. 

§ 2º Realizada a penhora/arresto/seqüestro de bens imóveis, o registro dos atos 

constritivos junto à Serventia Imobiliária será feito mediante auto ou termo de penhora. 

Neste caso, deverá o exequente ser intimado para dar cumprimento ao disposto no art. 

841 e §§ do CPC, devendo vir aos autos certidão probatória do registro efetuado. 

Art. 1.254. No caso de penhora on-line, observar-se-á o que dispõe o Capítulo 2, Seção 

19 da CNGC. 

Art. 1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la ao 

processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. Após, fazer os autos 

conclusos. 

Art. 1.256. Se o devedor ou seu cônjuge comparecer para alegar a impenhorabilidade 

do bem, dar vista ao credor para se manifestar, em 05 (cinco) dias, e fazer, a seguir, os 

autos conclusos. 

Art. 1.257. Requerida a substituição da penhora (artigo 849 do CPC), ouvir a parte 

contrária no prazo de 03 (três) dias.  

 

Da Adjudicação 

Art. 1.258. Havendo concordância das partes com o valor da avaliação, o credor deverá 

ser ouvido sobre: 

I – seu interesse na adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), por preço não inferior ao 

da avaliação. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens penhorados, o adjudicante 

depositará de imediato a diferença, na forma regulada pelo artigo 876 e §§, do CPC; ou 

II – sobre a alienação por iniciativa particular ou por intermédio de corretor credenciado 

perante a Autoridade Judiciária ou em leilão por leiloeiro público, na forma do art. 685-

C e ss.  

Art. 1.259. Não requerida à adjudicação, nem a alienação particular do bem penhorado 

ou leilão por leiloeiro público, serão designadas datas para a realização de hasta pública.  

Art. 1.260. Fica o Gestor judiciário autorizado a expedir e assinar o ofício requisitório 

ao Serviço de Registro de Imóveis da Circunscrição a que pertencer o imóvel, certidões 

da sua transcrição (se não existirem nos autos) e da existência de ônus reais, e atenderá 

ao disposto no artigo 889  do CPC, quando for a hipótese.  
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Art. 1.261. No edital do leilão, constará o montante do débito e da avaliação atualizada 

dos bens, mencionando-se as respectivas datas. Se a conta do débito ou laudo de 

avaliação datarem de mais de 30 (trinta) dias, a secretaria atualizá-los-á mediante 

aplicação do índice oficial adotado judicialmente. Neste caso, do edital constarão o 

valor primitivo, o valor atualizado pela Secretaria e as suas datas.  

Art. 1.262. Na hipótese de avaliação feita há mais de 06 (seis) meses, serão conclusos 

os autos para apreciação. 

Art. 1.263. Designadas as datas para a realização de hasta pública, deverá o Gestor 

judiciário:  

I – intimar o devedor por uma das formas previstas no artigo 889 e incisos do CPC;  

II – a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data 

marcada para o leilão. 

III – o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo 

juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos 

bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial. 

IV – não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou 

considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de 

divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e 

publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local. 

V – atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a 

forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de 

ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou televisão local, 

bem como em sítios distintos do indicado no § 2o, art. 887. 

VI – Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela 

imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local 

reservados à publicidade dos respectivos negócios. 

VII – cientificar as pessoas mencionadas no art. 889, CPC. 

Art. 1.264. Não tendo o credor providenciado a publicação dos editais que lhe foram 

entregues, redesignar novas datas, intimando-o pessoalmente para praticar os atos que 

lhe competir, no prazo de 5 (cinco), sob pena de extinção do processo. 
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Art. 1.265. Resultando negativa o leilão, intimar o credor, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, para, querendo, postular a substituição de bens, indicando-os, sob pena de 

extinção do processo.  

 

Suspensão da Execução 

Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens penhoráveis ou do 

próprio devedor, o feito deverá ser arquivado provisoriamente, com baixa no relatório 

estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, 

deve ser feito o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano. 

Art. 1.267. Suspensa a execução por acordo entre as partes, a fim de que o devedor 

cumpra voluntariamente a obrigação, vencido o prazo sem informação quanto ao 

cumprimento da transação, a execução retomará o seu curso normal (artigo 992, 

parágrafo único, do CPC). 

 

Dos Embargos 

Art. 1.268. Recebidos os Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o 

Gestor judiciário procederá ao seu registro, à autuação e ao apensamento dos autos 

respectivos, independentemente de qualquer despacho, certificando-se, ainda, a sua 

tempestividade. 

 

Arquivamento dos Embargos do Devedor 

Art. 1.269. Transitada em julgado a sentença proferida nos Embargos à Execução, 

arquivá-los após trasladar para os autos da Execução em curso, a cópia da decisão e o 

cálculo das custas apuradas (se houver), que serão contabilizadas ao quantum debeatur.  

Art. 1.270. Havendo recurso nos Embargos, antes de remetê-los ao Tribunal de Justiça 

trasladar para os autos da ação de Execução cópia da sentença proferida. 

 

Do Cumprimento da Sentença 

Art. 1.271. Intimado o devedor na pessoa de seu advogado, para fins do artigo 523 do 

CPC, e não cumprindo voluntariamente a sentença, nos termos do § 5º do mesmo 

dispositivo legal, aguardar por 06 (seis) meses o requerimento do credor para expedição 

de mandado. Findo o prazo supra, remeter os autos ao arquivo. 
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Execução para Entrega de Coisa 

Art. 1.272. Decorrido o prazo da citação, certificar e expedir mandado de busca e 

apreensão ou imissão de posse (se a coisa foi móvel ou imóvel). Após tentativa de busca 

e apreensão frustrada, decorridos 10 (dez) dias do mandado com o oficial, cobrar 

mandado, juntar certidão e intimar advogado do exeqüente a se manifestar sobre a 

certidão, no prazo de 05 (cinco) dias.  

 

Execução Fiscal 

Art. 1.273. Nas execuções fiscais, sempre que possível, as citações serão feitas pelo 

correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda Pública não requerer de outra forma. 

Art. 1.274. Antecipada a despesa de condução, deverá o oficial de justiça, após 

cumprido o ato de citação, devolver o mandado devidamente certificado à secretaria, 

onde aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias para o devedor pagar ou garantir a 

execução.  

Art. 1.275. Transcorrido o prazo acima mencionado, sem que a parte tenha efetuado o 

pagamento da dívida, nem garantida a execução, será o mandado devolvido ao Oficial 

de Justiça, após a antecipação das despesas de diligência pela Fazenda Pública, para o 

cumprimento dos demais atos (penhora ou arresto e avaliação), tudo mediante certidão 

de impulsionamento. 

 

Despejo por Falta de Pagamento 

Art. 1.276. Efetuado o depósito, abrir-se-á vista ao locador pelo prazo de 05 (cinco) 

dias. Em sendo alegado que a oferta não é integral, justificando a diferença, abrir-se-á 

vista ao locatário para, querendo, complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 62, inc.III, da Lei 8245/91. 

Art. 1.277. Qualquer que seja o fundamento do despejo, em sendo constatado o 

abandono do imóvel por ocasião da citação, dê-se vista ao locador. 

Art. 1.278. Salvo na hipótese de execução provisória da sentença, transitado em julgado 

o decisum que decretou o despejo, expedir, desde logo, notificação ao réu para 

desocupação do prédio no prazo assinalado, sob pena de despejo. Findo o prazo e não 

havendo informação de desocupação, expedir mandado de despejo. 
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Art. 1.279. Nas ações de despejo por falta de pagamento, havendo purgação parcial da 

mora e prosseguindo o processo pela diferença, deixando o réu de proceder ao depósito 

dos alugueres que vencerem no decorrer do procedimento, certificar e levar os autos à 

conclusão (artigo 62, inc.V da Lei 8.245/91). 

Art. 1.280. Nas ações de consignação em pagamento de alugueres e acessórios da 

locação, o deferimento da inicial pelo Juiz importará em ordem de intimação do autor 

para que deposite, em 24 (vinte e quatro) horas, a importância indicada na petição 

inicial, sob pena de extinção do processo (artigo 67, inc. II, Lei 8.245/91). 

Art. 1.281. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, a intimação e notificação, 

desde que autorizadas no contrato, far-se-ão mediante correspondência com aviso de 

recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante 

fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de 

Processo Civil (artigo 58, inc. IV da Lei 8.245/91). 

 

Autos Aguardando Providência da Parte Autora 

Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta com aviso 

de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competir, 

necessárias ao andamento do processo, deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 

(cinco), dar andamento ao feito sob pena de extinção.  

Parágrafo único. Não dispondo de numerário para a realização da diligência, a parte 

autora deverá ser intimada por edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da 

Justiça Eletrônico. 

 

Do Trânsito em Julgado 

Art. 1.283. Nos procedimentos especiais de Jurisdição Voluntária, renunciando as 

partes ao prazo recursal e não havendo intervenção do Ministério Público, fica 

autorizado o Gestor judiciário cumprir imediatamente a decisão.  

 

Arquivamento 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de executá-la, arquivar os autos. 
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§ 1º Extinto o processo, com ou sem julgamento do mérito, e ordenado o arquivamento 

dos autos, a Secretaria providenciará a baixa no sistema informatizado, lançando o 

andamento correspondente no sistema informatizado e preenchendo a data de 

encerramento, independentemente de determinação judicial, salvo nos processos de 

família, insolvência civil, falência e concordata.  

§ 2º Após o trânsito em julgado da decisão que tenha excluído algumas das partes de 

processo em andamento, a Secretaria comunicará o fato ao distribuidor para ser lançada 

baixa na Distribuição, independentemente de determinação judicial.  

§ 3º Se a parte não recolher as custas e despesas processuais e, em se tratando de 

processos distribuídos antes da vigência da Lei 7603/2001, o Gestor judiciário 

certificará e, independentemente de despacho do Juiz, arquivará os autos, excluindo-os 

apenas do relatório de feitos, sem baixa na distribuição, procedendo a remessa ao 

Cartório Distribuidor para anotações do saldo devedor das custas pendentes. 

Art. 1.285. Nas comarcas onde o Cartório Distribuidor não é oficializado, o Gestor 

judiciário deverá lançar a observação de pendência de custas no Sistema Apolo, em 

campo próprio, antes do arquivamento dos autos e após anotação no Distribuidor, 

conforme item supra.  

Art. 1.286. A entrega de documentos de processos findos, assim como a baixa na 

distribuição, fica condicionada ao pagamento das custas.  

Art. 1.287. Além das medidas contidas na presente seção, poderá o Juiz estabelecer 

normas complementares que atendam às peculiaridades de cada Juízo. 
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Seção 17 – Da Inserção de Tópico Síntese nas Sentenças Exaradas em Processos 

que Versem sobre Concessão ou Revisão de Benefícios Previdenciários ou 

Assistenciais 

 

Art. 1.288. Nas sentenças proferidas em ações previdenciárias de revisão e/ou 

concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais, deverá ser incluído no último 

parágrafo tópico síntese do julgado, especificando-se:  

§ 1º Nos casos de implantação de benefício: 

I – o nome do segurado; 

II – o benefício concedido; 

III – a renda mensal atual; 

IV – a data de início do benefício – DIB; 

V – a renda mensal inicial – RMI, fixada judicialmente ou “a calcular pelo INSS”, 

quando for o caso; 

VI – data do início do pagamento (data da elaboração do cálculo pelo contador judicial), 

quando for o caso; 

§ 2º Nos casos de conversão de tempo especial em comum: 

I – o período acolhido judicialmente; 

§ 3º Nas hipóteses de benefício concedidos a pessoa incapaz: 

I – o nome do representante legal autorizado a receber o benefício do INSS; 

§ 4ºNos casos de revisão: 

I – o número do benefício; 

II – a espécie de revisão, sendo o caso de se incluir novos salários de contribuição, 

informar as competências e o novo valor da RMI; 

§ 5º Nos casos de benefícios concedidos com base na atividade rural: 

I – o período a ser considerado como atividade rural; 

§ 6º Nos casos de emissão de CTC ou Averbação: 

I – os períodos que deverão ser certificados/averbados. 

§ 7º prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

I – deverá ser fixado um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. 
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Seção 18 – Do Procedimento de Pagamento Espontâneo da Obrigação  

 

Art. 1.289. A parte que pretenda promover o depósito em conta judicial, para não 

responder pela multa a que alude o artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, 

deverá requerê-lo no Juízo de 1º grau de jurisdição, onde o processo tramitou, ainda que 

os autos se encontrem nos Tribunais ou Turmas Recursais. 

§ 1º Recebida a petição requerendo autorização para pagar espontaneamente a dívida, o 

gestor judiciário certificará tal fato e expedirá imediatamente a guia de depósito na 

Conta Única, vinculada ao processo recorrido, à vista dos elementos de cálculos 

fornecidos pelo devedor, entregando-a ao requerente para os devidos fins. 

§ 2º A petição do devedor que requerer a efetivação do depósito judicial, após autuada e 

registrada no Sistema de Informática como Incidentes e Procedimentos Diversos, 

receberá número e código segundo a ordem cronológica de entrada, juntando-se aos 

autos a guia de recolhimento e intimando-se o credor sobre a efetivação do depósito. *  

§ 3º Devolvidos os autos principais, pelo Juízo ad quem, nele deverá ser certificada a 

efetivação do depósito e juntadas as peças do procedimento onde foi realizado, 

descartando-se a capa e comandando a baixa dele no sistema informatizado de 

acompanhamento processual. 

Art. 1.290. A pretensão liberatória e a ordem de levantamento em favor do credor serão 

requeridas ao Juiz da causa. 

§ 1º Autorizado o levantamento e expedido o alvará judicial, antes da devolução dos 

autos principais pelo Juízo ad quem, cópia deste será mantida no procedimento. 

§ 2º Devolvidos os autos pelo Juízo ad quem proceder-se-á na forma prevista no art. 

1.289, § 3º, da CNGC. 

Art. 1.291. Os autos do procedimento onde ocorreu o depósito somente serão conclusos 

ao Juiz de Direito se houver pedido expresso das partes e necessidade de decisão 

judicial. 
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Seção 19 – Do Serviço Conciliatório Familiar nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª 

Entrâncias do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 1.292. O SERVIÇO CONCILIATÓRIO FAMILIAR, identificado pela sigla 

“SCF”, nas Comarcas de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias do Estado de Mato Grosso, destinado à 

realização de audiências de conciliação prévia em processos litigiosos, das Varas 

Judiciais afetas às questões de Família e Sucessões, que admitam tal modalidade de 

acordo, e que a parte ré tenha endereço certo. 

Art. 1.293. O ato conciliatório terá lugar, após a distribuição e autuação da demanda 

proposta, onde a própria Secretaria da Vara Judicial competente, obedecida a pauta 

fornecida pelo conciliador, designará a audiência de tentativa de conciliação, a ser 

presidida pelo referido Auxiliar da Justiça, providenciando-se a intimação da parte 

autora e seu patrono, do evento processual. 

Parágrafo único. Havendo pedido de providências judiciais urgentes que reclame 

decisão do magistrado, excepcionalmente, os autos lhe serão submetidos antes da sessão 

de conciliação que será designada após tal fase procedimental.  

Art. 1.294. O documento utilizado para a citação deverá conter: 

I – resumo ou cópia do pedido inicial; 

II – dia e hora para comparecimento do citando, para a audiência conciliatória; 

III – ciência de que a contestação poderá ser apresentada, em caso de ser inexitosa a 

conciliação, na própria audiência conciliatória, ou no prazo estabelecido na legislação 

processual específica, contado da data do referido ato conciliatório, conforme o caso. 

Parágrafo único. Não sendo o Ministério Público o autor da demanda judicial 

proposta, será o seu Representante notificado para, querendo, comparecer ao ato 

conciliatório, na forma do que dispõe o art. 178  do Código de Processo Civil. 

Art. 1.295. Havendo acordo entre as partes litigantes, será ele reduzido a termo, com 

imediato encaminhamento dos autos ao magistrado, para a sua homologação.  

Art. 1.296. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Descumprindo o acordo, a requerimento da parte, formalizado por 

escrito, promover-se-á a execução. 
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Art. 1.297. Não obtida a conciliação, será recebida a contestação, caso apresentada, ou 

aguardar-se-á o decurso do prazo legal para a resposta da parte ré, remetendo-se os 

autos à secretaria da Vara Judicial. 

Seção 20 – Do funcionamento da Central de Conciliação no Foro da Capital e dá 

outras providências  

 

Art. 1.298. A Central de Conciliação destina-se à realização de audiências de 

conciliação prévia em processos litigiosos, em trâmite nas Varas de Família e Sucessão 

da Comarca de Cuiabá, em que a parte ré tenha endereço certo, e funcionará sob a 

coordenação de um Juiz de Direito designado pelo Corregedor-Geral da Justiça; 

Art. 1.299. Distribuídos e autuados, após as providências de praxe pela secretaria, o 

Juiz da Vara a qual o feito foi distribuído, proferirá despacho designando data e horário 

para realização de audiência de conciliação, e se for o caso, apreciará pedido de liminar 

ou de antecipação de tutela, bem como determinará citação do réu e a intimação da parte 

autora para comparecer na audiência de conciliação. 

§ 1º Não sendo o Ministério Público o autor da ação, e obrigando a lei a sua 

intervenção, o seu representante será intimado para comparecer ao ato conciliatório. 

§ 2º Na sessão de conciliação, caso as partes celebrem acordo, este será reduzido a 

termo, submetido ao representante do órgão do Ministério Público, se houver 

necessidade de sua intervenção, e encaminhado ao Juiz de Direito, para homologação. 

§ 3º Nas ações regidas pela Lei nº 5.478/68, o réu será citado e intimado a comparecer 

na sessão de conciliação, com a advertência de que, não havendo acordo, os autos serão, 

incontinente, encaminhados ao juiz do feito para realizar a instrução do processo ou 

determinar as providências que entender cabíveis. 

§ 4º Nas demais ações, o réu será citado e intimado a comparecer à sessão de 

conciliação, com a advertência de que o prazo de contestação terá início naquela 

referida data, se por qualquer motivo não se obtiver o acordo. 

Art. 1.300. Proferida a sentença homologatória do acordo, não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser imediatamente 

arquivado, com as anotações devidas. 

Parágrafo único. Comunicado o descumprimento do acordo, a requerimento da parte, 

promover-se-á sua execução. 
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Art. 1.301. Não havendo acordo na sessão de conciliação, naquele mesmo ato 

processual, o conciliador, informalmente, solicitará ao magistrado que designe data e 

horário para realizar a audiência de instrução, com prazo suficiente para a apresentação 

da contestação e impugnação, que será consignado no Termo de Audiência, saindo as 

partes intimadas. 

Parágrafo único. A contestação será recebida na própria sessão de conciliação, caso 

apresentada; ou, aguardar-se-á o prazo para sua apresentação, na secretaria. 

Art. 1.302. A Central de Conciliação terá um Juiz Coordenador a quem compete: 

I – dirigir e organizar os trabalhos da Central de Conciliação; 

II – oficiar ao Ministério Público e à Defensoria Pública para apresentação de escalas 

dos seus membros que irão atuar na Central de Conciliação; 

III – avaliar trimestralmente os relatórios estatísticos de produtividade, submetendo-os 

á apreciação do Conselho da Magistratura; 

VI – apontar diretrizes para aperfeiçoamento dos trabalhos da Central de Conciliação; 

V – solicitar credenciamento de conciliadores ou recrutamento de acadêmicos 

conciliadores ao Presidente do Tribunal de Justiça, indicando o número de vagas; 

VI – fazer entrevista seletiva com os acadêmicos postulantes ao estágio avaliando-lhes a 

capacitação técnica, intelectual e moral, indispensáveis ao desempenho da função de 

conciliador; 

VII – atestar a produtividade e a Nota Fiscal de prestação de serviços do Conciliador 

credenciado; 

VIII – atestar a frequência e assinar o certificado de estágio do Acadêmico Conciliador; 

IX – solicitar capacitação, treinamentos e cursos de aperfeiçoamento para os 

conciliadores e servidores que atuam na Central de Conciliação; 

X – designar um dos magistrados da Vara de Família para, semanalmente, 

responsabilizar-se pelos trabalhos da Central de Conciliação, a quem competirá: 

a) exercer as atribuições e atividades do Juiz Coordenador, em substituição legal, em 

caso de afastamentos temporários; 

b) zelar pelo bom desempenho dos trabalhos do gestor da central e dos conciliadores 

credenciados ou sob estágio; 

c) homologar os acordos; 

d) atender as partes e/ou seus patronos; 
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e) assinar os mandados de averbação e ofícios, que não puderem ser assinados pelo 

gestor judiciário; 

Art. 1.303. A secretaria da vara, ou unidade jurisdicional equivalente, sob a gerência do 

gestor judiciário, compete: 

I – Receber, processar e realizar a triagem dos feitos que serão submetidos a 

conciliação; 

II – Expedir mandados e cartas de intimação;  

III – fazer carga dos autos à Central de Conciliação; 

IV – receber os autos da Central de Conciliação, após a sessão de conciliação. 

Art. 1.304. Ao servidor designado pela Diretoria do Foro para gerenciar os trabalhos da 

Central de Conciliação compete: 

I – elaborar escala de conciliadores credenciados e acadêmicos, conforme orientação do 

Juiz Coordenador;  

II – receber as pautas das secretarias das varas; 

III – receber os processos e distribuí-los equitativamente aos conciliadores, fazendo a 

compensação de carga quando for o caso; 

IV – conferir os relatórios de produtividade dos conciliadores credenciados, 

encaminhando-os para serem atestados pelo juiz que estiver respondendo pela Central;  

V – encaminhar ao FUNAJURIS os relatórios e certidões de produtividade dos 

conciliadores credenciados, juntamente com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 

até o 5º dia útil do mês subsequente, atestadas pelo magistrado; 

VI – encaminhar ao setor de Estágio do Tribunal de Justiça, frequência dos estagiários 

(acadêmico conciliador), atestados pelo magistrado; 

VII – encaminhar mensalmente por meio eletrônico, até o 5º dia útil, cópia dos 

relatórios de produtividade de conciliadores credenciados e acadêmicos, de forma 

distinta, ao DAJE – Departamento de Apoio aos Juizados Especiais;  

VIII - comunicar ao juiz coordenador os casos de audiências não realizadas por inércia 

ou desídia das secretarias das varas.  

Art. 1.305. Ao conciliador cabe exercer a função, nos termos do Provimento nº 

40/2008/CM. 
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Seção 21 – Recomenda aos magistrados adoção de medidas para assegurar maior 

eficiência na solução de demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde  

 

Art. 1.306. Recomenda aos magistrados que nas ações relativas à saúde, seja evitada a 

autorização de fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela ANVISA, ou 

em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. 

Art. 1.307. Seja ouvido, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os 

gestores municipais e estaduais da área de saúde, antes da apreciação de medidas de 

urgência. 

Art. 1.308. A verificação junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), 

se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, 

caso em que estes devem assumir a continuidade do tratamento, 

(http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html). 

Art. 1.309. Sempre, no momento da concessão de medida abrangida por política 

pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos programas. 

Art. 1.310. Recomenda que os magistrados promovam para fins de conhecimento 

prático de funcionamento, visitas aos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, bem 

como às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, dispensários de 

medicamentos, e a hospitais habilitados em Oncologia como Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia – CACON. 
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Seção 22 – Orienta os magistrados acerca do procedimento a ser adotado 

posteriormente ao deferimento de liminar em ações referentes à saúde, cujo sujeito 

passivo é a Fazenda Pública e/ou seus entes  

 

Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a 

busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. 

Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse processual, 

verificar a documentação que comprove ter o autor realizado o pedido administrativo. 

Art. 1.312. É recomendável que a determinação judicial para fornecimento de fármacos 

evite os medicamentos ainda não registrados na ANVISA, ou em fase experimental, 

ressalvadas as exceções expressamente previstas em Lei (Enunciado nº 06, I Jornada de 

Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.313. Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do SUS 

– Sistema Único de Saúde – definidas em lei para o atendimento universal às demandas 

do setor da saúde, recomenda-se nas ações contra o poder público nas quais se pleiteia 

dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso atendidos por médicos 

particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o acompanhamento e o 

tratamento junto a uma unidade CACON/UNACON (Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia/Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia). (Enunciado nº 07, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.314. Recomenda-se que nas ações que versem sobre medicamentos e tratamentos 

experimentais haja a observância das normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e não se 

imponha aos entes federados o provimento e o custeio de medicamento e tratamentos 

experimentais (Enunciado nº 09, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça, em 15 de maio de 2014). 
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Art. 1.315. Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto 

ou procedimento já previsto nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PDCT), recomenda-se que seja 

determinada, pelo Poder Judiciário, a inclusão do demandante em serviço ou programa 

já existentes no SUS, para fins de acompanhamento e controle clínico (Enunciado 11, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.316. A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e 

descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 

(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses, e fazendo referência também à situação do registro na ANVISA (Enunciado 12, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014). 

Art. 1.317. Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia 

oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificar a 

solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e 

alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014).  

Parágrafo único. Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre 

saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.318. Recomenda-se a observância do Enunciado 16, I Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas 

demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da 

evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS”. 

Art. 1.319. Nas demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de 

saúde relativos ao Sistema Único de Saúde, após a determinação do bloqueio de ativos 

das pessoas jurídicas de direito público interno, os magistrados deverão, antes de 

autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o orçamento especificado ou, 
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se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do 

serviço judicialmente autorizado. 

§ 1º No caso da última parte do caput deste artigo, ou seja, se impossível a exigência da 

nota fiscal previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, após a 

prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, necessariamente aos autos. 

§ 2º Todo e qualquer bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, 

no que tange às demandas mencionadas no caput deste artigo, deve ser feito, 

necessariamente, pelo sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta 

única do Poder Judiciário, vedada a constrição diretamente nos caixas das instituições 

bancárias, salvo excepcional urgência, razoável e devidamente fundamentada nos autos.  

§ 3º Excepciona-se, ainda, da vedação disposta no parágrafo anterior as unidades 

judiciárias que utilizarem o sistema P.J.E. – Processo Judicial Eletrônico, enquanto não 

habilitadas no sistema SISCON - Sistema de Controle de Depósitos Judiciais. 

§ 4º Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no caput deste artigo deverá 

o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vista dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção 

das providências necessárias - inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE). 

§ 5ºAcaso a Secretaria de Estado/Município de Saúde, de Fazenda e/ou a Auditoria 

Geral e os órgãos de controladoria interna necessitarem de outras informações acerca 

dos gastos deverá o destinatário do crédito fornecer-lhes as informações necessárias 

acerca do procedimento autorizado pela decisão judicial. 

Art. 1.320. Em caso de medida judicial liminar ou definitiva que verse sobre prestação 

continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou 

no fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. 

Parágrafo único. O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares 

nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas 

periódica.  
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Art. 1.321. Em caso de ações que versem sobre a aquisição de medicamentos ou 

equipamentos, poderá o juiz, quando reputar necessário, exigir documentação que 

comprove que o preço apresentado não extrapola o valor praticado, caso o 

equipamento/medicamento não seja o único disponível. 

Art. 1.322. Recomenda-se ao juiz que não autorize, salvo motivo justificável e 

fundamentado nos autos, pagamentos superiores aos praticados pelo mercado, inclusive 

devendo observar como parâmetro os preços adotados pelos planos de saúde. 

Art. 1.323. As ações judiciais para as transferências hospitalares devem ser precedidas 

de cadastro do paciente no serviço de regulação de acordo com o regramento de 

referência de cada Município, Região ou do Estado. 

Art. 1.324. As altas de internação hospitalar de paciente, inclusive de idosos e 

toxicômanos, independem de novo pronunciamento judicial, prevalecendo o critério 

técnico profissional do médico (Enunciado 47, II Jornada de Direito de Saúde, CNJ). 

Art. 1.325. Se o magistrado entender necessária a prova técnica, para que ela (prova 

pericial) seja mais fidedigna com a situação do paciente, recomenda-se a requisição do 

prontuário médico. 

Art. 1.326. Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não devem ser 

deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados pela 

ANVISA ou para uso off label. 

Art. 1.327. O magistrado, ao proceder à análise do caso concreto, com forte na garantia 

da independência judicial, se for o caso, observará o teor do Enunciado 50, segunda 

parte, da II Jornada de Direito da Saúde, Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, 

“Não podem ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso a produtos ou 

procedimentos experimentais”. 

Art. 1.328. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer 

relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco 

imediato, ou documento médico que retrate a situação emergencial – requisição médica 

que ateste a situação do paciente. 

Art. 1.329. Recomenda-se que o juiz, na análise do caso concreto, observar se ele se 

adequa ao enunciado 53, II Jornada de Sáude, CNJ, segundo o qual “Mesmo quando já 

efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, 

deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada 
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vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED”. 

Art. 1.330. Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário 

deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade 

do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral. 

Art. 1.331. Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do 

medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de 

liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a 

apresentação prévia de três orçamentos. 

Art. 1.332. Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, 

produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. 

Art. 1.333. Recomenda-se ao juiz, atento à situação concreta, a observância do 

Enunciado 58, II Jornada de Saúde, CNJ, segundo o qual “Quando houver prescrição de 

medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista 

(RENAME /RENASES) ou protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do 

médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da 

prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. 

Art. 1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição 

de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 
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Seção 23 – Negócios jurídicos processuais e calendário processual 

 

Dos negócios jurídico processuais 

Art. 1.335. Os direitos que admitam autocomposição, a que se refere o artigo 190, 

NCPC, são aqueles que se referem aos direitos indisponíveis. 

Art. 1.336. O juiz analisará analisar o acordo formulado entre as partes para verificar a 

validade da convenção, quanto à legalidade ou à inserção abusiva em contrato de adesão 

ou se alguma das partes se colocar em manifesta situação de vulnerabilidade em relação 

ao acordo.  

 

Calendário processual 

Art. 1.337. As partes e o juiz podem, em comum acordo, fixar calendário para a prática 

de atos processuais, nos limites da exigência do procedimento, que somente poderá ser 

modificado em casos excepcionais, devidamente justificados. 

Parágrafo único. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou 

a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 
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Seção 24 – Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz 

 

Art. 1.338. O juiz dirigirá o processo civil conforme as disposições respectivas, 

incumbindo-lhe: 

I – assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II – velar pela duração razoável do processo; 

III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias; 

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; 

VI – dilatar os prazos processuais, antes de encerrado o prazo regular, e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela do direito;  

VII – exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além 

da segurança interna dos fóruns e tribunais; 

VIII – determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para 

inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; 

IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros 

vícios processuais; 

X – quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a 

que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei 

no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da 

ação coletiva respectiva. 

Art. 1.339. O juiz tem o poder-dever de decidir, ainda que haja lacuna ou obscuridade 

do ordenamento jurídico e só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 

Art. 1.340. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do 

processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá 
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decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da 

litigância de má-fé. 

Art. 1.341. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: 

I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de 

ofício ou a requerimento da parte. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois 

que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for 

apreciado no prazo de 10 (dez) dias. 
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Seção 25 – Ordem Cronológica de processos conclusos para proferir sentença 

 

Art. 1.342. Os juízes, na medida do necessário, elaborarão seus planos de ação 

referentes aos processos sob sua tutela e atenderão, de forma preferencial, à ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença, nos termos do artigo 12, NCPC. 

§ 1º A lista de processos aptos a julgamento permanecerá à disposição da sociedade na 

rede mundial de computadores, e incumbe ao DAPI – Departamento de Aprimoramento 

de Primeira Instância desenvolver o sistema. 

§ 2º Enquanto não desenvolvido o sistema mencionado no § 1º, o gestor deverá 

disponibilizar às partes e advogados, mensalmente, o relatório do APOLO nominado 

“controle de processos em andamento”, “processos conclusos para sentença novo CPC”. 

§ 3º Quando das férias e afastamentos dos magistrados os feitos permanecerão em 

gabinete do magistrado, obedecendo-se à ordem de conclusão, ficando à disposição das 

partes, todavia, em casos urgentes, nos quais poderão ser conclusos ao substituto legal, 

mediante requisição, devidamente fundamentada e justificada. 

§ 4º Estão excluídos da regra do caput os processos mencionados no § 2º, artigo 12, 

CPC. 

§ 5º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões 

entre as preferências legais. 

§ 6º Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1o, o requerimento formulado 

pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a 

reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Após a decisão, o 

processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. 

§ 7o Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1o ou, conforme o caso, no § 3o, o 

processo que: 

I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de 

realização de diligência ou de complementação da instrução; 

II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II, CPC. 

§ 8º No caso de os processos serem conclusos ao mesmo tempo, terão prioridade para 

julgamento aqueles distribuídos em primeiro lugar, ressalvados os que versem sobre o 

direito à vida, à saúde, liberdade, mandado de segurança, cidadania (ação popular, ação 

civil pública).  
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§ 9º Em relação aos processos anulados na mesma sessão de julgamento, se conclusos 

na mesma ocasião, aplica-se a regra disposta no parágrafo anterior. 

 

CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 

 

Seção 1 – Livros Obrigatórios  

 

Art. 1.343. Cada secretaria criminal terá, obrigatoriamente, os seguintes livros: 

I – Registro Geral de Processos Criminais; 

II – Registro de Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigatórios; 

III – Registro de Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem; 

IV – Registro de Execuções Penais e sursis; 

V – Registro de Procedimentos Criminais Diversos;  

VI – Registro de Requerimentos Avulsos e Ofícios; 

VII – Carga de Autos ao Ministério Público; 

VIII – Carga de Autos à Advogado; 

IX – Carga de Autos à Defensoria Pública; 

X – Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

XI – Carga de Inquéritos e Procedimentos Investigatórios para a Autoridade Policial; 

XII – Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça; 

XIII – Registro de Termos de Fiança. 

Art. 1.344. As secretarias criminais terão, ainda, os seguintes classificadores para 

arquivamento de: 

I – Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III – Comprovantes de Depósito de Fiança; 

IV – Termos de Fiança, até seu encadernamento; 

V – Alistamento de Jurados, Lista Anual e Edital previstos no CPP; 

VI – Atas do Tribunal do Júri; 

VII – Alvarás Expedidos; 

VIII – Mandados de Prisão Expedidos; 

IX – Portarias Expedidas; 
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X – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas requisitados pelo 

juízo; 

XI – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

XII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (art. 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

Art. 1.345. Os livros e papéis de controle serão substituídos por seguro procedimento 

da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC. 

Art. 1.346. Deverão ser anotados na coluna “observações” do livro de Registro de 

Processos Criminais a data do arquivamento dos autos e o número da caixa respectiva. 

Art. 1.347. Nas Varas Especializadas serão utilizados apenas os livros de sua 

competência. 

Art. 1.348. As decisões proferidas em embargos de declaração, quando não lançadas 

integralmente no sistema informatizado, serão arquivadas no Livro de Registro de 

Sentenças, fazendo constar, no registro da decisão embargada, o número do Livro e das 

folhas onde a decisão dos embargos está arquivada.  

Art. 1.349. Nas ações penais com aplicação do artigo 366 do CPP, após o magistrado 

analisar a conveniência da decretação da prisão preventiva ou da produção antecipada 

das provas, e, decidindo pela suspensão do processo, este deverá ser arquivado 

provisoriamente, dando-se baixa no relatório. 
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Seção 2 – Procedimentos Inquisitoriais 

 

Art. 1.350. Os inquéritos policiais, as peças informativas e os procedimentos 

instaurados para o exercício da ação penal privada somente serão lançados no livro de 

Registro Geral de Processos Criminais depois do oferecimento ou recebimento da 

denúncia ou da queixa-crime. 

§ 1º Antes do oferecimento da denúncia, o inquérito policial e/ou outras peças 

informativas não deverá ser reautuado, nem será computado nos relatórios estatísticos, 

devendo, no entanto, ser devidamente distribuído e cadastrado no sistema 

informatizado, recebendo etiqueta de identificação. 

§ 2º Assim que distribuídos às Varas competentes, os inquéritos policiais deverão, 

independentemente de prévio despacho, ser encaminhados ao representante do 

Ministério Público. 

§ 3º Somente com a denúncia ou com pedido de arquivamento, ou ainda por provocação 

de interessados, é que os autos de inquérito policial serão encaminhados à apreciação 

judicial. 

 § 4º O inquérito policial, em caso de réu preso, se o representante do Ministério Público 

requerer diligência ou deixar transcorrer o prazo do artigo 46 do Código de Processo 

Penal sem nenhuma manifestação, deverá ser imediatamente concluso. 

§ 5º Na Comarca de Cuiabá e nas demais Comarcas em que o Ministério Público do 

Estado possua estrutura administrativa para tanto, os inquéritos policiais relatados ou 

por ocasião do primeiro pedido de dilação de prazo, oriundos da Polícia Judiciária Civil 

ou da Polícia Federal, serão enviados à distribuição criminal, visando ao registro de 

procedimento investigatório e prevenção do Juízo, procedendo o cartório distribuidor ao 

encaminhamento à secretaria do Juízo criminal para o qual ocorrer a distribuição, 

devendo o Gestor judiciário responsável remeter ao Ministério Público estadual os 

autos, independentemente de despacho inicial da autoridade judiciária, mediante carga. 

§ 6º No sistema informatizado, lançada a carga, constará a observação de que, a partir 

daquele momento, a tramitação do inquérito policial se dará entre o Ministério Público e 

a delegacia, nos termos dos §§ 5º e 12 deste artigo. 

§ 7º No caso de pedido de dilação de prazo para conclusão do inquérito policial, a 

análise será realizada pelo representante do Ministério Público, até mesmo para 
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determinar diretamente a realização de diligência à autoridade policial. 

§ 8º Os instrumentos e objetos que acompanharem os inquéritos policiais ficarão à 

disposição do Juízo criminal, desde o momento do seu registro e distribuição pelo 

Cartório Distribuidor ou pela Vara Criminal. 

§ 9º Após a providência inicial de registro, a tramitação dos inquéritos policiais ocorrerá 

entre o Ministério Público e as Delegacias de Polícia, entre o Ministério Público e a 

Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil ou entre o Ministério Público e a 

Superintendência da Polícia Federal, conforme o caso. 

§ 10. Somente será admitida a tramitação nas Varas com competência criminal dos 

inquéritos policiais e demais peças de informação, quando houver: 

I – denúncia ou queixa; 

II – pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público; 

III – procedimento instaurado a requerimento da parte, para instruir ação penal privada 

(art. 19, CPP), quando tiver que aguardar em Juízo sua iniciativa; 

IV – comunicação d e flagrante ou qualquer outra forma de constrangimento aos 

direitos fundamentais previstos na Constituição federal; 

V – medidas cautelares, tais como busca e apreensão, seqüestro, quebra de sigilo 

bancário ou telefônico, dentre outras previstas na legislação. 

§ 11. Ocorrendo representação da autoridade policial pela decretação da prisão 

temporária, no interesse do inquérito policial já instaurado, atendendo ao princípio da 

celeridade, o pedido poderá ser encaminhado ao Juízo competente acompanhado do 

prévio parecer do Ministério Público. 

§ 12. Os inquéritos policiais que ainda estiverem em tramitação nas Varas com 

competência criminal e nos quais não tenha havido propositura de ação penal ou pedido 

de medida cautelar deverão ser remetidos ao Ministério Público para as providências 

dos itens anteriores. 

Art. 1.351. Para facilitar a reclamação depois do decurso do prazo devido ou concedido, 

os Gestores Judiciários lançarão, obrigatoriamente, no sistema, a data de vencimento 

das cargas e providenciarão o devido agendamento para cobrança dos inquéritos 

devolvidos à Polícia, salvo nas hipóteses em que a tramitação ocorrer na forma §§ 5º a 

12 do artigo 1.350, CNGC. 

Art. 1.352. As pessoas envolvidas nos fatos referidos nas peças informativas, para fins 
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de certidão, serão reputadas interessadas e, nessa condição, mencionadas. 

Art. 1.353. Serão anotados no livro próprio as armas e objetos apreendidos, devendo ser 

certificado nos autos do inquérito o recebimento desses bens. Deverão ser guardadas em 

local seguro as armas dos feitos em andamento, conforme disposto no art. 1.475 da 

CNGC. 

§ 1º É proibida a cautela de armas apreendidas. O depósito e guarda deverão ser feitos 

na forma legal, sendo recomendada, desde que possível, a remessa imediata delas ao 

Comando da Região Militar a que está vinculado (Lei 10.826/2003, Decreto 5.123/2004 

e Decreto 3.665/2000), excluídos em qualquer hipótese os “Tiros de Guerra” e 

“Delegacias do Serviço Militar”. 

§ 2º Quando da remessa de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do 

Exército mais próximo (Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis), deverá ser confeccionada a 

respectiva relação e enviada por Ofício do Juízo, por Oficial de Justiça, acompanhado 

de policial militar, requisitado com antecedência. Sendo a retirada e transporte 

realizados diretamente pelo Exército, a relação das armas, acessórios ou munições será 

recibada pela autoridade responsável.  

§ 3º As armas de fogo, acessórios ou munições deverão ser embaladas e lacradas de 

forma a garantir a segurança no transporte, bem como o Ofício ser devidamente 

recibado pela autoridade competente e devolvido no Juízo pelo Oficial de Justiça 

responsável. 

§ 4º Nas comarcas em que houver seção de depósito, nos termos da Seção 20, deste 

Capítulo, as providências determinadas nos itens anteriores competirão ao respectivo 

Juiz supervisor, após comunicação do Juízo do processo acerca da definitiva 

disponibilidade das armas apreendidas. 

Art. 1.354. Decorrido o prazo para conclusão do inquérito ou para a realização de 

diligência pela autoridade policial, assim como para a manifestação do  

representante do Ministério Público ou do interessado, inclusive em procedimentos 

investigatórios, o Gestor judiciário, imediatamente, informará ao Juiz e providenciará 

ofício de cobrança dos autos, que deve ser assinado pelo Juiz, no qual fixar-se-á prazo 

exíguo. 

Art. 1.355. O representante do Ministério Público deverá ter ciência imediata da 

decisão que determinou o arquivamento dos autos de inquérito. 
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Parágrafo único. O arquivamento de inquérito deverá ser anotado no livro de Registro 

de Inquéritos Policiais, devendo ser comunicados dele os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal. 

Art. 1.356. A remessa do inquérito ao Procurador-Geral, em caso de discordância do 

pedido de arquivamento, deverá também ser anotada no livro de Registro de Inquéritos 

e Procedimentos Investigatórios, dando-se ciência ao representante do Ministério 

Público. 

Art. 1.357. Diante do pedido de prisão, ou se estiver preso o indiciado, ou se for 

declinada a competência, com a remessa do inquérito, ou se tiver sido oferecida 

denúncia ou queixa-crime, o distribuidor e, se houver determinação do Juiz ou 

requerimento do Ministério Público, o Gestor judiciário da Vara e os demais Gestores 

da Comarca informarão os antecedentes. 
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Seção 3 – Cartas Precatórias 

 

Art. 1.358. Quando da distribuição de carta precatória criminal que tenha por objeto a 

citação ou a intimação do imputado, o Cartório Distribuidor, independente de despacho 

do Juiz e de solicitação do Juízo deprecante, certificará acerca dos antecedentes 

criminais do acusado.  

Art. 1.359. A carta precatória será instruída com as peças necessárias à boa realização 

do ato, devendo constar, sempre, o nome de todos os acusados ou querelados. 

Art. 1.360. Tendo por objeto a citação, a carta deve, obrigatoriamente, ser instruída com 

cópia reprográfica ou traslado da denúncia ou queixa-crime. Sendo o objeto o 

interrogatório, além da denúncia ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja 

instruída com a cópia do interrogatório policial. Se o objeto for inquirição de 

testemunhas, deverá, ainda, ser instruída com cópia da defesa prévia, se houver, e do 

depoimento policial. 

§ 1º Havendo mais de um réu, sendo as defesas conflitantes, será instruída também com 

cópia do interrogatório de todos, com a advertência da necessidade de nomeação de 

defensores distintos. 

§ 2º Deverá ser informado por quem foram arroladas as testemunhas, se pela acusação 

ou pela defesa, e no caso de haver mais de um réu, por qual deles. 

Art. 1.361. O prazo para a devolução da carta precatória destinada à inquirição de 

testemunhas será, necessariamente, marcado. 

Art. 1.362. Tratando-se de réu preso, observar-se-ão os prazos máximos de 10 (dez) 

dias, para Comarcas contíguas ou próximas, de 20 (vinte) dias para outras Comarcas do 

Estado ou de Estados próximos, e de 30 (trinta) dias para as dos demais Estados, com as 

variações pertinentes. 

Parágrafo único. Em caso de réu solto, os prazos referidos na norma anterior poderão 

ser dilatados dentro de limites razoáveis. 

Art. 1.363. As partes deverão ser intimadas da expedição de carta precatória para a 

inquirição de testemunhas. 

Art. 1.364. O processo prosseguirá independentemente da oportuna devolução da carta 

precatória. 

Parágrafo único. Tendo por objeto a intimação ou requisição do réu para realização de 
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exame de insanidade mental, a carta deverá conter a data, horário e local do 

agendamento do exame.  

Art. 1.365. A data da juntada da carta precatória deverá ser certificada nos autos pelo 

Gestor judiciário, que juntará ao feito apenas as peças necessárias, como a certidão da 

citação ou intimação e o termo de interrogatório ou inquirição, arquivando em pasta 

própria as demais peças.  

Art. 1.366. Devolvida a Carta Precatória depois das alegações finais e antes da 

sentença, se cumprido o ato deprecado, será dada vista às partes. Em qualquer hipótese, 

porém, a deprecata será juntada aos autos. 

Art. 1.367. É proibida a entrega de cartas precatórias criminais diretamente aos 

defensores constituídos, devendo a devolução ser feita à Comarca de origem, por 

intermédio dos meios oficiais. 

Art. 1.368. As precatórias destinadas a simples intimações que não necessitem de ser 

intruídas com peças extraídas do processo, poderão ser encaminhadas por e-mail, na 

forma do art. 396, da CNGC.  
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Seção 4 – Autuação  

 

Art. 1.369. Após a autuação, as folhas do processo deverão ser renumeradas, 

inutilizando-se a numeração do inquérito policial. 

Art. 1.370. O artigo de lei em que está incurso o réu, segundo a denúncia, deverá 

constar na capa do processo. 

Art. 1.371. Serão desapensados e arquivados os autos de recurso em sentido estrito, 

arbitramento de fiança, liberdade provisória, restituições, dentre outros já julgados, 

certificando-se o fato nos autos principais e trasladando-se para eles a decisão proferida 

nos autos incidentais. 

Art. 1.372. Para mais fácil identificação visual de situações processuais, o Gestor 

colocará no dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados:  

I – Cor preta - réu preso pelo processo, em flagrante ou por prisão cautelar. 

II – Cor azul - réu preso por outro processo. 

III – Cor vermelha - processo com prescrição próxima. 

IV – Duas tarjas pretas - processo que não pode ser retirado da secretaria ou que corre 

em sigilo. 

V – Cor amarela - réu menor de 21 anos de idade. 

VI – Cor branca - feito suspenso provisoriamente, aguardando cumprimento de 

condições, nos termos da Lei 9.099/95. 

VII – Duas tarjas azuis - feito suspenso provisoriamente, por um lapso prescricional, 

em face do que dispõe o artigo 366, do CPP, com a redação dada pela Lei 9.271/96.  

VIII – Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz Titular. 

IX – Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz Titular. 

X – Uma tarja preta e uma verde - processo executivo de pena com pedido de 

progressão de regime ou pedido de atendimento médico. 
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Seção 5 – Citação 

 

Art. 1.373. Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:  

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 396 

e ss, do Código de Processo Penal. 

II – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao 

Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às 

Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo 

Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento 

da denúncia ou queixa-crime; 

III – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).”  

§ 1º Do mandado de citação deverão constar os requisitos do artigo 352 do CPP, 

devendo o Gestor judiciário indicar pontos de referências para a localização do endereço 

residencial e comercial do réu. 

§ 2º O mandado será acompanhado de cópia da denúncia ou da queixa crime.  

§ 3º No mandado de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor.  

§ 4º O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do réu, 

deve mencionar se este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso 

negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar defensor.  

Art. 1.374. A citação e intimação pessoal do militar em atividade não dispensa sua 

requisição por intermédio do chefe do respectivo serviço. 

Parágrafo único. Em Cuiabá e Várzea Grande, o integrante da Polícia Militar do 

Estado será requisitado, mediante ofício, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do 

Estado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, salvo nos casos de réu preso. 

Art. 1.375. O dia designado para funcionário público em atividade comparecer em 
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Juízo, como acusado, será notificado a ele e ao chefe de sua repartição. 

Parágrafo único. Quando o réu for policial civil, em Cuiabá e Várzea Grande, o 

superior a ser notificado será o Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso de réu preso.  

Art. 1.376. Esgotados os meios disponíveis para a localização do acusado, o que deverá 

ser certificado com clareza pelo oficial de justiça, será ele citado por edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. 

§ 1º Antes de determinar a citação editalícia, o Juiz solicitará diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o acusado preso em 

alguma das unidades prisionais do Estado. 

§ 2º Deverá ser certificada nos autos a afixação e provada a publicação com a  

juntada da página do jornal ou certidão do Gestor judiciário contendo todos os dados. 

§ 3º Além dos requisitos do artigo 365 do CPP, deverão constar do edital extrato da 

denúncia ou queixa e a menção dos dispositivos de lei atinentes à imputação. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1277 de 1524



Seção 6 – Interrogatório 

 

Art. 1.377. No interrogatório, depois de expressamente esclarecido sobre o seu direito 

de permanecer calado, sem prejuízo para a sua defesa, o réu será indagado também 

sobre sua situação econômica, sua renda e sobre os encargos financeiros e familiares. 

Art. 1.378. No caso de o réu não falar a língua nacional, o interrogatório será feito com 

auxílio de intérprete. Sendo o réu surdo, mudo ou surdo-mudo, o interrogatório destes 

se dará da seguinte forma: 

I – ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;  

II – ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;  

III – ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará 

as respostas. 

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como 

intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Será, também, consignado 

no termo respectivo se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser 

assinar o ato. 
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Seção 7 – Intimação 

 

Art. 1.379. A fim de possibilitar a intimação dos presentes, o Juiz deverá marcar a 

audiência para a inquirição das testemunhas arroladas na peça inicial logo depois do 

encerramento do interrogatório. 

Art. 1.380. Se o defensor estiver presente, a ele será, desde logo, aberta vista dos autos 

para apresentação das alegações preliminares (defesa prévia), colhendo-se o seu ciente. 

Art. 1.381. A recusa do ciente ou a prática de ato inequívoco de que decorra o 

conhecimento do ato judicial, objeto da intimação, deverá ser certificada nos autos. 

Art. 1.382. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o réu e o assistente de acusação 

deverão ser cientificados das consequências advindas do não-comparecimento de seu 

advogado. 

Art. 1.383. Será sempre pessoal a intimação do representante do Ministério Público e 

do Defensor Público ou dativo. 

§ 1º A intimação de que trata esta norma será feita mediante vista e carga dos autos, 

certificando, o Gestor judiciário, a finalidade da intimação. 

§ 2º Em caso de recusa no recebimento, o fato deverá ser certificado, fazendo-se os 

autos conclusos imediatamente.  

Art. 1.384. Os mandados de intimação poderão ser assinados pelo Gestor judiciário, 

desde que neles conste a observação de que o faz por autorização do Juiz, com 

indicação do número da respectiva Portaria autorizatória. 

Art. 1.385. A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada 

para falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido arrolada. 

Art. 1.386. A fim de que as partes fiquem desde logo intimadas, o Juiz, sempre que 

possível, despachará na própria audiência. 

Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. 
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Seção 8 – Requisição de Pessoas Presas 

 

Art. 1.388. As requisições de réus, de testemunhas ou de informantes deverão ser feitas 

aos diretores de estabelecimentos penais ou aos delegados de polícia, respectivamente, 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, contados da data indicada para a 

realização do ato processual ou administrativo. 

Parágrafo único. A requisição será feita individualmente, oportunidade em que 

esclarecer-se-á a respeito da imputação na hipótese de ser o acusado aquele que deverá 

participar dos atos antes mencionados. 

Art. 1.389. Se houver decisão judicial que indique a periculosidade do preso, esta 

deverá constar expressamente da requisição. 

Art. 1.390. Percebendo o Juiz, a impossibilidade de formular a requisição com a 

antecedência mínima prevista no art. 1.388, da CNGC, deverá efetuar a comunicação 

com a presteza necessária para se evitar o adiamento do ato, sob o argumento da falta de 

tempo para o atendimento. 

Art. 1.391. Os Juízes observarão os termos do Decreto Estadual 450, de 29.4.2003, 

artigo 13 do Anexo Único, e utilizarão da faculdade prevista no artigo 5º do COJE, 

sempre que necessário. 
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Seção 9 – Atos do Juiz 

 

Art. 1.392. Serão sempre assinados pelo Juiz: 

I – os mandados de prisão; 

II – os contramandados; 

III – os alvarás de soltura; 

IV – os salvo-condutos; 

V – as requisições de réu preso; 

VI – as guias de recolhimento, de internação ou de tratamento; 

VII – os ofícios e alvarás para levantamento de depósito; 

VIII – ofícios dirigidos a Magistrados e demais autoridades constituídas. 

Art. 1.393. A inquirição de testemunhas e o interrogatório do acusado devem ser 

inteiramente realizados pelo Juiz, não podendo ser lido simplesmente o termo do 

inquérito policial ou o que tiver sido anulado. 

Art. 1.394. A destinação de recursos oriundos de medidas e penas de prestação 

pecuniária aplicadas pelas Varas Criminais e pelos Juizados Especiais Criminais aos 

Conselhos da Comunidade somente poderão ser utilizados para:  

I – o custeio de obras e projetos de cunho social desenvolvidos ou mantidos pelo 

Conselho da Comunidade, ou por entidades com destinação social credenciadas pelo 

Conselho da Comunidade, preferencialmente, aqueles destinados à execução penal; à 

assistência e ressocialização de presos, de condenados e de egressos do sistema 

penitenciário; à assistência às vítimas de crimes e para a prevenção da criminalidade; 

II – o pagamento de despesas relativas a programas e ações do Conselho da 

Comunidade voltados para a assistência material (alimentação e vestuário), à saúde e 

educação dos presos recolhidos nos estabelecimentos penais localizados na comarca; 

III – o pagamento de bolsa auxílio ao preso pelo trabalho por este prestado, nos termos 

da Seção I do Capítulo III da Lei de Execução Penal, em projetos ou programas 

profissionalizantes desenvolvidos pelo Conselho da Comunidade e autorizados pelo Juiz 

da Execução Penal. 

IV – o custeio das despesas administrativas do Conselho, inclusive as que envolvam o 

dispêndio com a remuneração e recolhimento de encargos sociais de seu quadro de 

auxiliares administrativos; com o pagamento de bolsa-auxílio de estágio e contratação 
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de prestação de serviço técnico especializado para desenvolvimento de seus projetos e 

programas sociais; com despesas bancárias e recolhimento de tributos devidos pelo 

Conselho; com despesas relativas à aquisição de material de expediente e bens 

permanentes, entre outras necessárias para a manutenção de seus objetivos.  

Art. 1.395. É vedada a destinação de recursos: 

I – para o custeio do Poder Judiciário, do Ministério Público ou dos órgãos da 

Administração Pública, inclusive das Polícias Civil e Militar, assim como para gastos 

com o pagamento de pessoal e aquisição de equipamentos de qualquer natureza; 

II – para promoção social dos integrantes do Conselho; 

III – para fins político-partidários; 

IV – para pagamento de qualquer espécie de remuneração aos membros, inclusive os 

Diretores, do Conselho da Comunidade.  

Art. 1.396. A supervisão do Conselho da Comunidade será exercida pelo Juiz da 

Execução.  

Parágrafo único. A atuação do Juiz encarregado da Supervisão do Conselho da 

Comunidade ficará restrita aos termos desta seção 
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Seção 10 – Defesa 

 

Art. 1.397. Quando a atuação da defesa for negligente, omissa ou defeituosa, o Juiz 

deverá nomear, em obediência à ampla defesa constitucional, outro defensor ao 

acusado.  

Art. 1.398. O réu deve ser notificado da renúncia do mandato do advogado constituído, 

a fim de que possa contratar outro. Não o fazendo no prazo assinalado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público ou dativo. 
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Seção 11 – Instrução Processual 

 

Art. 1.399. A audiência de instrução e julgamento será realizada na ordem e nos prazos 

previstos nos artigos 400 e 531 do Código de Processo Penal, observando-se, ainda, o 

disposto nos artigos 1.754 e 1.756, da CNGC.  

§ 1º Na organização da pauta de audiências, deverá ser reservado um período para os 

processos de réu preso, sendo aconselhável que, quando possível, não sejam marcadas 

audiências no período matutino, reservando-o para outras atividades jurisdicionais.  

§ 2º Apesar do disposto nesta norma, a fim de se evitar acúmulo de serviço ou a 

superação de prazos processuais, as audiências poderão ser realizadas a partir das 08 

(oito) horas, conforme autoriza o artigo 797 do CPP. 

Art. 1.400. Em audiência, será dada oportunidade às partes para, desde logo, se 

pronunciarem a respeito de testemunha não encontrada. Insistindo na inquirição ou 

requerendo a substituição, deve-se designar, imediatamente, nova data para a inquirição, 

intimando-se os presentes, devendo ser informado no ato, ou no prazo legal, se for o 

caso, o novo endereço. 

§ 1º Na designação de datas para audiências, deve-se priorizar os processos cuja 

prescrição esteja próxima. 

§ 2º Salvo inconveniência do caso concreto, a ser aferida pelo Juiz, o réu deve 

permanecer ao lado de seu Defensor na tribuna de defesa, nas audiências e sessões do 

Tribunal do Júri. 

Art. 1.401. Em qualquer fase do processo, toda vez que documento relevante for 

juntado aos autos, inclusive carta precatória, as partes devem ser intimadas para se 

pronunciar. 

Art. 1.402. Se forem requeridos apenas os antecedentes do réu, o Gestor judiciário os 

certificará ou os solicitará independentemente de determinação judicial. 

Parágrafo único. Nas solicitações de antecedentes às Varas de Execução Penal, deve-

se anotar, em destaque, os casos de réu preso e em fase de alegações finais.  

Art. 1.403. Os Juízes das Varas Criminais da Capital e do Interior poderão realizar nos 

processos de sua competência, pelo sistema de videoconferência, procedimentos 

judiciais destinados às audiências de pessoas presas, recolhidas nas Unidades Prisionais 

das Comarcas do Estado, em ambiente próprio, no Fórum da Comarca e no 
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estabelecimento penal, observadas as disposições trazidas pela Lei e pela Resolução 

105, do Conselho Nacional de Justiça, acrescidos das disposições dos §§ 1º e 2º, deste 

artigo. 

§ 1º O Juiz da Vara Criminal designará um funcionário do Poder Judiciário, 

preferencialmente um Oficial de Justiça plantonista, para estar presente na sala especial 

de audiência instalada no estabelecimento penal.  

§ 2º O funcionário designado terá a incumbência de providenciar para que não haja 

qualquer ameaça ou influência sobre o preso, certificando quanto a isto. Deverá ainda 

colher, na sala de audiências do estabelecimento penal, sua assinatura na cópia do termo 

de declarações e entregá-lo na secretaria competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, para ser juntado aos autos, com o termo de assentada lavrado na sala de 

audiências do Fórum.  

Art. 1.404. Antes do início da audiência, a Direção do Presídio disponibilizará dia e 

horário para que o apenado possa entrevistar-se reservadamente com seu 

Advogado/Defensor Público 

§ 1º O consentimento é dispensado para as demais audiências de instrução, assim como 

para audiências de acareação, admonitórias e de justificação, restando a escolha a cargo 

do Juiz competente, que decidirá fundamentadamente a respeito.  

§ 2º A polícia das audiências será exercida pelo Juiz da Vara competente, mesmo à 

distância.  

Art. 1.405. Se não se tratar de audiência em segredo de justiça, fica a critério do Juiz 

facultar a presença de público ou familiares do acusado na sala de audiências do Fórum, 

vedado o acesso à sala do estabelecimento penal.  

Art. 1.406. As audiências admonitórias e de justificação poderão se realizar por 

videoconferência, ainda que não se trate das hipóteses dos incisos I a IV, do Art. 185, 

§2º, do CPP. 

Art. 1.407. A polícia das audiências será exercida pelo Juiz da Vara competente, 

mesmo à distância.  

Art. 1.408. Aplicam-se, no que couber, as disposições anteriores para a oitiva de 

testemunhas por vídeoconferência, respeitadas as normas do Código de Processo Penal 

(Art. 222, §3º) e da Resolução 105, do Conselho Nacional de Justiça.  
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Seção 12 – Movimentação dos Processos 

 

Art. 1.409. O Gestor judiciário, independentemente de despacho judicial, fará a juntada 

das petições entregues na Secretaria, das certidões, das folhas de antecedentes e das 

precatórias devolvidas. 

Art. 1.410. Feita a juntada das petições, os autos serão, de imediato, levados à 

conclusão, se houver necessidade de apreciação ou de providências judiciais, pedido de 

relaxamento de prisão preventiva, de concessão de suspensão condicional da pena, 

pedido de desentranhamento de qualquer documento, petição de requerimento de vista 

dos autos fora da secretaria, assim como aquelas de cobrança de autos retirados 

anteriormente e que se encontram em poder das partes por prazo superior ao fixado. 

Art. 1.411. Nos casos em que a decisão a respeito de qualquer dessas medidas estiver na 

dependência de manifestação do Ministério Público, caberá ao Gestor judiciário abrir 

vista dos autos ao representante daquele órgão, zelando pelo cumprimento de prazo, de 

forma que, decorrido este com a indispensável cota, o processo deverá ser encaminhado 

diretamente ao Juiz. Caso contrário, o fato deverá ser comunicado ao Juiz para as 

providências cabíveis. 

Art. 1.412. Realizadas as diligências consideradas imprescindíveis, nos termos do 

artigo 404, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Gestor judiciário, 

independente de despacho judicial, abrirá vistas às partes para a apresentação das 

alegações finais, por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.  

Parágrafo único. A determinação de prazo diverso dependerá sempre de despacho 

judicial. 

Art. 1.413. Mensalmente, o Gestor judiciário deverá revisar os processos para verificar 

se alguma diligência se encontra pendente de cumprimento, fazendo-os conclusos se o 

impulso depender do Juiz. 

Art. 1.414. Salvo se a lei permitir ou o Juiz motivadamente o determinar, nenhum 

processo, sob pena de responsabilidade do Gestor judiciário, poderá ficar sem 

movimentação na secretaria. 

Art. 1.415. O Juiz deve promover a instauração de procedimento administrativo 

cabível, se o injustificado atraso processual ocorreu por negligência do servidor. 
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Seção 13 – Sentenças 

 

Art. 1.416. Recomenda-se ao Juiz que evite a prática de considerar parte integrante de 

sua sentença o pronunciamento do Ministério Público ou o conteúdo de outra peça 

processual. 

Art. 1.417. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena é obrigatória, mesmo 

que o Juiz, desde logo, decida substituir a pena aplicada por restritiva de direito, não 

sendo recomendado especificar o estabelecimento penal do Estado onde dever-se-á 

executar a pena. 

Art. 1.418. Havendo condenação criminal de servidor público ou de profissional 

qualificado, como advogado, médico, engenheiro e outros, na sentença deve conter 

disposição expressa de que, transitada em julgado a sentença, seja feita comunicação ao 

órgão público onde o servidor é vinculado e ao órgão de classe (OAB, CRM, CREA 

etc.), respectivamente. 

Art. 1.419. Na sentença, o Juiz sempre decidirá, fundamentadamente, quanto a eventual 

direito do réu de apelar em liberdade.  

Art. 1.420. O réu e o advogado, seja constituído, dativo ou Defensor Público, devem ser 

necessariamente intimados da sentença condenatória, correndo o prazo recursal do 

último ato. 

Parágrafo único. A intimação do réu por edital, exclusiva para os casos de sentença 

condenatória, será precedida de diligência do oficial de justiça, no cumprimento do 

mandado. Do edital constarão também o nome do réu, o prazo do edital e para eventual 

recurso, as disposições de lei e as penas aplicadas, o regime de cumprimento e a 

transcrição da parte dispositiva da sentença.  

Art. 1.421. No ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da 

sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor(a) reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, de acordo com 

o art. 578 e parágrafos, do CPP.  

Parágrafo único. Cabe à secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado de 

intimação da sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado para o 

réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória.  

Art. 1.422. O trânsito em julgado da sentença será certificado separadamente para o 
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Ministério Público, ao assistente da acusação, ao defensor e ao réu. 
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Seção 14 – Ordens de Soltura e de Prisão e Transferência e Remoção de Presos 

 

Art. 1.423. Ninguém será recolhido em qualquer estabelecimento penitenciário e/ou 

prisional do Estado desacompanhado da competente guia de recolhimento, ou mandado 

de prisão, conforme o caso, ficando passível de responsabilidade criminal a autoridade 

que receber o preso sem a observância dessa formalidade. 

Art. 1.424. O Alvará e mandados de prisão serão imediatamente expedidos após a 

respectiva decisão.  

Parágrafo único. Em sendo revogada a ordem de prisão, todos os mandados devem ser 

recolhidos, fazendo-se as necessárias comunicações. 

Art. 1.425. O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório 

ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do respectivo 

alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas.  

Parágrafo único. O Tribunal poderá delegar ao juízo de primeiro grau o cumprimento 

de decisão determinando a soltura, caso em que a comunicação será feita imediatamente 

após a decisão, a fim de possibilitar a observação do prazo previsto no art. 1.425, da 

CNGC.  

Art. 1.426. Nos alvarás de soltura deverão ser consignadas as seguintes indicações: 

I – nome, filiação; 

II – número do respectivo RG; 

III – data da prisão, esclarecendo se esta se deu em flagrante, preventivamente ou em 

virtude de sentença condenatória;  

IV – se houve condenação, a pena que foi imposta; 

V –  natureza da infração penal; 

VI – motivo de soltura; 

VII – a cláusula se por outro motivo não estiver preso.  

Art. 1.427. Além das formalidades legais e outras que o Juiz instituir, os alvarás de 

soltura deverão conter a numeração anual por ordem crescente e ininterrupta de 

expedição, a indicação do reconhecimento da firma do Juiz pelo Gestor judiciário e o 

número do telefone para confirmação, e só poderão ser encaminhados ao 

estabelecimento penal através de oficial de justiça, que receberá o documento mediante 

recibo exarado nos autos do processo, exceto nas Comarcas onde a distribuição dos 
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mandados e alvarás for realizada por meio da central de mandados, a qual compete o 

rigoroso controle. 

§ 1º Ao receber o alvará de soltura, o agente responsável pela custódia do liberando 

deverá, no caso de dúvida, exigir a identificação pessoal do oficial de justiça, e em 

qualquer caso confirmar a expedição da ordem, mantendo imediatamente contato 

telefônico com o Gestor judiciário ou com o próprio Juiz, somente efetuando a soltura 

se confirmada a expedição do alvará, constituindo irregularidade grave a liberação de 

custodiados sem a observância dessas formalidades. 

§ 2º O preso em favor do qual for expedido o alvará de soltura será colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso em flagrante por outro crime ou 

houver mandado de prisão expedido em seu desfavor, após a consulta ao sistema de 

informação criminal do respectivo tribunal e ao sistema nacional. Ainda que outros 

motivos justifiquem a manutenção da prisão, conforme disposto anteriormente, o alvará 

de soltura deverá ser expedido e apresentado pelo oficial de justiça diretamente à 

autoridade administrativa responsável pela custódia, para baixa nos registros 

competentes em relação ao processo ou inquérito a que se refere o alvará.  

§ 3º O oficial de justiça deverá certificar a data, local e horário do cumprimento do 

alvará de soltura, o estabelecimento prisional e o respectivo diretor, bem como se 

resultou ou não na soltura do preso e as razões que eventualmente justificaram a 

manutenção da prisão.  

§ 4º O cumprimento do alvará de soltura é ato que envolve o juízo prolator da decisão e 

a autoridade administrativa responsável pela custódia, não estando submetido à 

jurisdição, condições ou procedimentos de qualquer outro órgão judiciário ou 

administrativo, ressalvada as hipóteses dos artigos 1.427, § 6º e 1.425, parágrafo único, 

da CNGC.  

§ 5º O cumprimento de alvará de soltura de preso custodiado em Estados diversos 

deverá ser feito pelo meio mais expedito.  

§ 6º Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após a decisão que determinou a soltura, o 

processo deverá ser concluso ao juiz para verificação do cumprimento do alvará de 

soltura. 

§ 7º O não cumprimento do alvará de soltura na forma e no prazo será oficiado pelo juiz 

do processo à Corregedoria Geral da Justiça, inclusive do juízo deprecado, quando for o 
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caso, para apuração de eventual falta disciplinar e adoção de medidas preventivas, e ao 

Ministério Público, para apuração de responsabilidade criminal.  

§ 8º A Corregedoria deverá manter registro em relação aos alvarás de soltura não 

cumpridos na forma e nos prazos previstos na presente resolução, para informação ao 

Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário – DMF, quando solicitada.  

Art. 1.428. Os alvarás de soltura serão expedidos em quatro vias, uma das quais ficará 

nos autos e as demais serão entregues ao oficial de justiça, destinando-se uma ao preso 

liberado, outra ao carcereiro, e a última para lançamento da certidão do Oficial de 

Justiça, que a devolverá para juntada aos autos respectivos. Sendo o caso, será ainda 

comunicada, por ofício, à Vara de Execuções Penais competente.  

Art. 1.429. Quando o alvará de soltura for cumprido por Carta Precatória esta será 

instruída com certidão do distribuidor local, e, havendo alguma incidência, com certidão 

da secretaria por onde tramitar o respectivo feito, visando verificar se há outra ordem de 

prisão na comarca 

Art. 1.430. Os mandados de prisão, desde que adotados meios seguros, poderão ser 

transmitidos via fax, internet ou qualquer outro meio eletrônico. 

Art. 1.431. Toda a ordem de prisão, qualquer que seja a sua natureza, oriunda de Juízo 

de outro Estado, somente poderá ser cumprida mediante carta precatória, que se revele 

devidamente instruída com o mandado e cópia da decisão escrita da autoridade 

judiciária deprecante. 

Art. 1.432. A autoridade judiciária que receber por ofício pedido de prisão de pessoa no 

território de sua comarca, deverá em regra devolver o ofício, solicitando ao Juízo que 

decretou a prisão a remessa do mandado de prisão via carta precatória, inclusive com 

cópia do próprio mandado e da decisão ou sentença que decretou a prisão.  

§ 1º Na hipótese da ordem de prisão vir com cláusula de urgência e/ou com informação 

precisa acerca da localização da pessoa a ser presa, deverá o Juiz realizar, de imediato, 

contato telefônico ou por outro meio igualmente rápido, para certificar-se sobre a 

expedição da ordem de prisão e sobre sua vigência, e, se houver a confirmação, deverá 

solicitar no mesmo contato o envio da respectiva carta precatória, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de determinar incontinenti o cumprimento do mandado de 

prisão. 
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§ 2º Na mesma situação do parágrafo anterior, caso o recebimento do Ofício e do 

mandado de prisão ocorrer em Plantão Judiciário, não se obtendo êxito no contato 

imediato com o Juízo expedidor da ordem de prisão, deverá o Juiz determinar o 

imediato cumprimento do mandado de prisão, sem prejuízo de persistir nas tentativas de 

contato com o Juízo da prisão.  

§ 3º Se frustradas todas as tentativas perpetradas pelo Juiz Plantonista, deverá este 

determinar que o fato da prisão, caso esta venha a ocorrer ainda no Plantão Judiciário, e 

da frustração nas tentativas de contato com o Juízo expedidor da ordem, sejam levados 

ao conhecimento do Juízo da Vara de Cartas Precatórias ou com competência para tal, 

no primeiro dia útil imediato, cabendo ao Juízo competente em receber, processar e 

cumprir a eventual carta precatória, bem como solicitar com urgência, via fax ou 

telefone, do Juízo da prisão a expedição e remessa da carta precatória para formalização 

processual da prisão, no mesmo prazo de cinco (05) dias, sob pena de presumir-se o 

desinteresse na manutenção da prisão.  

§ 4º A comunicação do Juízo de Plantão ao Juízo da eventual carta precatória, com 

todos os documentos que a instruem, será autuada neste último Juízo como simples 

Solicitação de Providências, apenas com registro do número de protocolo do 

documento, e, caso não remetida a carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias, o Gestor 

judiciário certificará e fará conclusos os autos da Solicitação de Providências para que o 

Juiz determine a imediata soltura do preso.  

§ 5º O mesmo procedimento dos parágrafos acima deverá ser adotado pelo Juiz que 

receber da Autoridade Policial comunicação de cumprimento de mandado de prisão, no 

caso da Autoridade Policial informar que o mandado lhe foi remetido diretamente por 

Juízo ou por Autoridade Policial de jurisdição diversa, sem prejuízo de verificar se 

consta distribuída na comarca carta precatória que tenha por objeto o cumprimento do 

mesmo mandado de prisão.  

§ 6º Compete ao juízo da Vara de Cartas Precatórias ou com competência para tal, o 

cumprimento dos mandados de prisão e de alvarás de soltura mediante carta precatória.  

§ 7º Desnecessário o cumprimento do mandado de prisão, via carta precatória, nos casos 

em que o ato de constrição for extraído do Banco Nacional de Mandado de Prisão – 

BNMP, fato este que deverá ser certificado nos autos e remetido à conclusão.  
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Art. 1.433. A Autoridade Policial que receber, seja ou não através da atividade da 

Polícia Interestadual, cópia ou original de mandado de prisão oriundo de Juízo diverso 

daquele em que exerce sua atividade policial, deverá, se o mandado vier com cláusula 

de urgência e/ou com a indicação clara e precisa do endereço da pessoa a ser presa, 

realizar, de imediato, contato telefônico ou por outro meio igualmente rápido, para 

certificar-se sobre a expedição da ordem de prisão e sobre sua vigência, e, se houver a 

confirmação, deverá solicitar e recomendar no mesmo contato o envio da respectiva 

carta precatória, via Juízo que decretou a prisão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

alertando o emitente do mandado de prisão que se não for enviada a carta precatória 

neste prazo o preso será posto em liberdade incondicionalmente, sem prejuízo de 

determinar incontinenti o cumprimento do mandado de prisão.  

Parágrafo único. Nos casos de mandado de prisão com cláusula de urgência e/ou 

indicação exata do endereço da pessoa a ser presa, obtido sucesso na prisão, deverá a 

Autoridade Policial fazer a imediata comunicação ao Juízo onde estiver vinculada sua 

atividade policial, seja ou não no Plantão Judiciário, em procedimento idêntico ao da 

prisão em flagrante delito, relatando circunstanciadamente ao Juízo o cumprimento do 

disposto no caput deste artigo. 

Art. 1.434. Comunicado ao Juízo expedidor da ordem e se não deprecada a prisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, será efetivado arquivamento do autuado, por reputar-se com a 

omissão, estar a prisão desprovida de interesse legal, cientificando-se à origem. 

Art. 1.435. Todas as comunicações realizadas, conforme as disposições anteriores, 

serão devidamente lançadas no autuado pelo Gestor judiciário, especialmente a data, o 

horário, o nome e a função que exerce, junto ao Juízo de onde emanou o ofício ou o 

mandado de prisão, da pessoa que o atendeu. 

Art. 1.436. O Gestor judiciário, ao efetuar as comunicações previstas nos itens 

anteriores, esclarecerá a existência do prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 1.437. Toda ordem de prisão expedida por autoridade judiciária de Mato Grosso 

deverá ser feita mediante carta precatória, instruindo-a com o mandado e cópia da 

decisão. 

§ 1º Na hipótese de não ser conhecido precedentemente o paradeiro do indiciado ou do 

imputado que teve a prisão decretada, deve ser remetido mandado para a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à Delegacia de Capturas (POLINTER), na 
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Capital deste Estado, bem como para os locais onde possivelmente possa ser 

encontrado.  

§ 2º Não tendo qualquer finalidade, fica vedada a prática de remessa de cópia de 

mandados de prisão à Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 1.438. Salvo situações excepcionais, a critério e sob responsabilidade exclusiva da 

SEJUDH, nenhum preso será transferido ou removido, para fora do Estado de Mato 

Grosso, sem que haja precedentemente a anuência do respectivo Juízo de origem e de 

destino. 

Parágrafo único. Em todas as hipóteses de transferência de presos, deverá a SEJUDH 

comunicar ambos os Juízos, de origem e de destino, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas.  

Art. 1.439. Toda transferência ou recebimento de presos condenados, de quaisquer 

Unidades Prisionais, deste Estado ou não, será autorizada somente se acompanhada da 

remessa dos respectivos autos de Processo Executivo de Pena ao Juízo destinatário. * 

§ 1º A entrada do preso condenado no Sistema Prisional deverá ser imediatamente 

comunicada ao Juízo competente, para controle do recebimento do Processo Executivo 

de Pena respectivo na Secretaria.  

§ 2º Os Processos Executivos de Pena que forem remetidos a outros Juízos serão 

entregues sob carga a pessoa especialmente designada pela Superintendência de Gestão 

de Cadeias ou de Penitenciárias da SEJUSP, que ficará responsável pelo transporte e 

entrega dos autos no destino, na mesma data em que o preso for recambiado.  

Art. 1.440. Os magistrados que pretenderem remover presos, provisórios ou 

condenados, para estabelecimento prisional localizado em outra comarca do Estado, 

primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos), na forma disposta na Seção 37, capítulo 7, desta CNGC. 

Com o atestado de vaga, o Juízo destinatário será comunicado e só poderá recusar a 

transferência por motivo imperioso e relevante, mediante decisão escrita, fundamentada 

e instruída com documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 1º Havendo pedido de urgência, devidamente justificado pelo juízo solicitante, o Juiz 

destinatário deverá responder à solicitação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Decorrido o prazo sem que a consulta seja respondida, a transferência poderá 

efetivar-se sem a concordância.  
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§ 2º Não sendo respondida a consulta em dez dias, e havendo urgência, a transferência 

poderá efetivar-se sem a concordância. 

§ 3º As providências previstas no art. 1.440, da CNGC, que deverão ser adotadas para 

transferência ou remoção de presos, provisórios ou condenados, dentro do Estado do 

Mato Grosso, independem da expedição de carta precatória. As solicitações deverão ser 

encaminhadas diretamente à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) e ao Juízo destinatário. 

§ 4º Independem de anuência do juízo destinatário as transferências dos reeducandos 

que estiverem cumprindo pena em regime semiaberto e aberto.  

Art. 1.441. Sempre que a secretaria comunicar a anuência do Juízo para recebimento de 

presos condenados deverá informar que o preso só será aceito na Unidade Prisional e 

judiciária respectiva, se acompanhado do Processo Executivo de Pena.  

Parágrafo único. Em caso de excepcionalidade ou urgência na transferência de pessoa 

reclusa, a entrega do Processo Executivo de Pena na secretaria poderá ser prorrogada, 

no máximo, até o primeiro dia útil após a transferência.  

Art. 1.442. O Estado priorizará a permanência do preso na comarca em que tem 

familiares, excetuando apenas situações de perigo à ordem pública ou à segurança do 

próprio preso.  

Parágrafo único. O preso que tenha sido condenado em comarca diversa daquela em 

que reside sua família poderá ser transferido para essa, desde que comprovados os 

vínculos familiares e a residência nela, observando o disposto no art. 1440 da CNGC.  

Art. 1.443. O Juiz que proferir sentença condenatória, ao tempo em que determinar a 

intimação pessoal do réu, deverá comunicar, também, ao Diretor da Unidade Prisional 

que o custodia.  

Parágrafo único. O Diretor da Unidade Prisional deverá anotar a sentença nos registros 

do preso, informar sobre a existência de outros processos pendentes, se houver, e 

providenciar a transferência do preso para local apropriado, se for o caso.  

Art. 1.444. Os Juízes, em condições ordinárias, encaminharão à autoridade responsável 

as requisições de transferência ou remoção de presos, com prazo suficiente, de acordo 

com as condições da comarca, possibilitando ao Sistema Prisional a realização da 

operação com razoável segurança.  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1295 de 1524



Art. 1.445. A prisão civil não tem conotação penal, pois efeito de pretensão civil. 

Diante do disposto no artigo 201 da Lei 7.210/84, considerando que as pessoas sujeitas 

à prisão civil não podem ser recolhidas a celas comuns, em companhia de criminosos 

comuns, ser também vedada a transformação em prisão domiciliar ou em liberdade 

vigiada e, ainda, diante do disposto no artigo 295 do CPP, fica recomendado aos 

magistrados mato-grossenses observar em suas decisões estas disposições legais, para 

não se subtrair do caráter constritivo da prisão civil à sua real utilidade.  

Art. 1.446. A desobediência a qualquer das determinações desta Seção acarretará a 

punição administrativa dos servidores responsáveis, sem prejuízo da responsabilização 

criminal correspondente.  

Parágrafo único. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, o Conselho da 

Comunidade, o Conselho Penitenciário ou qualquer cidadão poderá, constatando 

qualquer irregularidade, comunicar imediatamente às autoridades competentes.  

Art. 1.447. Fica determinado aos Juízes corregedores das Unidades Prisionais do 

Estado que relatem, mensalmente, situações que estejam em desacordo com este 

Provimento, para as providências legais.  

Art. 1.448. As comunicações dos atos processuais ao indiciado, réu ou condenado preso 

serão realizadas por oficial de justiça diretamente no estabelecimento onde custodiado, 

dispensada a requisição para a formalização de tais atos em juízo.  
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Seção 15 – Do Sistema Integrado de Mandado de Prisão - SIMP 

 

Art. 1.449. O Sistema Integrado de Mandado de Prisão – SIMP funcionará em todas as 

Varas Criminais, Tribunal do Júri e Juizados Especiais Criminais de Cuiabá e Várzea 

Grande.  

§ 1º Nos mandados de prisão expedidos deverá constar a data de sua validade, que será 

vinculada ao prazo prescricional previsto para o crime, conforme dispõe o Artigo 109, 

do Código Penal.  

§ 2º Ao procederem correição em suas Secretarias, os magistrados deverão averiguar as 

ordens de prisão de processos arquivados provisoriamente e, não sendo caso de 

arquivamento definitivo por extinção de punibilidade, deverão fazer inserir no SIMP os 

dados respectivos, informando a providência no relatório de correição.  

§ 3º O prazo para inserção de todos os mandados de prisão pendentes nas Comarcas em 

que o acesso ao sistema esteja disponibilizado é de 01 (um) ano, contado da publicação 

desta norma.  

Art. 1.450. O sistema será de utilização obrigatória e disponibilizado no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Art. 1.451. O acesso ao sistema será feito por meio de login (usuário), senha e 

certificado digital do magistrado que ordenar a prisão.  

Art. 1.452. Excepcionalmente poderá ser emitido mandado de prisão pelo modo 

convencional, sendo que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas deverá ser inserido no 

SIMP.  
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Seção 16 – Comunicações pela Secretaria 

 

Art. 1.453. Caberá ao Gestor judiciário providenciar ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, bem como ao correspondente no âmbito 

federal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações:  

I – o arquivamento do inquérito policial; 

II – a decisão de recebimento da denúncia ou da queixa-crime e eventual aditamento 

destas; 

III – o trânsito em julgado da decisão de extinção da punibilidade, de condenação ou de 

absolvição; 

IV – a extinção da pena com decisão transitada em julgado. 

§ 1º Na comunicação de que trata este artigo, deverá, obrigatoriamente, ser mencionado 

no respectivo ofício: 

I - IDENTIFICAÇÃO: número do inquérito policial (do Distribuidor Criminal Judicial 

e/ou do Sistema APOLO e da Delegacia de Origem) e Delegacia instauradora, número 

do processo criminal, data da sentença, do seu trânsito em julgado, dispositivo legal 

violado, bem como a pena aplicada; 

I - EXCLUSÃO: para os casos de decisão de arquivamento de inquérito policial, ou de 

não-oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, e, ainda, nos casos de prolação 

de sentenças absolutórias e de extinção de punibilidade; 

III - INCLUSÃO: para o registro inicial dos indiciados em inquérito policial e dos réus 

denunciados nas ações penais, assim como, para as situações que representem alguma 

alteração nos dados do processo, como o trânsito em julgado das sentenças 

condenatórias e posteriores ocorrências durante o cumprimento da pena, tais como, 

concessão de suspensão condicional da pena, livramento condicional, progressão e 

regressão de regime prisional, fugas etc. 

§ 2º Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício ou 

mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, se houver, nos 

termos do § 2º do art. 1499 da CNGC, certificando isso nos autos. 

Art. 1.454. Também será comunicado ao Cartório Distribuidor, certificando-se nos 
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respectivos autos, pelo Gestor judiciário: 

I - revogação da suspensão condicional da pena; 

II - incidentes processuais como a conversão da pena.  

Art. 1.455. Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 

15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, 

da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a 

pena ou a punibilidade do condenado.  

Art. 1.456. Constarão da comunicação antes referida, além da completa qualificação do 

condenado, dados a respeito do título de eleitor, classificação do crime e a data da 

sentença e de seu trânsito em julgado. 
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Seção 17 –  Certidão de Antecedentes Criminais  

 

Art. 1.457. Além dos dados elementares do interessado, indiciado ou imputado, para a 

requisição de folhas de antecedentes criminais, deverão estar explicitados o número de 

identidade e o órgão expedidor da respectiva carteira de identidade. 

§ 1º A requisição será efetuada junto ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e bem assim do Estado de origem, de residência do indiciado ou réu, sempre no 

curso do inquérito policial ou no momento do recebimento da denúncia ou da queixa-

crime, e para cada um deles será confeccionada a respectiva requisição. 

§ 2º Tratando-se de requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data 

do fato, do recebimento da peça acusatória, com a capitulação legal, devendo constar, 

ainda, os termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição (o dispositivo legal), a data da irrecorribilidade da sentença 

respectiva, ou, se for o caso, a data da extinção de punibilidade, ou, de forma detalhada 

para fins de reincidência, a data do cumprimento ou da extinção da pena aplicada, 

vedado o uso de mero extrato de processos em tramitação.  

Art. 1.458. As informações solicitadas à Superintendência do Sistema Prisional deverão 

ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e, no caso de indiciado ou réu preso, 

serão requisitadas para atendimento imediato e em caráter de urgência. 

Parágrafo único. O não-atendimento e a inobservância dos prazos estabelecidos nesta 

norma deverá ser objeto de providências legais pelo Juiz, tais como a requisição de 

Termo Circunstanciado por crime de desobediência (artigo 330 do CP), a reclamação 

administrativa perante o superior hierárquico da autoridade requisitada ou outra medida 

tendente a suprir a omissão. 
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Seção 18 – Certidões de Processo Criminais para Efeitos Civis 

 

Art. 1.459. Salvo requerimento da parte ou requisição judicial ou outra hipótese 

expressa em lei, as certidões criminais serão expedidas com a observação “nada consta 

para efeitos civis”, nos seguintes casos:  

I - distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não 

houver sentença condenatória transitada em julgado;  

II - indiciado não denunciado; 

III - não-recebimento de denúncia ou queixa-crime; 

IV - trancamento da ação penal; 

V - extinção da punibilidade ou da pena; 

VI - absolvição; 

VII - impronúncia; 

VIII - condenação com suspensão condicional da pena não revogada; 

IX - reabilitação não revogada; 

X - condenação à pena pecuniária, infligida isoladamente, ou à pena restritiva de 

direitos, não convertidas; porém será positiva a informação, tratando-se de pena 

restritiva de direito que implique na proibição de habilitação ou autorização para 

conduzir veículos, aeronaves ou ofício que exija habilitação especial, de licença ou de 

autorização do Poder Público e a certidão se destinar a um desses fins específicos; 

XI - pedido de explicações em Juízo, interpelação, justificação e peças informativas. 

§ 1º Revogado o sursis ou no caso da conversão da pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade, a certidão será positiva, exigindo assim que o Juízo Criminal 

competente comunique ao distribuidor, com a máxima urgência. 

§ 2º Em nenhuma hipótese, para efeitos judiciais, o Juiz aceitará a certidão negativa 

com a observação “para efeitos civis”. 

Art. 1.460. A expedição de certidões para fins criminais aos indiciados ou imputados 

pobres importará gratuidade.  

Art. 1.461. No caso de homonímia, não dispondo a comarca de informação suficiente, 

referente ao indiciado ou imputado indicado nos autos, será fornecido certidão negativa 

de distribuição, sempre que o interessado declare de próprio punho, se possível, e sob as 

penas da Lei não ser ela a pessoa que figura nos autos, sendo, na realidade, seu 
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homônimo.  

§ 1º Serão arquivadas as certidões positiva e original da mencionada declaração. 

§ 2º A certidão de que trata o item anterior será fornecida, em qualquer caso, constando 

dela a seguinte advertência: “fornecida mediante declaração do interessado de que é 

homônimo do indiciado ou imputado”. 

Art. 1.462. Fica instituido e disponibilizado ao público o serviço de emissão eletrônica 

e gratuita de certidões negativas cíveis e criminais, no âmbito da primeira instância do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, no endereço eletrônico http://www.tjmt.jus.br.  

§ 1º A pesquisa de distribuição de processos ativos será realizada como informado no 

campo “Nome”, sem abreviações e sem preposições, e no campo do documento 

cadastral – CPF, sendo emitida apenas uma única certidão, baseada nos sistemas 

informatizados utilizados na primeira instância.  

§ 2º A Certidão on line equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelas 

Unidades Distribuidoras das Comarcas da Capital e Interior, desde que seguidos os 

procedimentos de validação e autenticação. 

Art. 1.463. A certidão de distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data de sua emissão, bem como conterá um código 

alfanúmerico para conferência de sua autenticidade.  

Parágrafo único. A certidão ficará disponível para consulta de autenticidade por até 3 

(três) meses, a partir da data de sua emissão. Após este período, a certidão ficará 

armazenada em bases de dados apenas para fins de estatística do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

Art. 1.464. A emissão da certidão on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo 

sistema informatizado nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA".  

§ 1º As certidões que por qualquer motivo não forem expedidas de forma on line, 

deverão ser emitidas nas unidades distribuidoras competentes, durante o expediente 

forense  

§ 2º Não serão impeditivos para a expedição da certidão on line:  

I - Inquérito Policial, antes do recebimento da denúncia; 

II - Processos e/ou procedimentos referentes à Infância e Juventude; 

III - Incidentes Processuais, salvo Embargos de Terceiros em processo de execução; 
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IV - Procedimentos Administrativos; 

V - Termos Circunstanciados. 

§ 3º Serão impeditivos para a expedição da certidão on line:  

I - Processos que tramitam em segredo de justiça; 

II - Ocorrência de homônimos, quando houver convergência de CPF, ou quando o 

autuado apresentar documento nulo 

Art. 1.465. Os dados cadastrais necessários à emissão da certidão negativa serão 

fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário e do 

interessado a sua conferência. 

Parágrafo único. As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on line deverão, 

como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ainda, verificar se os documentos 

pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados. 

Art. 1.466. As secretarias e Juizados Criminais, para instrução processual, poderão 

extrair do sistema informatizado o relatório de antecedentes criminais sem a 

necessidade de solicitação de certidão à Central de Distribuição, tornando desnecessária 

a utilização do selo de autenticidade.  

§ 1º Para as requisições de antecedentes criminais oriundas de outros Estados será 

extraído do sistema informatizado o relatório de antecedentes pela Central de 

Distribuição.  

§ 2º As certidões de antecedentes criminais solicitadas pelas partes ou terceiros, 

continuarão sendo expedidas pela Central de Distribuição com o selo de autenticidade.  

§ 3º As Certidões urgentes serão entregues no mesmo dia ou no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas; nas demais certidões o prazo de entrega será de 5 (cinco) dias.  
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Seção 19 – Fiança Criminal 

 

Art. 1.467. Os valores de fianças criminais arbitrados por magistrados nos autos de 

prisão em flagrante, inquéritos policiais ou processos a ele submetidos deverão ser 

recolhidos, fora do expediente bancário, por meio de guia própria (boleto bancário), 

depositado judicialmente na conta SISCONDJ. 

§ 1º Na impossibilidade de guia de depósito (boleto bancário) para  recolhimento do 

valor da fiança criminal judicialmente arbitrada fora do expediente bancário, seja por 

não funcionamento do sistema informatizado, por indisponibilidade do serviço, por 

inexistência na sede de juízo de agência bancária apta a efetuar o documento ou por 

limitações legais (Lei nº 9289/96 e Lei nº 12.099/09), deverá o gestor judiciário ou 

funcionário de plantão judiciário, procedendo na norma prevista do art. 329 CPC, fazer 

a expressa vinvulação do valor recebido com o auto de prisão em flagrante, inquérito ou 

processo, em livro específico, para cada afiançado, obrigando-se o mesmo serventuário 

a providenciar o respectivo depósito do valor no primeiro dia útil seguinte, mediante a 

comprovação da providência em livro e nos autos próprios. 

§ 2º Os pedidos de fiança ou o exame de ofício a respeito independem de prévia 

audiência do Ministério Público. 

Art. 1.468. Ao Protocolo e à Central de Distribuição ficam vedados o recebimento de 

valores de Fiança em espécie encaminhados com o flagrante, cabendo às Delegacias o 

depósito judicial na conta SISCONDJ e a juntada das guias nos autos. Os termos devem 

ser registrados e lavrados em livro próprio, nos termos do art. 449, da CNGC.  

Art. 1.469. Recebida ou não a denúncia, o Juízo competente determinará, se o depósito 

já não estiver na Conta Judicial Única, à instituição bancária depositária da fiança, ainda 

que prestada no inquérito, que o valor seja imediatamente transferido para a Conta 

Judicial Única, sob pena de desobediência (artigo 330 do CP), assinalando prazo não 

superior a 10 (dez) dias. 

Art. 1.470. Devem ser anotados, pela secretaria, todos os depósitos feitos, inclusive os 

prestados na delegacia de polícia, mantendo controle permanente e anotando-se 

eventuais levantamentos. 

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção da 

punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação da fiança, a 
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Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão específica para tomada das 

providências necessárias pelo Juiz, no sentido de ser estipulada a destinação da fiança, 

evitando-se que tais importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do 

Juízo. 

§ 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus sucessores no caso 

de absolvição ou extinção da punibilidade por qualquer motivo, salvo nas hipóteses em 

que seja imposta uma destinação específica à fiança como condição de suspensão 

condiconal do processo ou transação penal. 

§ 2º No caso de condenação, deduzidas as custas processuais e o montante devido à 

vítima, se for o caso, será devolvido ao sentenciado o saldo remanescente, se houver e 

se não tiver decretada a quebra ou perda da fiança. 
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Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos 

 

Art. 1.472. As armas, instrumentos e objetos integrantes dos procedimentos 

inquisitoriais acompanharão os autos ao Juízo competente, com descritivo claro e 

preciso sobre cada coisa apreendida no processo, já juntado ou para a juntada posterior 

nos autos do procedimento onde ocorreu a apreensão, seja Inquérito, Ação Penal ou 

outro procedimento qualquer, bem como com certidão ou informação da remessa e do 

respectivo recebimento pelo Juízo destinatário.  

§ 1º Não serão recebidas pelo Juízo destinatário as armas ou outras coisas apreendidas, 

se não enviadas na forma da norma anterior pela autoridade.  

§ 2º Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos 

que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor 

judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de requerimento.  

§ 3º Caberá aos Gestores Judiciais de cada Vara/Escrivania, devidamente designados 

pelos magistrados dos respectivos Juízos, o registro dos bens apreendidos no Sistema 

Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) conforme dispõe a Resolução 63, de 13 de 

dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, enquanto o Sistema de Bens 

Apreendidos do TJMT não estiver a ele interligado 

Art. 1.473. No caso de comarca com mais de um Juiz, havendo diversidade entre o Juiz 

destinatário e o Juiz Diretor do Fórum, serão as armas e demais coisas apreendidas 

encaminhadas a este último, na qualidade de responsável pela Seção de Depósito do 

Fórum, com memorial descritivo das armas e outros objetos enviados, juntando-se nos 

autos a cópia deste memorial com o respectivo recibo da Direção do Fórum.  

Parágrafo único. O inquérito policial, termo circunstanciado, ato infracional ou 

qualquer documento acompanhado de armas ou objetos apreendidos, deverão ser 

encaminhados pela Delegacia de Polícia diretamente à Central de Administração ou ao 

Setor de Depósito de Armas, Objetos e Bens Apreendidos.  

Art. 1.474. As armas, instrumentos e objetos mencionados serão etiquetados, devendo 

constar:  

I – a Vara à qual foram distribuídos; 

II – o número dos autos do processo-crime; 

III – o nome do imputado e da vítima (se constantes); 
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 IV – a unidade policial de origem e o número dos autos de investigação do Registro do 

Distribuidor e da Delegacia de Origem. 

Art. 1.475. Nas Varas Criminais, todas as armas, instrumentos e objetos serão 

recolhidos na Seção de Depósito, sob a responsabilidade do Juiz Diretor do Foro, 

inclusive as armas ou outras coisas apreendidas nos Juizados Especiais Criminais.  

Art. 1.476. Na Seção de Depósito, será feito o cadastro rápido da ação no sistema 

informatizado Apolo e o registro no Sistema Nacional de Bens Apreendidos - SNBA, 

conforme dispõe a Resolução 63 do CNJ, no endereço 

https://www.cnj.jus.br/corporativo ou pelo site do CNJ no link sistemas. O responsável 

pelo cadastramento dos dados no site do Conselho Nacional de Justiça deverá solicitar 

seu acesso ao sistema por ofício ao Corregedor Geral de Justiça, no e-mail 

sistemas.cnj@tjmt.jus.br. 

§ 1º As armas, objetos e bens apreendidos serão classificados, registrados em livro 

próprio e lançados no sistema informatizado de acompanhamento processual no 

andamento “509 – Certidão de Registro”. A certidão deverá ser impressa e anexada à 

ação remetendo-se ao Cartório Distribuidor para finalização do cadastro, distribuição e 

posterior remessa à secretaria da Vara.  

§ 2º O Livro de Registros de Armas, Objetos e Bens Apreendidos existente na 

Secretaria deverá ser encerrado e encaminhado ao Setor de Depósito, juntamente com as 

armas e objetos registrados neste livro, devidamente relacionados. O Setor de Depósito 

procederá à abertura de um novo livro de Registro de Armas, Objetos e Bens 

Apreendidos. Só deverão ser remetidas à Seção de Depósito as armas, objetos e bens de 

processos que estejam em tramitação.  

Art. 1.477. Os Juízes, ao solicitarem as armas, instrumentos e os objetos relacionados 

com os feitos que presidem, salvo em casos justificados, como por exemplo em 

processos com réus presos, observarão o prazo de 05 (cinco) dias e, ao devolvê-los à 

seção, anotarão também no respectivo livro a data e horário. 

Art. 1.478. Quando existirem armas, instrumentos e objetos depositados, o Juiz do 

processo crime comunicará o trânsito em julgado da sentença e solicitará ao Juiz 

Supervisor da Seção de Depósito de Armas as providências legais cabíveis, tais como 

remessa, destruição, restituição, baixa nos livros de registros e a baixa dos registros 

lançados no site do Conselho Nacional de Justiça.  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1307 de 1524



Art. 1.479. Observado o disposto nos artigos 119, 122, 123 e 124 da Lei Instrumental 

Penal, somente as armas de fogo, qualquer que seja o tipo,serão encaminhadas, após a 

elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e 

eventual notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos apurados no 

processo judicial, com urgência à Unidadedo Exército Brasileiro, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas, nos termos da previsão 

contida no art. 25 e parágrafo único da Lei nº. 10.826/2003 com a redação dada pela Lei 

nº 11.706/2008.  

Parágrafo único. Semestralmente deverão os magistrados encaminhar ao Sistema 

Nacional de Armas (Sinarm), em se tratando de arma de fogo de uso permitido, ou ao 

Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), caso se trate de arma de fogo de 

uso restrito, a relação das armas apreendidas e que porventura não tenham sido 

encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição ou doação, mencionando suas 

características e o local onde se encontram. 

Art. 1.480. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o 

Juiz supervisor da Seção de Depósito comunicará ao Juízo do processo para os fins do 

artigo 120, § 5°, do CPP. 

 

Alienação antecipada dos bens aprendidos sujeitos à pena de perdimento 

Art. 1.481. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos 

automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser 

mantidos pelos magistrados com competência Criminal, desde a data da efetiva 

apreensão, rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou bem, diretamente ou por 

depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.  

§ 1º Justificadamente o magistrado, em cada caso, ordenará a alienação antecipada da 

coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a 

ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independente das providências normais 

de preservação, venha sofrer depreciação natural ou provocada perda de valor em si ou 

de qualquer modo venha a perder a equivalência com valor real na data da apreensão.  

§ 2º Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o 

magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito 
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processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30/2010) e 

subsidiariamente as da lei de processual civil relativas à execução por quantia certa no 

que pertine a avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.  

§ 3º Com base no poder geral de cautela e, por analogia, o disposto nos arts. 120 e §§, 

122 e §, 123 e 133 do CPP, os magistrados com competência criminal, em autos nos 

quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação 

respectiva, deverão: 

I – manter, desde a data da efetiva apreensão, rigoroso acompanhamento do estado da 

coisa ou bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob 

responsabilidade; 

II – ordenar, em cada caso e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem 

apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando se cuide de coisa ou bem 

apreendido que pela ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente 

das providencias normais de preservação, venha a sofrer depreciação natural ou 

provocada, ou que por ela venha a perder valor em si, venha a ser depreciada como 

mercadoria, venha a perder a aptidão funcional ou para o uso adequado, ou que de 

qualquer modo venha a perder a equivalência com o valor real na data da apreensão; 

III – observar, quando verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da 

alienação antecipada, as disposições da lei processual penal e subsidiariamente as da lei 

processual civil relativas à execução por quantia certa no que respeita à avaliação, 

licitação e adjudicação ou arrematação e da respectiva jurisprudência; 

IV – depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, em banco 

autorizado a receber os depósitos ou custódia judiciais, vencendo as atualizações 

correspondentes, e ali as conservem até a sua restituição, perda ou destinação por ordem 

judicial; 

V – adotar as providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da 

efetiva destinação do produto da alienação. 

VI – promover, conjuntamente com o diretor do foro, salvo nas comarcas de primeira 

entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada 

de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades 

judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de 

participações. 
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§ 4º Os valores obtidos com alienação deverão ser depositados em banco autorizado, 

conforme o art. 1.483, da CNGC, a fim de conservar o valor até a restituição, perda ou 

destinação por ordem judicial.  

§ 5º O magistrado deve adotar providências para evitar o arquivamento dos autos antes 

da efetiva destinação do produto da alienação.  

Art. 1.482. É proibida a retirada, mesmo a título de depósito, de armas, instrumentos e 

objetos apreendidos, aplicando-se quanto aos veículos o disposto no art. 696, da CNGC. 

Parágrafo único. Os veículos e quaisquer outros meios de transporte, assim como os 

maquinismos, utensílios, instrumentos, engenhos e objetos de qualquer natureza, 

utilizados para a prática de crimes definidos na Legislação do Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, não serão recebidos pelas secretarias 

judiciais, devendo ficar sob custódia da autoridade de polícia judiciária que presidir o 

inquérito, ou daquela que sucedê-la. 

Art. 1.483. Recaindo a apreensão sobre dinheiro ou cheques emitidos como ordem de 

pagamento, a autoridade policial que presidir o inquérito, deverá, de imediato, requerer 

ao Juízo competente a intimação do Ministério Público para que postule a conversão em 

moeda nacional, se for o caso. A compensação dos cheques, após a instauração do 

inquérito, deverá preceder de cópias autênticas dos respectivos títulos, bem como as 

importâncias serem depositadas na conta judicial única, vinculadas ao respectivo 

processo ou inquérito, devendo, obrigatoriamente, ser anotada todas as ocorrências nos 

próprios autos e nos registros virtuais do feito. 

Art. 1.484. A requerimento do Ministério Público, os bens discriminados no art. 1.482, 

parágrafo único, da CNGC serão alienados, excetuados aqueles que a União, por 

intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), indicar para serem colocados 

sob custódia da autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, 

envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 1.485. Reconhecido o nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos 

utilizados para a sua prática e o risco de perda do valor econômico pelo decurso do 

tempo, proceder-se-á à avaliação, intimando-se a União, o Ministério Público, o 

Denunciado, e, por edital, eventuais interessados para manifestação em 05 (cinco) dias, 

dirimindo o Juiz eventuais divergências acerca da importância atribuída, procedendo-se 
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à alienação por leilão, cujo produto será depositado na Conta Judicial Única, com 

vinculação ao processo ou inquérito.  

Art. 1.486. Se a União requerer a liberação do produto do leilão, antes do trânsito em 

julgado da sentença, o Juiz, ao examinar criteriosamente o pleito, ouvindo sempre o 

Ministério Público e o Denunciado ou Indiciado, decidirá sobre qual a melhor forma de 

garantir a restituição do valor, na eventualidade futura de uma absolvição ou extinção da 

punibilidade, ou mesmo se na sentença final for reconhecida a inocorrência do nexo de 

causalidade a que se refere a norma anterior, observados todos os procedimentos do 

Capítulo IV da Lei 11.343/2006. 

Art. 1.487. O Juiz deverá requisitar, com urgência, ao Departamento Estadual de 

Trânsito-DETRAN, à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal - DPRF e à Delegacia 

Especializada de Roubos e Furtos, onde houver, informações existentes a respeito do 

veículo e de seu proprietário e quanto ao registro de ilícito penal que envolva o veículo 

e bem assim dos fabricantes ou das concessionárias pertinentes, todas as informações a 

respeito do adquirente, fornecendo, para tanto, os dados do veículo, inclusive número 

do motor e do câmbio, visando a sua legal restituição.  

Art. 1.488. Prestadas as informações, não havendo possibilidade de identificar-se o 

proprietário e inexistindo pedido de restituição em andamento, o veículo deverá ser 

levado à alienação judicial desde que, quanto à instância penal, inocorram a utilidade 

instrumental ou decisão que imponha o perdimento de bem, nos moldes legais, 

depositando-se o valor na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, anexando-se o comprovante no respectivo processo. 

Art. 1.489. Se for imprescindível para instrução processual, observar-se-á 

rigorosamente o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal, e quanto às 

alienações judiciais referidas, aplicam-se as disposições dos artigos 730 c/c 879 a 903 

do Código de Processo Civil. 

Art. 1.490. Autorizar e recomendar aos Juízes com competência para processar e julgar 

os processos relacionados a delitos de tráfico de entorpecentes que procedam à 

alienação antecipada dos bens apreendidos, na forma da legislação vigente.  

Art. 1.491. Feita a alienação, os valores apurados deverão ser recolhidos na conta única 

do Poder Judiciário e, com o trânsito em julgado, transferidos ao SENAD, por meio de 

Guia de Recolhimento da União, emitida através do site 
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https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, preenchida da seguinte 

maneira:  

UG: 110246 Gestão: 00001 Fundo Nacional Antidrogas 

Recolhimento: Código:20200-2 Funad/PR - Alienac Bens Apreendidos 

 

§ 1º Para o preenchimento da Guia, deverá constar no campo “contribuinte” o nome do 

órgão que determinou o recolhimento e o seu respectivo CNPJ, e no campo “número de 

referência” deverá constar o número do processo que está vinculado o bem alienado, 

conforme orientação anexa a este Provimento.  

§ 2º Efetuado o depósito, um comprovante deverá ser juntado aos autos, remetendo-se, 

ainda, cópias ao SENAD e ao CONEN - MT.  

Art. 1.492. As bicicletas apreendidas, desde que dispensáveis à instrução e julgamento 

de processos criminais ainda pendentes, poderão ser doadas à Fundação Nova Chance 

para confecção de cadeiras de roda com a finalidade social e de geração de renda para 

os reeducandos envolvidos, observadas as seguintes condições:  

I – ouvido previamente o representante do Ministério Público, o Juízo ordenará a 

expedição de edital, com prazo de 10 (dez) dias, para que eventuais interessados ou 

lesados possam requerer a restituição dos bens que lhes pertencerem, publicando-se no 

Diário da Justiça Eletrônico e afixando-se cópia no átrio do Fórum.  

II – escoado o prazo previsto no inciso anterior, não havendo interesse na restituição do 

bem, o Juízo providenciará a sua doação ao projeto, mediante termo próprio nos autos.  

§ 1º A destinação é de competência do Juiz Diretor do Foro, que nos termos do art. 

1.473, da CNGC é o responsável pela guarda dos objetos apreendidos. 

§ 2º A destinação à Fundação Nova Chance é facultativa, de acordo com a demanda e as 

peculiaridades de cada localidade 

Art. 1.493. Os Gestores Criminais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da publicação deste Provimento, adotarão as providências  

determinadas, inclusive com relação aos processos findos. 

Art. 1.494. Não será exigido o edital mencionado no inciso I do art. 1492 da CNGC, 

tanto nos processos em andamento quanto nos processos findos, desde que decorridos 

mais de 06 (seis) meses da apreensão do bem sem manifestação de possíveis 

interessados.  
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Art. 1.495. A destinação a que se refere o art. 1492, da CNGC ocorrerá de forma 

contínua, enquanto perdurar a execução do projeto, e deverá ser comunicada pelo Juízo, 

mediante ofício, à Fundação Nova Chance, situada na Rua Governador Jarí Gomes, n° 

454, Bairro: Boa Esperança, CEP. 78068-690, Cuiabá-MT, ou à Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), situada na Av. Transversal, S/N, Bloco “B”, 2º 

Piso, CEP 78.050-970, Cuiabá-MT.  

Art. 1.496. A retirada das bicicletas que forem destinadas ao projeto é de 

responsabilidade da Fundação Nova Chance ou de qualquer outro órgão vinculado à 

SEJUSP, desde que autorizado pela Fundação.  

Parágrafo único. A entrega das bicicletas será precedida da elaboração de documento, 

a ser preenchido pelo gestor judiciário, ou pelo Administrador do Fórum, em 03 (três) 

vias, devendo uma delas ser arquivada na secretaria do juízo, outra na Direção do Foro, 

e a última encaminhada à Fundação Nova Chance. 

Seção 21 – Depósito de Substâncias Entorpecentes e Explosivas 

 

Art. 1.497. As substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 

psíquica, ilicitamente encontradas, consoante as normas penais incriminadoras atinentes 

à espécie, ao serem apreendidas, nos próprios autos serão lançados, dentre outros dados, 

a sua natureza, quantidade, unidade, peso, volume, conteúdo e a descrição do recipiente 

ou invólucro incumbindo à autoridade policial, proceder à necessária perícia, nos 

moldes legais. 

Parágrafo único. Se a unidade policial não dispuser de instrumento apto a encontrar o 

peso da substância, deverá a autoridade policial esclarecer de modo expresso qual foi o 

utilizado, fazendo constar a marca, modelo e número se existentes, bem como a data de 

eventual aferição, a respeito de sua propriedade, e onde poderá ser novamente 

encontrado. 

Art. 1.498. As substâncias antes mencionadas não serão recebidas pelas secretarias 

judiciais, devendo permanecer em depósito junto à unidade policial civil, sob a 

responsabilidade e fiscalização da respectiva autoridade que presidir o inquérito ou 

daquela que sucedê-la. 

§ 1º Também não serão recebidas substâncias que evidenciarem a possibilidade de 

serem consideradas como “matéria-prima”, destinada à preparação de substância 
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entorpecente que cause dependência física ou psíquica e bem assim sementes de plantas 

que possam produzir tais substâncias entorpecentes, proscritas no território nacional. 

§ 2º Após o trânsito em julgado da sentença, as substâncias entorpecentes ou que 

determinem dependência física ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer dos 

dispositivos da Lei de Tóxicos em vigor, devidamente comprovadas por laudo 

definitivo, deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da Saúde ou 

congênere estadual. Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela legal e regular 

entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou medição volumétrica no momento do 

recebimento, por parte do responsável do citado órgão. 

Art. 1.499. Se a custódia da substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica revelar-se inconveniente ou perigosa, deverá ser destruída por 

determinação da autoridade judicial competente, desde que preservada porção suficiente 

à realização da prova pericial e da contraprova. 

§ 1º Em qualquer caso haverá prévia oportunidade para manifestação do Ministério 

Público, e do imputado, se identificado, através de defensor constituído ou nomeado 

para o ato. Se o requerimento para destruição da substância não for de autoria da 

Autoridade Policial, esta será ouvida pelo Juiz, no prazo de 05 (cinco) dias. 

§ 2º Ao determinar a destruição, designará a autoridade judicial dia, hora e local, para 

sua concretização, devendo comunicar a autoridade policial que tiver atribuições para 

efetivá-la, o Ministério Público e a autoridade sanitária, para se fazerem presentes e 

acompanharem o ato, que será supervisionado pela autoridade judicial competente. 

Lavrado o Auto Circunstanciado a que se refere a Lei 12.961/2014, será juntada cópia 

nos autos do Inquérito ou Ação Penal, subscrita por todos os presentes e por pelo menos 

duas testemunhas.  

§ 3º Sob os mesmos fundamentos, igual medida deverá ser adotada, em relação à 

"matéria-prima" das substâncias mencionadas. 

§ 4º Se apresentada a justificativa, o imputado será cientificado de que disporá do prazo 

de 05 (cinco) dias para provar a autorização legal referente à detenção, posse ou 

propriedade da substância entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica, mencionadas anteriormente, bem como, se for o caso, quanto à “matéria-

prima" e sementes, já referidas, ouvindo-se para decidir o Ministério Público, a respeito 

e no mesmo prazo. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1314 de 1524



Art. 1.500. Em nenhuma hipótese, as secretarias criminais receberão substâncias 

explosivas. 
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Seção 22 – Habeas Corpus – Informações 

 

Art. 1.501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas 

corpus, e somente ele, observará o seguinte: 

I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer 

hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias; 

II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da 

requisição;  

III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as 

teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos 

dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de 

eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;  

IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, 

inclusive, por fac-símile; 

V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso 

verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o 

devido e necessário atendimento. 
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Seção 23 – Incidentes Criminais  

 

Art. 1.502. Os incidentes processuais criminais são questões pontuais a serem decididas 

pelo magistrado e serão distribuídos, em regra, em autos apartados com posterior 

apensamento aos autos principais, para não causar prejuízo ao trâmite processual do 

inquérito policial, ação penal ou execução penal. 

Art. 1.503. Os incidentes criminais serão distribuídos nas seguintes classes processuais, 

conforme a tabela taxonômica do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: 

385 EXECUÇÃO CRIMINAL 

406 Incidentes 

409 Anistia 

411 Comutação de Pena 

407 Conversão de Pena 

408 Excesso ou Desvio 

410 Indulto 

11957 Remição de Pena 

1283 Superveniência de doença mental 

1288 Transferência entre estabelecimentos penais 

1284 Unificação de penas 

316 QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES 

1717 Alienação de Bens do Acusado; 

327 Embargos de Terceiro; 

1715 Embargos do Acusado; 

326 Restituição de Coisas Apreendidas. 

317 EXCEÇÕES 

324 Exceção da Verdade; 

322 Exceção de Coisa Julgada; 

321 Exceção de Ilegitimidade de Parte; 

323 Exceção de Impedimento; 

319 Exceção de Incompetência de Juízo; 

320 Exceção de Litispendência; 

318 Exceção de Suspeição; 
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331 INCIDENTES 

1178 Arguição de Inconstitucionalidade; 

1787 Assistência Judiciária; 

1719 Avaliação para atestar dependência de drogas; 

325 Conflito de Jurisdição; 

432 Desaforamento de Julgamento; 

11788 Exibição de Documento ou Coisa; 

11789 Impugnação ao Valor da Causa; 

11790 Impugnação de Assistência Judiciária; 

332 Incidente de Falsidade; 

433 Incidente de Uniformização de Jurisprudência; 

333 Insanidade Mental do Acusado; 

11791 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei; 

1291 Reabilitação; 

328 MEDIDAS ASSECURATÓRIAS 

330 Arresto / Hipoteca Legal; 

329 Sequestro; 

308 MEDIDAS CAUTELARES 

11955 Cautelar Inominada Criminal; 

11793 Justificação Criminal; 

311 Medidas Investigatórias Sobre Organizações Criminosas; 

10967 Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso; 

1268 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha); 

309 Pedido de Busca e Apreensão Criminal; 

310 Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico. 

Art. 1.504. Para o processamento de incidente de remissão da pena, obrigatoriamente, 

deverão estar presentes informações expressas sobre o comportamento carcerário do 

recuperando, a Portaria da autoridade administrativa ou a decisão judicial que lhe 

permitiu trabalhar e o atestado dos dias trabalhados, descontados os dias de descanso. 

Art. 1.505. Na concessão de livramento condicional, comutação e indulto deve ser 

observado o disposto no 112, § 2º da Lei 7.210/84. 
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Art. 1.506. Na ausência disposição contrária em lei, o Juiz deve decidir, no prazo de 

vinte e quatro horas, os pedidos cautelares feitos pela autoridade policial e/ou pelo 

Ministério Público. 

Art. 1.507. A decisão judicial deverá ser escrita e fundamentada e lançada no sistema 

informatizado. 

Art. 1.508. Os usuários do gabinete do magistrado poderão utilizar a ferramenta de 

expedição de documentos automatizada, com modelos padronizados; 

Parágrafo único. Anexo ao expediente, ao ser confirmado e impresso o expediente 

respectivo, será disponibilizada etiqueta para lacre do envelope para envio à autoridade 

requerente. 

 

Procedimentos sigilosos 

Art. 1.509. Nos incidentes cautelares, em que haja requerimento de tramitação sigilosa, 

deve-se assegurar o imprescindível sigilo nas diligências investigatórias ou instrutória; 

Art. 1.510. Fica facultada a distribuição dos incidentes sigilosos criminais de caráter 

cautelar e assecuratório por meio físico; 

§ 1º Os pedidos enviados por meio eletrônico serão distribuídos automaticamente e 

tramitarão entre os requerentes e o Juiz competente, até que o segredo seja 

desnecessário. 

§ 2º Os pedidos físicos protocolados serão encaminhados à distribuição da respectiva 

Comarca, em envelope lacrado contendo o pedido e documentos necessários. 

§ 3º Na parte exterior do envelope a que se refere o artigo anterior será colada folha de 

rosto contendo somente as seguintes informações:  

I – "medida cautelar sigilosa" ou “medida assecuratória sigilosa”; 

II – delegacia de origem ou órgão do Ministério Público; 

III – comarca de origem da medida. 

§ 4º É vedada a indicação do nome do requerido, da natureza da medida ou qualquer 

outra anotação na folha de rosto referido no parágrafo anterior. 

§ 5º. Outro envelope menor, também lacrado, contendo em seu interior apenas o número 

e o ano do procedimento investigatório ou do inquérito policial, deverá ser anexado ao 

envelope lacrado referido no § 3º do art. 1.510 da CNGC. 
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Art. 1.511. É vedado ao Distribuidor e ao Plantão Judiciário receber os envelopes que 

não estejam devidamente lacrados na forma prevista nos §§ 3º e 5º do art. 1.510 da 

CNGC. 

Art. 1.512. Recebidos os envelopes e conferidos os lacres, o distribuidor ou, na sua 

ausência, o seu substituto, abrirá o envelope menor e efetuará a distribuição, 

cadastrando no sistema informatizado local apenas o número do procedimento 

investigatório e a delegacia ou o órgão do Ministério Público de origem. 

Art. 1.513. A autenticação da distribuição será realizada na folha de rosto do envelope 

mencionado no no § 3º do art. 1.510 da CNGC, devendo colar a etiqueta impressa pelo 

sistema. 

Art. 1.514. Feita a distribuição por meio do sistema informatizado local, o pedido 

sigiloso será remetido ao Juízo Criminal competente, imediatamente, sem violação do 

lacre do envelope mencionado no § 3º do art. 1.510 da CNGC. 

 

Tramitação nas secretarias 

Art. 1.515. Recebido o envelope lacrado pela serventia do Juízo competente, somente o 

Gestor Judiciário ou o responsável pela autuação do expediente e registro dos atos 

processuais, previamente autorizado pelo Magistrado, poderá abrir o envelope e fazer 

conclusão para apreciação do pedido. 

 

Transporte externo dos autos 

Art. 1.516. O transporte dos autos para fora das unidades do Poder Judiciário de Mato 

Grosso deverá atender à seguinte rotina:  

I - serão os autos acondicionados em envelopes duplos; 

II - no envelope externo não constará nenhuma indicação do caráter sigiloso ou do teor 

do documento, exceto a tipificação do delito; 

III - no envelope interno serão apostos o nome do destinatário e a indicação de sigilo ou 

segredo de justiça, de modo a serem identificados logo que removido o envelope 

externo; 

IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará, 

necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro indicativo do documento; 
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V - o transporte e a entrega de processo sigiloso ou em segredo de justiça serão 

efetuados preferencialmente por agente público autorizado. 

 

Da obrigação do sigilo 

Art. 1.517. No recebimento, movimentação e guarda de feitos e documentos sigilosos, 

as unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso deverão tomar as medidas para que o 

acesso atenda às cautelas de segurança previstas nesta norma, sendo os servidores 

responsáveis pelos seus atos na forma da lei.  

Parágrafo único. No caso de violação de sigilo, o magistrado responsável pelo 

deferimento da medida determinará a imediata apuração dos fatos.  

Art. 1.518. Não será permitido ao magistrado e ao servidor fornecerem quaisquer 

informações, direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgão de comunicação social, de 

elementos sigilosos contidos em processos ou inquéritos, sob pena de responsabilização 

nos termos da legislação pertinente. 

 

Tramitação eletrônica 

Art. 1.519. Os incidentes processuais de caráter sigilosos podem ser protocolados por 

meio eletrônico e distribuídos, automaticamente, com tramitação apenas entre os 

requerentes (Ministério Público e Delegacia de Polícia) e o magistrado competente, até 

que o sigilo seja desnecessário. 

Art. 1.520. Os Promotores de Justiça e Delegados de Polícia terão seus cadastros 

realizados previamente por meio do Departamento responsável e a confirmação do 

cadastro e envio de senha será por meio de e-mail corporativo. 

Parágrafo único. Os usuários que não estiverem cadastrados ou apresentarem 

problemas no uso da ferramenta deverão solicitar informações e providências por meio 

do e-mail: corregedoria.dapi@tjmt.jus.br. 

Art. 1.521. Os requerentes deverão cadastrar as partes, ainda que de forma sucinta, e 

indicar a classe processual respectiva. 

Art. 1.522. A tramitação do processo eletrônico seguirá o fluxo processual 

individualizado, mediante essas informações apresentará ao magistrado modelos de 

expedientes para serem impressos, com objetivo de agilizar o cumprimento das 

determinações. 
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Art. 1.523. O magistrado determinará o fim do sigilo, por meio de comandos no 

sistema, que permitirá a publicidade dos autos; bem como vinculação ao processo 

principal. 

§ 1º Caso seja necessário, ao vincular o incidente aos autos principais, o magistrado 

poderá transladar peças e/ou andamentos selecionados e arquivar incidente 

automaticamente. 

§ 2º Nos autos eletrônico, o magistrado poderá vincular e transladar as peças ao 

processo principal, com posterior arquivamento automático. 

 

Das medidas cautelares apreciadas no Plantão Judicial 

Art. 1.524. Durante o plantão judicial, a competência para conhecer e apreciar o pedido 

de medidas cautelares ou assecuratórias criminais será do Juiz plantonista.  

Art. 1.525. Nos expedientes referentes aos pedidos decididos durante o plantão deverá 

constar expressamente tal situação.  

Art. 1.526. Durante o Plantão Judiciário as medidas cautelares sigilosas apreciadas, 

deferidas ou indeferidas, deverão ser encaminhadas ao Serviço de Distribuição da 

respectiva comarca, devidamente lacradas, caso o requerente tenha optado pelo meio 

físico. 

Art. 1.527. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de 

interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão 

judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de 

terceiros, bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei nº 5.010/66.  

Art. 1.528. Na Ata do Plantão Judiciário constará, apenas, a existência da distribuição 

de "medida cautelar sigilosa", sem qualquer outra referência, não sendo arquivado no 

Plantão Judiciário nenhum ato referente à medida. 

 

Prorrogação de Prazo 

Art. 1.529. Quando da formulação de eventual pedido de prorrogação de prazo pela 

autoridade competente, deve ser apresentado o relatório circunstanciado das 

investigações realizadas. 

§ 1º No caso de requerimentos de interceptação telefônica, áudios (CD/DVD) com o 

inteiro teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes à 
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apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações 

com seu resultado. 

§ 2º Sempre que possível os áudios, as transcrições das conversas relevantes à 

apreciação do pedido de prorrogação e os relatórios serão gravados de forma sigilosa 

encriptados com chaves definidas pelo Magistrado condutor do processo criminal. 

Art. 1.530. Os documentos, referidos no artigo anterior, serão entregues pessoalmente 

pela autoridade responsável pela investigação ou seu representante, expressamente 

autorizado, ao Magistrado competente ou ao servidor por ele indicado. 

Parágrafo único. Escolhido o meio eletrônico, o requerente deve anexar os 

documentos, descritos no art. 1.529 da CNGC, digitalizados, em PDF. 

Art. 1.531. Caso a decisão extrapole o prazo legal, o Juiz deverá imediatamente 

comunicar o(s) motivo(s) à Corregedoria-Geral da Justiça.  

 

Interceptação telefônica 

Art. 1.532. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para 

prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto 

na Lei e dependerá de ordem do Juiz competente para a ação principal, sob segredo de 

justiça.  

§ 1º O andamento a ser lançado pelo usuário do gabinete será: “12039 - Quebra de 

sigilo telemático”. 

§ 2º A interceptação telefônica, quando imprescindível, e para a preservação do sigilo, 

poderá ser deferida no corpo do requerimento apresentado pela autoridade responsável, 

valendo a decisão, em caráter excepcional, como instrumento apto a efetivar a ordem 

judicial. 

§ 3º A decisão do pedido de interceptação telefônica prescinde de manifestação prévia 

do Ministério Público.  

 

Cadastro e distribuição 

Art. 1.533. O pedido de interceptação enviado por meio físico será cadastrado com os 

dados indicados no art. 1.510, § 2º, da CNGC e distribuídos na classe: “310 - Pedido de 

Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico”, assunto: “10609 - Quebra do Sigilo 

Telefônico”, sob segredo de justiça. 
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Art. 1.534. Estando em andamento investigação criminal ou instrução processual penal, 

o pedido será formulado diretamente ao Juízo competente para o feito.  

 

Requerimento 

Art. 1.535. No requerimento de interceptação deverá constar, obrigatoriamente, o nome 

e a identificação da pessoa responsável pela operacionalização do sistema de escuta 

relativo à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e 

telemática, visando-se atender a exigência das prestadoras dos serviços mencionados.  

Parágrafo único. Nos casos de formulação de pedido verbal de interceptação (artigo 4º, 

§ 1º, da Lei nº 9.296/96), o servidor autorizado pelo magistrado deverá reduzir a termo 

os pressupostos que autorizem a interceptação, tais como expostos pela autoridade 

policial ou pelo representante do Ministério Público. 

 

Expedição de ofícios às operadoras 

Art. 1.536. Do ofício ou da decisão que servir como mandado, subscritos pelo próprio 

juiz, deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

I – número do ofício sigiloso; 

II – número do protocolo, 

III – data da distribuição; 

IV – tipo de ação; 

V – número do inquérito ou processo; 

VI – órgão postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministério Público); 

VII – número dos telefones que tiveram a interceptação ou quebra de dados deferidos; 

VIII – a expressa vedação de interceptação de outros números não discriminados na 

decisão; 

IX – advertência de que o ofício-resposta deverá indicar o número do protocolo do 

processo ou do Plantão Judiciário, sob pena de recusa de seu recebimento pelo cartório 

ou secretaria judicial;   

X – advertência da regra contida no artigo 10 da Lei nº 9.296/96;  

XI – identificação da prestadora de serviço a qual o ofício será dirigido;  

XII – a finalidade e o prazo para interceptação;  
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XIII – o permissivo ou a proibição acerca da necessidade de fornecimento, imediato ou 

não, de informação do sinal do terminal celular Estação Rádio Base (ERB); onde está 

operando determinado aparelho celular dos envolvidos, número de série eletrônico 

(ESN e IMEI) e dados cadastrais; 

XIV – identificação da autoridade requerente e das pessoas que a auxiliarão na escuta 

relativa à interceptação do fluxo de comunicações.  

Parágrafo único. A expedição do ofício deve ser individual à cada concessionária.  

 

Envio do Ofício 

Art. 1.537. O encaminhamento à autoridade requerente dos expedientes necessários à 

efetivação da medida far-se-á em envelope lacrado e diretamente às pessoas 

encarregadas da condução ou execução da diligência, com a advertência da 

responsabilidade pela preservação do sigilo;  

Parágrafo único. É vedado o encaminhamento do ofício ou de ordem judicial 

diretamente às concessionárias, até que seja firmado Termo de Cooperação que 

permitam o envio das informações por meio eletrônico; 

 

Apensamento e Relatório Circunstanciado 

Art. 1.538. Os autos, em que houve o deferimento da interceptação telefônica, 

aguardarão em gabinete até o envio do relatório circunstanciado; 

Parágrafo único. O relatório físico será encartado aos autos e o magistrado determinará 

o apensamento, translado das peças essenciais à instrução processual ou arquivamento 

do incidente.  

 

Sequestro 

Art. 1.539. O sequestro de bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da 

infração criminal, trata-se de requerimento expresso de tramitação sigilosa que tem a 

finalidade de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará 

o disposto na Lei e dependerá de ordem do Juiz competente para a ação principal.  

§ 1º A decisão judicial que defere o sequestro deve ser lançada no sistema 

informatizado como andamento: 12040 - Indisponibilidade de bens. 
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§ 2º O segredo de justiça deve ser requerido expressamente e seguir os critérios postos 

nesta seção. 

§ 3º O pedido de sequestro é distribuído na classe: 329 - Sequestro, e no assunto: 10913 

- Indisponibilidade/Sequestro de Bens. 

§ 4º No requerimento deverá constar, obrigatoriamente, caso o requerente tenha 

conhecimento, descrição dos bens imóveis pormenorizada, sua localização, ponto de 

referência e qualificação dos confrontantes. 

§ 5º No mandado deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:  

I – número do mandado sigiloso; 

II – número do protocolo, 

III – data da distribuição; 

IV – tipo de ação; 

V – número do inquérito ou processo; 

VI – órgão postulante da medida (Delegacia de origem ou Ministério Público) ou 

qualificação do requerente; 

VII – a finalidade;  

VIII – assinatura do Juiz; 

IX – assinatura do Gestor Judiciário; 

X – qualificação dos confrontantes. 

§ 6º Os autos, em que houve o deferimento do sequestro de bens, aguardarão em 

gabinete até o cumprimento do mandado. 

Arresto/hipoteca legal 

Art. 1.540. O arresto e hipoteca legal deve observar o disposto na Lei e dependerá de 

ordem do Juiz competente para a ação principal; 

Art. 1.541. O arresto realizar-se-á sobre bens móveis para a garantia de indenização ao 

final do processo, decorrente do dano causado pelo denunciado ou por outrem;  

§ 1º O depósito decorrente do arresto e a administração dos bens móveis arrestados 

ficarão sujeitos às regras do processo civil; 

§ 2º Caso os bens imóveis não forem suficientes para garantir a indenização, o 

interessado pode requerer a hipoteca legal (sobre bens imóveis) diante da prova do 

crime e indícios de autoria; 
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Art. 1.542. A decisão judicial deverá ser escrita e fundamentada e lançada no sistema 

informatizado como andamento “12040 - Indisponibilidade de bens”. 

Art. 1.543. Os pedidos de arresto ou hipoteca legal são distribuídos na classe: “330 - 

Arresto/Hipoteca Legal”, assunto: “10913 - Indisponibilidade/Sequestro de Bens”, sob 

segredo de justiça. 
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Seção 24 – Execuções Penais - Livros Obrigatórios 

 

Art. 1.544. No Juízo de Execuções Penais, são obrigatórios os seguintes livros: 

I – Registro de Execuções Penais e sursis;  

II – Registro de Pedidos Incidentais e outros procedimentos; 

III – Registro de requerimentos avulsos e ofícios; 

IV – Carga de Autos ao Ministério Público; 

V – Carga de Autos à Advogado; 

VI – Carga de Autos a Outras Entidades e Servidores;  

VII – Carga de Mandados aos Oficiais de Justiça. 

Art. 1.545. As secretarias do Juízo de Execuções Penais terão, ainda, os seguintes 

classificadores para arquivamento de: 

I – Relatórios de visitas, inspeções e correições em geral; 

II – Ofícios Recebidos e cópias de Ofícios Expedidos, separadamente; 

III – Alvarás Expedidos; 

IV – Mandados de Prisão Expedidos; 

V – Portarias Expedidas; 

VI – Informações e documentos sigilosos, relativos a bens e rendas, requisitados 

pessoalmente pelo Juiz, na forma da na forma do art. 477, da CNGC e seus parágrafos; 

VII – Atas de Reunião de Verificação de Resultados e Trato de Anomalias; 

VIII – Documentos referentes à requisição e ao recebimento de selos de autenticidade, 

com balanço mensal (artigo 11, § 1.º, da Lei 7.602/2001). 

Art. 1.546. No livro de Registro de Guias de Execução Penal será reservado campo 

especial para observação relativa à concessão de sursis, para atendimento ao disposto no 

artigo 163 da Lei de Execuções Penais. No livro de Registro de Pedidos Incidentais e 

outros procedimentos serão registrados os incidentes da execução penal (livramento 

condicional, indulto e outros) e demais procedimentos não incluídos no livro de 

Registro de Guias de Execução Penal, tais como os procedimentos da corregedoria dos 

presídios. 

Parágrafo único. Os livros e papéis de controle serão substituídos por seguro 

procedimento da área de informática, na forma do art. 323 da CNGC. 
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Art. 1.547. Os autos de execução penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da 

progressão de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido ao 

reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser deprecado o cumprimento de 

pena, mesmo em se tratando de curtos períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos. 

Art. 1.548. Os incidentes da Execução Penal (progressão, regressão, livramento 

condicional, apuração de falta grave etc.) deverão processar-se nos próprios autos da 

Execução Penal, somente se formando instrumento apartado em caso de Agravo em 

Execução Penal. 

Art. 1.549. Sobrevindo nova condenação ao Reeducando à pena privativa de liberdade, 

qualquer que seja a pena imposta, serão a nova Guia de Execução e suas peças 

obrigatórias (artigo 106 da LEP) simplesmente juntadas nos autos da Execução já em 

andamento, anotando-se no Distribuidor e na autuação originária, procedendo-se ao 

cálculo de unificação das penas e doravante prosseguindo a Execução Penal em seus 

atos posteriores. Este procedimento será adotado tantas vezes quanto forem as 

condenações que sobrevierem à Execução Penal originária. 
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Seção 25 – Regimes Semiaberto e Fechado 

 

Art. 1.550. A remoção de presos ao Sistema Penitenciário, quando se tratar de 

condenados em efetivo cumprimento de pena, deve ser requisitada ao Juízo das 

Execuções Penais competente com o prazo mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência, 

salvo casos urgentes, quando poderá ser realizada via fac-símile. 

Art. 1.551. Serão encaminhados para o estabelecimento prisional adequado, no caso a 

Colônia Agrícola ou Industrial, os reeducandos ingressos no regime semi-aberto, para o 

cumprimento de suas penas privativas de liberdade, com triagem prévia daqueles que 

possuam experiência no desenvolvimento da atividade agrícola ou industrial, ou, na 

ausência desta experiência, os que denotarem aptidão física para suportar a densidade 

decorrente da natureza da mencionada atividade. 

Art. 1.552. Ordinariamente o Juízo das execuções penais mato-grossense decidirá a 

respeito da transferência ou da remoção do preso e, somente em casos revestidos de 

excepcionalidade, apoiando-se na necessidade de manutenção da saúde do preso, se 

gravemente atingida ou, ainda, para preservar a sua vida. 
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Seção 26 – Regimes Semiaberto e Aberto  

 

Art. 1.553. Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de 

possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério 

Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele 

em regime mais rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência 

admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá 

ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias.  

Parágrafo único. Caso o magistrado exceda o prazo fixado, deverá, incontinenti, 

comunicar o fato à Corregedoria-Geral da Justiça.  

Art. 1.554. Quanto à pessoa do preso, presentes um dos aspectos, menoridade relativa, 

idade igual ou superior a 70 (setenta) anos, primariedade e bons antecedentes, gravidez, 

grave debilidade de saúde e outros desde que caracterizadores de igual 

excepcionalidade, analisáveis caso a caso, recomenda-se aos Juízes Criminais que 

avaliem a possibilidade de determinar o ingresso no regime fixado na sentença, 

independentemente do trânsito em julgado para a acusação. 

Parágrafo único. Igual consideração deverá o Juiz Criminal desenvolver, quando não 

houver probabilidade objetiva de serem ultrapassados os limites estabelecidos no artigo 

33 do Código Penal, diante dos limites do recurso interposto pela acusação. 

Art. 1.555. O condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime 

inicialmente aberto, estando ele solto, quando do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a contagem do início do cumprimento da pena dar-se-á a partir da data da 

audiência admonitória, ficando vedado o seu recolhimento à prisão. 

Art. 1.556. A expedição de guia de recolhimento ocorrerá após a prisão do condenado, 

devendo o Juízo das Execuções Penais recusar seu recebimento, se não acompanhada de 

prova legal a respeito, observado o disposto na norma anterior. 
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Seção 27 – Sursis 

 

Art. 1.557. Concedida a suspensão condicional da pena, a audiência admonitória e a 

fiscalização do cumprimento das condições do sursis realizar-se-á já no Juízo das 

Execuções Penais competente. 

Art. 1.558. Logo que transitar em julgado a sentença que conceder o sursis, expedir-se-

á a guia de execução, enviando-se, de imediato, ao Juízo da Execução competente, 

acompanhada das peças descritas do artigo 106 da Lei de Execução Penal.  

Art. 1.559. Se for o caso de cumprimento da sursis em comarca diversa, seja deste ou 

de outro Estado, a guia de execução será enviada acompanhada também dos 

documentos mencionados na norma anterior. 
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Seção 28 – Guia de Recolhimento 

 

Art. 1.560. Transitada em julgado a sentença condenatória, qualquer que tenha sido a 

pena ou a medida de segurança imposta, será extraída guia de recolhimento ou de 

internação, conforme modelo aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, anexo à 

Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Acompanharão a guia as 

seguintes peças:  

I – cópias da denúncia; 

II – cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, 

inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao deferimento de detração que 

importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria 

não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do 

art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

III – informação sobre os endereços em que possa ser localizado, antecedentes 

criminais e grau de instrução;  

IV – instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de 

defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública;  

V – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;  

VI – cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão 

da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também 

com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração, 

caso, nesta última hipótese, esta já não tenha sido apreciada pelo juízo do processo de 

conhecimento para determinação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 

387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

VII – nome e endereço do curador, se houver;  

VIII – informações acerca do estabelecimento prisional em que o condenado encontra-

se recolhido e para o qual deve ser removido, na hipótese de deferimento de detração 

que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que 

haveria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos 

termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12;  

IX – cópias da decisão de pronúncia e da certidão de preclusão em se tratando de 

condenação em crime doloso contra a vida; 
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X – certidão carcerária;  

XI – cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução 

da pena 

§ 1º A remessa da Guia de recolhimento e de suas peças essenciais (artigo 106, LEP), 

também será feita ao estabelecimento prisional do cumprimento da pena, ao Conselho 

Penitenciário, se for o caso, e também ao estabelecimento de internação, na hipótese de 

medida de segurança. 

§ 2º A decisão do Tribunal que modificar o julgamento, deverá ser comunicada 

imediatamente ao juiz da execução penal. 

Art. 1.561. Expedida a guia, uma cópia deverá ser juntada aos autos e a remessa ao 

Distribuidor certificada. 

Art. 1.562. O Juiz assinará a guia de recolhimento tão-somente após a anexação das 

peças processuais que, por fotocópia, devem acompanhá-la, visando a conferência de 

sua exatidão.  

Art. 1.563. Cumprida a norma do art. 1.561, CNGC, os autos do processo do qual se 

extraiu a guia deverão ser baixados pela secretaria, que deverá preencher a data de 

encerramento no sistema informatizado, com a baixa nos relatórios estatísticos e demais 

controles com posterior arquivamento dos autos.  

Art. 1.564. Comunicar-se-á por Ofício, instruído com as peças processuais necessárias, 

qualquer alteração posterior à expedição da Guia de Recolhimento, seja quanto ao 

regime de cumprimento da pena ou ao tempo de duração dela ou da medida de 

segurança aplicada, cabendo ao Juízo da Execução comunicar ao Distribuidor. 

Art. 1.565. Recebida a guia de recolhimento, que deverá conter, além do regime inicial 

fixado na sentença, informação sobre eventual detração modificativa do regime de 

cumprimento da pena, deferida pelo juízo do processo de conhecimento, nos lindes do 

art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12, o 

estabelecimento penal onde está preso o executado promoverá a sua imediata 

transferência à unidade penal adequada, salvo se por outro motivo ele estiver preso, 

assegurado o controle judicial posterior.   
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Seção 29 – Execução Provisória da Pena  

 

Art. 1.566. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será 

expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que 

pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução 

definir o agendamento dos benefícios cabíveis.  

Art. 1.567. A guia de recolhimento provisório será expedida ao Juízo da Execução 

Penal de acordo com o padrão do CNJ (Anexos da Resolução n. 113 de 20 de abril de 

2010), após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, 

acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas nos artigos 105 e 106 

da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84, sendo obrigatória a inserção de certidão 

referente ao(s) recurso(s) interposto(s) e ausência de efeito suspensivo.  

Art. 1.568. Deverá ser anotada na guia de recolhimento expedida nestas condições a 

expressão "PROVISÓRIO", em seqüência da expressão guia de recolhimento. 

Art. 1.569. A expedição da guia de recolhimento provisório será certificada nos autos 

do processo criminal. 

Art. 1.570. Estando o processo em grau de recurso, e não tendo sido expedida a guia de 

recolhimento provisório, às Secretarias desses órgãos caberá expedi-la e remetê-la ao 

Juízo competente. 

Art. 1.571. Sobrevindo decisão absolutória, o respectivo órgão prolator comunicará 

imediatamente o fato ao Juízo competente para a execução, para anotação do 

cancelamento da guia de recolhimento. 

Art. 1.572. Sobrevindo condenação transitada em julgado, o Juízo de conhecimento 

encaminhará as peças complementares ao Juízo competente para a execução, que se 

incumbirá das providências cabíveis, também informando as alterações verificadas à 

autoridade administrativa. 

Art. 1.573. Tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5.°, 

LVII, da CF, a execução só poderá ser promovida se for para beneficiar o réu. 

Parágrafo único. Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo pendente de 

recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a 

guia de execução provisória, procedendo-se na forma desta Seção. 
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Seção 30 – Corregedoria dos Presídios 

 

Art. 1.574. São atribuições do Juiz Corregedor dos presídios: 

I – visitar em inspeção as unidades penais e delegacias de polícia que possuam cárcere, 

fiscalizando a situação dos presos e zelando pelo correto cumprimento da pena e de 

medida de segurança; 

II – autorizar a remoção dos presos para o Sistema Penitenciário e sua saída, quando 

necessário; 

III – autorizar as saídas temporárias e o trabalho externo dos condenados provisórios ou 

não; 

IV – autorizar a realização de Exame Criminológico, Toxicológico e de Insanidade 

Mental junto ao Complexo Médico Penal ou em entidade similar; 

V – interditar, no todo ou em parte, estabelecimento prisional que estiver funcionando 

em condições inadequadas ou com infringência à lei; 

VI – compor e instalar o Conselho da Comunidade; 

VII – nas Comarcas onde houver mais de uma Vara de Execução, as atribuições 

contidas nos incisos I, II, III e IV supra serão exercidas pelo Juiz da Vara competente. 

 

Manual de Correição nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso 

Art. 1.575. A função correicional nas unidades prisionais consiste na orientação, 

fiscalização e inspeção permanente sobre a cadeia, penitenciária, colônia agrícola ou 

industrial e casa do albergado, localizadas na área de jurisdição do Magistrado 

designado corregedor, dentre as Varas de Execução Penal da Comarca. 

§ 1º No desempenho dessa função poderão ser baixadas instruções (ordens de serviço), 

emendados erros, determinadas providências e, inclusive, oficiar à Superintendência das 

unidades prisionais (órgão da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), bem 

como enviar cópia do averiguado para o Ministério Público, para fins de apurar 

responsabilidade criminal. 

§ 2º A função correicional será exercida por meio de correições ordinárias ou 

extraordinárias, gerais ou parciais e inspeções correicionais, observando-se quanto à 

ordinária a anualidade prevista na parte final do art. 18, da CNGC. 
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§ 3º Sempre que houver indícios veementes de ocultação, remoção ilegal ou dificultação 

do cumprimento de ordem judicial de soltura, ou de apresentação de preso, poderá ser 

feita correição extraordinária ou inspeção em presídio ou cadeia pública. 

Art. 1.576. O resultado da correição ou inspeção constará de ata ou relatório 

circunstanciado, com instruções, se for o caso, as quais serão imediatamente 

encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no 

sistema informatizado do TJ/MT, ficando uma via arquivada na secretaria judicial 

responsável. 

Art. 1.577. As correições não substituem a exigência prevista no inciso VII, do artigo 

66 da Lei de Execuções Penais, não se dispensando o Juiz de Execução de realizar a 

inspeção mensal nos estabelecimentos prisionais que lhe são afetos, inclusive em 

obediência ao que dispõe a Resolução n° 47, de 18 de dezembro de 2007 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Art. 1.578. Nas Comarcas com mais de uma Vara Criminal, a Corregedoria dos 

Presídios será exercida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal. 

Parágrafo único. Onde houver Vara de Execuções Penais a Corregedoria dos Presídios 

será exercida pelo Juízo desta. 

Art. 1.579. O Juiz de Direito da Vara Criminal (ou Vara Única) que não dispuser de 

unidade prisional na sua Comarca e deixar os presos em outra unidade, informará, até o 

dia dez (10) de cada mês, ao Juiz Corregedor da Comarca em que referidos presos se 

encontrem, a situação individual de cada um, mencionando nome do réu, data da prisão 

e, sendo o caso, data do trânsito em julgado ou existência de recurso pendente. 

Parágrafo único. A ausência da remessa dessas informações ou seu excessivo atraso 

deverão ser comunicados pelo Juízo de execuções à Corregedoria-Geral da Justiça, para 

a tomada das providências devidas. 

Art. 1.580. Quando o réu se encontrar preso em Comarca diversa, o juiz da condenação 

deverá oficiar ao Juiz Corregedor da Unidade Prisional, dando conhecimento da 

condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e documentos pertinentes.  

Art. 1.581. Os alvarás de soltura deverão ser instruídos com certidões, negativa ou 

positiva, do distribuidor da comarca de origem e, quando existir ordem de prisão contra 

o requerente da secretaria competente. 
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Art. 1.582. Se a certidão acusar distribuição de inquérito policial ou de denúncia, o 

postulante deverá fazer prova de que, no Juízo a que foi distribuído, inexiste ordem de 

prisão. 

Art. 1.583. O cumprimento de alvará de soltura protocolizado no horário de expediente 

não se suspende pelo encerramento deste. Se por qualquer razão o cumprimento 

imediato se mostrar inviável, o Juiz determinará ao Gestor judiciário que remeta o 

alvará ao magistrado de plantão. 

§ 1º Fora do horário de expediente, o cumprimento de alvará de soltura ficará a cargo do 

Juiz de plantão, a quem deverá ser apresentado pelo interessado, devidamente instruído. 

§ 2º Excepcionalmente, e desde que fora do expediente forense, o cumprimento do 

alvará será determinado pelo Juiz de plantão, após certidão do oficial de justiça 

plantonista quanto a veracidade do mandado de soltura. 

Art. 1.584. Requerimento de soltura de preso, firmado por advogado constituído, 

deverá ser por este instruído com as certidões pertinentes, de acordo com os itens acima. 

Art. 1.585. Serão instruídos pelo Gestor judiciário do Juízo que expediu o alvará de 

soltura os pedidos formulados por Defensor Público ou Dativo. 

Art. 1.586. As certidões que instruirão pedidos de soltura, seja qual for a espécie de 

prisão, deverão ser expedidas imediatamente. 

Art. 1.587. No caso de prisão civil ou falimentar, os presos ficam à disposição do Juízo 

da decisão, ao qual está afeto, exclusivamente, o cumprimento de alvará de soltura, que 

não depende de estar instruído com certidões. No entanto, questões administrativas 

voltadas à estada do preso na unidade prisional, serão decididas pelo Juiz Corregedor. 

Art. 1.588. O ofício da Corregedoria dos presídios manterá os seguintes livros 

obrigatórios: 

I – Registro de Alvarás de Soltura; 

II – Registro de Mandados de Prisão; 

III – Registro de Cartas Precatórias; 

IV – Registro de pedidos de Transferência de Preso; 

V – Protocolo Geral; 

VI – Carga de Mandados – Oficial de Justiça. 

Art. 1.589. Os livros da Corregedoria dos presídios devem estar devidamente 

nominados e numerados na seqüência, bem como deve conter termo de abertura, folhas 
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numeradas e rubricadas e, nos já encerrados, termo de encerramento, todos com visto do 

Diretor do estabelecimento prisional; as canetas utilizadas devem ser de tinta indelével 

de cor preta ou azul; evitar rasuras e, se ocorrerem, devem ser ressalvadas e certificadas, 

com data e assinatura de quem as fez, com as anotações como “sem efeito”, 

“inutilizado” e “em branco”. 

Art. 1.590. O Juiz responsável baixará Portaria devidamente especificada (vide anexo), 

com ampla divulgação, marcando o período para a correição, nos termos do art. 18 e § 

1º da CNGC/MT, com comunicação e envio de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça e 

aos responsáveis pelos serviços objeto da correição. 

Art. 1.591. Na correição devem ser verificados, obrigatoriamente, os seguintes itens, 

entre outros peculiares à unidade prisional: 

I – o quadro de funcionários e se a situação funcional se encontra regular; 

II – se a disposição dos móveis e as condições de higiene e ordem do local de trabalho 

são convenientes; 

III – as questões de segurança tanto dos presidiários quanto dos agentes prisionais e, se 

entender necessário, solicitar relatório do comandante da polícia militar da comarca ou 

região; 

IV – se foram sanadas e não estão sendo repetidas todas as irregularidades constatadas 

na correição anterior, adotando as providências disciplinares cabíveis; 

V – se a secretaria da unidade prisional possui Lei de Execuções Penais (Lei n.º 

7.210/1984) e o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado 

de Mato Grosso. 

VI – se o arquivo de livros, pastas e papéis é seguro, limpo, livre de insetos; 

VII – se há inventário de bens dos presos, tais como documentos e roupas e, ainda, se as 

informações são colhidas na entrada do preso no estabelecimento prisional; 

VIII – se o cadastramento e controle dos documentos atinentes a cada preso é feito em 

pasta individual, colocada em fichário por ordem alfabética ou, se possível, virtual; 

IX – se o livro de controle dos albergados é preenchido no momento da entrada (e não 

na saída), visando evitar favorecimentos por parte de agentes prisionais a alguns 

detentos do regime semi-aberto; 

X – se os relatórios dos albergados são enviados mensalmente ao Juízo da execução 

penal; 
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XI – se os reeducandos que trabalham possuem as planilhas individualizadas constando 

horário de início e final da jornada, bem como se assinam a cada dia, com a devida 

fiscalização do Diretor do estabelecimento prisional; 

XII – se foram firmados convênios com escolas ou cursos de formação educacional, nos 

termos do Provimento n. 25/2007 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

Art. 1.592. O Juiz corregedor da unidade prisional, ao tomar conhecimento do motim 

ou fuga, deverá requisitar do Diretor relatório, que deverá ser entregue no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

Art. 1593. Com a chegada do relatório, o magistrado deverá tomar as seguintes 

providências: 

I – dar ciência ao Ministério Público; 

II – oficiar à autoridade policial, para que tome as medidas legais cabíveis, instaurando, 

se for o caso, inquérito policial para apurar os fatos; 

III – oficiar ao Diretor do estabelecimento prisional, para que tome as providências no 

sentido de evitar futuras fugas, bem como para verificar, por meio de procedimento 

administrativo, as responsabilidades da fuga ocorrida; 

IV – oficiar ao Superintendente do Sistema Prisional, para que tome ciência dos fatos e 

as providências que entender cabíveis, inclusive instauração de sindicância sobre os 

fatos ocorridos; 

V – determinar a juntada de cópia do relatório do Diretor da Cadeia em cada processo 

dos fugitivos; 

VI – determinar, nos processos, a expedição de mandado de captura; 

VII – posteriormente, inspecionar o estabelecimento prisional para verificar a 

destruição de celas e dependências e, se for o caso, interditar temporariamente o 

estabelecimento. Importante lembrar que o Juiz não é carcereiro e nem diretor de 

estabelecimento prisional. A responsabilidade quanto a estabelecimentos prisionais é do 

executivo. Adotar a postura de Juiz-Corregedor e não de Juiz-Carcereiro. 
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Seção 31 – Pedidos Incidentais 

 

Art. 1.594. Para o processamento de incidente de remissão da pena, obrigatoriamente 

deverão estar presentes informações expressas sobre o comportamento carcerário do 

reeducando, a Portaria da autoridade administrativa ou a decisão judicial que lhe 

permitiu trabalhar e o atestado dos dias trabalhados, descontados os dias de descanso. 

Art. 1.595. Cabe ao Juiz da Sentença determinar o internamento de inimputável, 

devendo a vaga ser solicitada antecipadamente, por meio idôneo de comunicação à Vara 

de Execuções Penais da Comarca. 

Art. 1.596. Será observado o disposto nos artigos 70, inciso I, e 112, § 2.º da Lei 

7.210/84, no que se refere à concessão de livramento condicional, comutação e indulto. 

Art. 1.597. Estando em andamento investigação criminal, o pedido será formulado 

diretamente ao Juízo competente para o feito.  

 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1341 de 1524



Seção 32 – Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das 

penas de prestação pecuniária e das medidas alternativas  

 

Art. 1.598. Se a pena pecuniária for a única infligida, após o trânsito em julgado da 

decisão, o Juízo da condenação intimará o condenado a pagá-la em 10 (dez) dias ou, se 

for o caso, requerer o parcelamento deste pagamento por petição.  

Art. 1.599. Não encontrado para intimação ou não efetuado o recolhimento da multa ou 

não requerido seu parcelamento, o Juiz da condenação determinará o cumprimento das 

providências previstas no Capítulo II, Seção 28 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 1.600. Ao Estar o recuperando em regime fechado e comprovar a impossibilidade 

de pagamento no prazo de 10 (dez) dias, a execução da pena de multa ficará suspensa 

até a data do seu livramento.  

Art. 1.601. O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, deverão ser 

norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre 

outros, pelos dispositivos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sem olvidar a 

indispensável e formal prestação de contas perante a unidade judiciária, sob pena de 

responsabilidade, assegurando-se a publicidade e a transparência na destinação dos 

recursos.  

 

Da Inscrição da Dívida Ativa 

Art. 1.602. Comprovado o não pagamento da pena pecuniária aplicada, deverão ser 

remetidos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) os dados, obedecendo-se 

aos requisitos do Capítulo II, Seção 28 desta Consolidação. 

§ 1º Ao remeter a pena pecuniária para inscrição em dívida ativa, o Juiz observará a 

legislação sobre o limite do valor monetário mínimo para tal inclusão, devendo, se 

constatado que o valor a ser inscrito é inferior a este limite, abster-se de determinar a 

inscrição, sem prejuízo da informação sobre o valor à Procuradoria Fiscal do Estado. 

§ 2º Os recurso(s) destinado(s) às entidade(s) devem estar vinculados ao orçamento do 

projeto escolhido. 

 

Destinação dos Valores 
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Art. 1.603. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente, à vítima ou a seus 

dependentes.  

Art. 1.604. Os valores da conta judicial, quando não destinados às vítimas ou a seus 

dependentes, deverão destinar-se preferencialmente:  

I – à entidade pública ou privada com finalidade social;  

II – às atividades de caráter essencial à segurança pública, à educação e à saúde, desde 

que essas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade 

judiciária;  

III – aos Conselhos da Comunidade.  

Art. 1.605. A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelas 

entidades, priorizando-se o repasse desses valores aquelas: 

I – mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de 

serviço à comunidade ou a entidade pública; 

II – atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, 

assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os Conselhos 

da Comunidade; 

III – prestem serviços de maior relevância social e;  

IV – apresentem projetos com viabilidade de execução, segundo a utilidade e a 

necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas 

específicas. 

Art. 1.606. A análise e aprovação do projeto e das condições pelo Juiz responsável 

deverão ser precedidas de prévio parecer do Ministério Público, que deverá ser 

cientificado de todo o processo de escolha. 

 

Vedações de Destinação dos Recursos 

Art. 1.607. É vedada a destinação destes recursos:  

I – ao custeio do Poder Judiciário;  

II – para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas 

e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração a seus 

membros;  

III – para fins político-partidários;  
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IV – a entidades que não estejam regularmente constituídas, sob pena de 

responsabilização, caso haja desvio de finalidade;  

V – para o modelo tradicional de entrega de "cesta básica" ou outra forma de pagamento 

direto à entidade. 

Art. 1.608. É vedada a escolha aleatória das entidades, devendo ser motivada a decisão 

do Juiz que legitimar o seu ingresso entre os beneficiários da unidade judiciária. 

Art. 1.609. É vedada, ainda, a destinação de todo o recurso arrecadado a uma única 

entidade, em havendo outras cadastradas, ou a um grupo reduzido de entidades, dando-

se uma distribuição equânime dos valores, de acordo com o número de entidades 

interessadas e com a abrangência e relevância de cada projeto apresentado. 

 

Da Definição das Entidades Beneficiadas 

Art. 1.610. Para fins de destinação das verbas oriundas das penas pecuniárias, 

consideram-se entidades públicas aquelas definidas no art. 1º, § 2º, inciso II, da Lei n. 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 e, entidades privadas com destinação social, aquelas que 

atendam os requisitos do art. 2º da Lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998; e, ainda, 

Conselho da Comunidade, aquele estabelecido nos termos do art. 80 da Lei de Execução 

Penal. 

 

Conta para Depósitos dos Valores Decorrentes das Penas 

Art. 1.611. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente da suspensão 

condicional do processo ou transação penal, os valores serão recolhidos em conta 

judicial própria, vinculada à conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

nos autos do procedimento que tramitará na secretaria da vara competente ou na Central 

de Execução de Penas Alternativas - CEPA.  

Parágrafo único. A movimentação da referida conta será feita, tão-somente, por meio 

de alvará judicial, vedado o recolhimento em cartório, ou secretaria. 

Art. 1.612. Quando, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a transação penal 

importar em pagamentos em pecúnia, fica facultado aos juízes destinar tais valores à 

conta judicial referida no art. 1.604, da CNGC, movimentada pelo juízo de execução 

penal da respectiva comarca. 
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Art. 1.613. Embora exista a possibilidade de os valores aqui tratados serem depositados 

no FUNPEN Estadual, devem ser observados os dispositivos da Resolução nº 154/CNJ, 

do Prov. 21/CNJ e deste Provimento. 

Art. 1.614. Todos os depósitos realizados na conta, por meio de guia expedida pelo 

sistema SISCONDJ, deverão identificar o nome do sacado (depositante) e o número do 

feito que originou a pena pecuniária. 

Art. 1.615. Caso não conste a identificação referida no item anterior, o depositante 

deverá informar, por meio de petição, o processo de origem e juntar a guia, 

comprovando, assim, o pagamento no procedimento específico na CEPA, e, na sua 

ausência, a unidade judiciária de Execução da Pena competente. 

Parágrafo único. Não deve ser recebida a guia avulsa ou juntada nos autos, sem 

acompanhamento das informações de identificação por meio de petição de advogado ou 

defensor público. 

 

Providências Judiciais 

Art. 1.616. Cabe ao Juiz de cada unidade judicial com competência para execução penal 

ou medida alternativa:  

I – fixar, já na audiência admonitória, a forma de pagamento e a data de vencimento 

da(s) prestação(ões), com a entrega de guia de depósito preenchida ao apenado, 

facilitando-lhe o pagamento;  

II – determinar o pagamento dos valores, por meio de depósito judicial, à instituição 

financeira gestora da conta judicial, exclusivamente, para os depósitos originados de 

pena de prestação pecuniária decorrentes de medidas alternativas à pena (transação 

penal, condição da suspensão condicional do processo), por meio de emissão de guias 

pelo SISCONDJ, no site do TJMT;  

III – determinar que o pagamento do valor imposto a título de pena deve ser em 

dinheiro, por meio de depósito judicial;  

IV – formar, se possível, Equipe Multidisciplinar para atender aos fins deste 

provimento, formada, preferencialmente, por um contador, um assistente social e um 

servidor efetivo com formação em Administração, Direito ou Contabilidade;  

V – lançar anualmente de editais para cadastro e apresentação de projetos por parte das 

entidades assistenciais interessadas na utilização da verba;  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1345 de 1524



VI – exigir a prestação de contas das entidades beneficiadas, nos moldes do Anexo I 

deste Provimento;  

VII – homologar a prestação de contas dos projetos habilitados; 

VIII – abster-se de indicar em suas decisões termos de audiência, suspensão 

condicional da pena ou do processo, entidades a serem beneficiadas por prestações 

pecuniárias, salvo se os beneficiários forem as próprias vítimas da infração penal 

(reparação do dano), destinando-se as prestações de serviço e os pagamentos em 

dinheiro na forma estabelecida nesta Seção. 

IX – determinar a distribuição, imediata à publicação deste Provimento, do 

procedimento na classe 20051 - Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, com a finalidade de vincular os valores que 

ainda não tiverem destinação específica. 

Art. 1.617. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 

Equipe Multidisciplinar do Juízo competente para a execução da pena ou medida 

alternativa, onde houver, e do Ministério Público.  

Art. 1.618. O Edital deverá atender ao disposto na Resolução 154, de 13 de julho de 

2012, do Conselho Nacional de Justiça, bem como fixar o prazo de inscrição, os 

requisitos mínimos a serem atendidos pela entidade interessada e a documentação 

necessária, e ainda, os critérios e o prazo de seleção dos projetos, o período máximo de 

execução do projeto e, finalmente a data de divulgação do resultado.  

 

Edital para Cadastro 

Art. 1.619. Anualmente, as diretorias dos fóruns de todas as unidades judiciárias do 

Estado de Mato Grosso deverão divulgar, pelos meios de comunicação local mais 

utilizados, bem como fixar no átrio do fórum, os termos deste Provimento e edital 

(Anexo II), preferencialmente, no mês de janeiro, com as especificações pertinentes, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para que as entidades realizem o cadastro para serem 

habilitadas e apresentarem projetos, com a finalidade de receberem os recursos 

provenientes das penas pecuniárias. 

Parágrafo único. Publicado o edital, a diretoria do fórum deverá distribuir o 

procedimento na classe 20051 - Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos-

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. 
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Art. 1.620. O requerimento de cadastro deverá ser apresentado pela entidade interessada 

à diretoria da respectiva unidade judiciária, no prazo previsto no edital a que se refere o 

artigo anterior, por meio de formulário próprio constante no Anexo III deste 

Provimento. 

Art. 1.621. Findo o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do Edital e recebido o 

requerimento de cadastro, deverá ser realizada visita à entidade, no prazo de 30 (trinta) 

dias, preferencialmente, por assistente social ou equipe multidisciplinar, ou, na 

impossibilidade, por servidor do quadro do Poder Judiciário, lavrando-se relatório de 

visita, n o qual constarão informações pormenorizadas a respeito da entidade, bem como 

de suas instalações, inclusive mediante registro fotográfico, por meio de formulário 

próprio constante no Anexo IV desta seção. 

Art. 1.622. Apresentado o relatório de visita e preenchidos os requisitos do edital, os 

autos serão encaminhados com vista para o Ministério Público para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 1.623. Retornando os autos, a diretoria publicará a relação das entidades com 

cadastro regular. 

Parágrafo único. Após 10 (dez) dias da publicação do item acima, a entidade 

cadastrada poderá apresentar o projeto que será analisado pelo diretor para verificar se 

está na forma exigida por esta norma. 

Art. 1.624. A cada 2 (dois) anos as entidades deverão recadastrar-se, apresentando os 

documentos relacionados no artigo anterior.  

 

Cadastro da Entidade 

Art. 1.625. As entidades interessadas em se tornarem beneficiárias deverão:  

I – realizar o cadastro na unidade judiciária competente e apresentar o requerimento 

instruído com os seguintes documentos:  

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

c) número do CNPJ da entidade; 

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal. 
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Apresentação dos Projetos 

Art. 1.626. O projeto deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias após a publicação 

da relação das entidades com os cadastros regulares, em 2 (duas) vias. 

Parágrafo único. O projeto a ser apresentado pela entidade que pretende obter os 

recursos deverá seguir o Modelo Orientado para Projetos Sociais, que integra o Anexo 

V desta seção, e conter as seguintes especificações: 

I – dados de identificação do projeto e da instituição; 

II – justificativa; 

III – objetivos do projeto; 

IV – o público alvo; 

V – impacto;  

VI – recursos materiais, acompanhados de 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo 

objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 

respectiva, se houver, sendo estes legíveis, com nome de um responsável devidamente 

identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-

mail. 

VII – calendário de execução do projeto; 

VIII – descrição de recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 

identificação (RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que participarão da 

respectiva execução; 

IX – resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 

proficiência.  

Art. 1.627. Havendo a apresentação de projetos em desconformidade com as 

especificações aqui previstas, será a entidade notificada para sanar a irregularidade, no 

prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por mais 5 (cinco) por decisão fundamentada. 

Art. 1.628. Não obedecendo ao disposto no art. 1.626, parágrafo único, da CNGC, a 

entidade será excluída do cadastro da unidade judiciária responsável pela destinação dos 

recursos aqui previstos. 

Art. 1.629. Os projetos cadastrados serão analisados pela equipe multidisciplinar, se 

houver, ou por servidor com formação em Contabilidade ou Administração que deverá 
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apresentar parecer técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as entidades e 

projetos que atendam aos seguintes requisitos: 

I – relevante cunho social; 

II – viabilidade de implementação; 

III – utilidade e necessidade; 

IV – benefícios à segurança pública, educação ou saúde. 

Art. 1.630. Apresentado o parecer técnico, os autos serão encaminhados ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, e a seguir conclusos ao Juiz, que 

decidirá, no mesmo prazo, com fundamento nos requisitos do artigo anterior e no 

disposto na Resolução n. 154 do Conselho Nacional de Justiça quais projetos serão 

contemplados. 

Art. 1.631. As entidades poderão apresentar um ou mais projetos, devidamente 

instruídos nos termos desta Seção.  

Art. 1.632. Habilitados os projetos, haverá a formação de banco de dados no Juízo para 

fins de formação de cadastro a que se refere o art. 3º, inciso I, do Provimento n. 21, de 

30 de agosto de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Parágrafo único. O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI da 

CGJ desenvolverá sistema próprio para que a diretoria possa ter banco de entidades com 

cadastro regular e projetos habilitados.  

Art. 1.633. Os projetos serão distribuídos, por dependência, nos autos do cadastro 

previsto no art. 1.619, parágrafo único, da CNGC. 

§ 1º Habilitados os projetos, o Diretor do Foro decidirá, constando-se a determinação de 

distribuição de procedimento principal na CEPA, e, na sua ausência, a unidade 

judiciária de Execução da Pena para nela ser autuado, se ainda não houver autos 

específicos para o fim de depósitos dos valores das penas pecuniárias, na classe 20015 - 

Petição->Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO. 

§ 2º No despacho inicial, o magistrado competente pela execução penal determinará a 

publicação de edital para dar ampla publicidade das unidades com projetos habilitados, 

com o valor do orçamento de execução parcial e total. 

§ 3ºO procedimento referido terá como peça inicial o edital do item anterior, 

acompanhado de cópias do relatório de visita e pareceres. 
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§ 4º A escolha da entidade habilitada será efetuada pelo Juiz da Execução ou do Juizado 

Especial Criminal, sendo os projetos das respectivas empresas autuados e apensos ao 

procedimento do § 1º deste artigo. 

 

Procedimento da CEPA e Varas de Execução Penal 

Art. 1.634. Anualmente, a CEPA, na sua ausência, a unidade judiciária de Execução da 

Pena, autuará o procedimento descrito no art. 1.633, § 1º, da CNGC com objetivo 

específico de receber o edital com a lista das entidades com projetos habilitados e todos 

os valores relativos a penas de prestação pecuniárias em substituição à prisão; 

pagamentos impostos como condição da suspensão do processo ou decorrentes de 

transação penal. 

§ 1º No despacho inicial, o Juiz deverá: 

I – indicar os projetos selecionados por sua unidade judiciária que receberão os 

recursos; 

II – determinar à entidade beneficiada abertura de conta bancária específica para 

movimentação dos valores referentes ao projeto, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º A esse procedimento ficarão apensos os projetos com as respectivas prestações de 

contas, termos de visitas de acompanhamento da execução e pareceres. 

 

Da Execução do Projeto 

Art. 1.635. A partir do momento em que houver a disponibilidade de recursos 

suficientes para atender ao(s) projeto(s) apresentado(s), será feita a destinação do 

numerário respectivo. 

Art. 1.636. A decisão fixará o prazo para a prestação de contas conforme o(s) 

cronograma(s) da(s) execução(ões) apresentada(s) no(s) projeto(s). 

Art. 1.637. Os valores destinados a cada entidade serão levantados de acordo com o 

cronograma de despesas estabelecido no projeto, por meio de único alvará judicial. 

Art. 1.638. Feita a destinação do recurso ao projeto, o Juiz responsável pela Unidade 

Judiciária deverá estabelecer o critério para o acompanhamento da execução do 

cronograma apresentado, fiscalizado pela Equipe Multidisciplinar, o cumprimento do 

prazo inicialmente proposto em atendimento à exigência contida no edital e no projeto. 
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Prestação de Contas 

Art. 1.639. A(s) entidade(s) será(ão) intimada(s) para apresentar(em) a prestação de 

contas da execução parcial do projeto, por meio de carta de intimação, com 

comprovante de recebimento. 

Art. 1.640. Da data de intimação, as entidades terão 15 (quinze) dias para juntarem a 

prestação de contas da verba recebida e da sua destinação. 

Art. 1.641. O prazo a que se refere o item acima poderá ser prorrogado, por uma única 

vez, por mais 10 (dez) dias, a requerimento da entidade beneficiada. 

Art. 1.642. A entidade que deixar de entregar o relatório no prazo determinado ficará 

impedida de participar do certame subsequente. 

Art. 1.643. O impedimento do no art. 1.642, da CNGC também se aplica aos casos em 

que a apresentação do projeto ocorra sem alguma das especificações obrigatórias e não 

seja atendido o prazo determinado pelo Juiz. 

Art. 1.644. As prestações de contas de cada entidade serão juntadas nos autos que 

foram distribuídos na CEPA ou nas secretarias das Varas de Execução, conforme o art. 

1.634, § 2º, da CNGC.  

Art. 1.645. Para a prestação de contas, a entidade beneficiada deverá apresentar:  

I – as contas à Equipe Multidisciplinar do Juízo;  

II – A prestação de contas deverá vir acompanhada os seguintes documentos:  

a) Ao fim do projeto, o relatório detalhado, assinado pelo responsável pela entidade 

beneficiada, com informações tais como: execução do objeto e atingimento dos 

objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação da qualidade dos serviços 

prestados, montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou 

endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, 

especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao público, inclusive 

com registro fotográfico;  

b) No final do projeto, apresentar relatório de Execução Físico-Financeira consolidado 

com todo o recurso utilizado e metas executadas;  

c) a relação de pagamentos efetuados, em sequência cronológica e relação de bens 

adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos pactuados, respectivas notas 

fiscais e “atestados”;  
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d) demais documentos contábeis e financeiros e, ainda, a declaração de guarda e 

conservação destes.  

Art. 1.646. Tanto o promotor de justiça quanto o juiz poderão requisitar documentos, 

informações, comprovantes ou esclarecimentos e, bem assim, realizar inspeções 

pessoais. 

Art. 1.647. A prestação de contas recebida pelo magistrado será encaminhada à equipe 

multidisciplinar ou assistente social, da unidade judiciária, se houver que deverá emitir 

parecer, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da execução do objeto e alcance dos 

objetivos, com avaliação das atividades realizadas no atendimento ao público.  

Parágrafo único. Após o parecer da equipe multidisciplinar, a prestação de contas será 

remetida ao Ministério Público, para manifestação, também no prazo de 10 (dez) dias.  

Art. 1.648. Não havendo diligências a serem realizadas, e cumpridas as providências 

determinadas, o juiz apreciará as contas apresentadas, zelando sempre pela publicidade 

e transparência na destinação dos recursos e correta aplicação. 

Art. 1.649. Concluída a execução do projeto, a instituição prestará contas à unidade 

judiciária, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de enquadramento de conduta 

do seu representante legal em crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código 

Penal, podendo gerar, em caso de desvio, responsabilidade civil, penal e administrativa.  

Art. 1.650. Homologadas as contas, os feitos (relativos ao projeto e respectiva prestação 

de contas) serão desapensados e arquivados. 

Parágrafo único. Eventual sobra de recursos deverá ser depositada na subconta do 

procedimento administrativo previsto no art. 1.634, da CNGC. 

 

Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das penas de 

prestação pecuniária e das medidas alternativas nos crimes ambientais 

Art. 1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade 

gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de 

Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o 

recolhimento em cartório ou secretaria.  

Art. 1.652. Cabe ao Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante 

Ambiental:  
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I – fixar na audiência de transação penal ou na audiência de suspensão condicional do 

processo, a forma de pagamento e a data de vencimento da(s) prestação(ões), com a 

entrega de guia de depósito preenchida ao apenado, facilitando-lhe o pagamento; 

II – determinar o pagamento dos valores, por meio de depósito judicial, à instituição 

financeira gestora da conta judicial, exclusivamente, para os depósitos originados de 

pena de prestação pecuniária decorrentes de medidas alternativas à pena (transação 

penal e suspensão condicional do processo), por meio de emissão de guias pelo 

SISCONDJ, no site do TJMT; 

III - determinar que o pagamento do valor imposto a título de pena deve ser em 

dinheiro, por meio de depósito judicial; 

IV – formar equipe Multidisciplinar para atender aos fins deste provimento, formada, 

preferencialmente, por um contador, um assistente social e um servidor efetivo com 

formação em Administração, Direito ou Contabilidade, salvo a ausência de profissionais 

aptos à composição; 

V – lançar anualmente editais para cadastro e apresentação de projetos por parte das 

entidades assistenciais interessadas na utilização da verba; 

VI – exigir a prestação de contas das entidades beneficiadas, nos moldes do Anexo I 

desta Seção; 

VII – homologar a prestação de contas dos projetos habilitados; 

VIII – abster-se de indicar em suas decisões, termos de audiência, suspensão 

condicional da pena ou do processo, entidades a serem beneficiadas por prestações 

pecuniárias, salvo se os beneficiários forem as próprias vítimas da infração penal 

(reparação do dano), destinando-se as prestações de serviço e os pagamentos em 

dinheiro na forma estabelecida nesta Seção, porque isto se dará por intermédio do 

processo de habilitação; 

Art. 1.653. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da 

Equipe Multidisciplinar do Juízo competente para a execução da pena ou medida 

alternativa, onde houver, e do Ministério Público.  

Art. 1.654. O Edital para a habilitação das entidades a que se refere o item V, art. 1.652, 

da CNGC, deverá atender ao disposto na Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça, bem como fixar o prazo de inscrição, os requisitos 

mínimos a serem atendidos pela entidade e a documentação necessária, e ainda, os 
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critérios e o prazo de seleção dos projetos, o período máximo de execução do projeto e, 

finalmente a data de divulgação do resultado.  

Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:  

I – à entidade pública ou privada com finalidade socioambiental;  

II – às atividades de caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, 

artificial, preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que estas 

atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade judiciária. 

Art. 1.656. No que não conflitar com a presente norma, aplica-se o disposto no 

Provimento nº 05/CGJ.  

 

Das Disposições Finais 

Art. 1.657. Os valores depositados em contas correntes que foram abertas em 

conformidade com a Resolução 154/2012 e Provimentos nº 59/2012 e 33/2014 -CGJ, 

deverão ser depositados em conta nova que se abrirá, nos termos deste provimento, com 

imediato consequente fechamento da conta antiga.  

Art. 1.658. Durante o período de execução do projeto o assistente social vinculado ou 

indicado pelo juízo, ou, em sua falta, servidor do quadro do Poder Judiciário, realizará 

visitas periódicas às entidades que estejam recebendo os prestadores de serviços ou 

valores em dinheiro.  

Art. 1.659. Os juízes da execução penal deverão proceder às adequações necessárias ao 

fiel cumprimento deste Provimento, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de 

sua publicação, inclusive quanto ao cadastramento das entidades conveniadas.  
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Seção 33 – Da Central de Execução das Medidas e Penas Alternativas - CEPA  

 

Art. 1.660. A CENTRAL DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS E PENAS 

ALTERNATIVAS, integrada ao Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de 

Cuiabá/MT, reconhecida pela sigla “CEPA/MT”, têm competência para promover a 

execução das penas e medidas não privativas de liberdade e condições, impostas pelos 

Juízos Criminais e Juizados Especiais Criminais da Capital. 

Parágrafo único. A execução consiste no acompanhamento do infrator beneficiado 

durante o período de satisfação da alternativa penal ou condição imposta, mediante 

fiscalização do seu efetivo cumprimento por agentes designados e orientação de 

profissionais de formação multidisciplinar, sob a orientação do Juiz de Direito.  

Art. 1.661. Os Juízos Criminais da Capital, ao imporem penas alternativas autônomas 

ou substitutas, na forma do artigo 43 e seguintes do Código Penal, especialmente, 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (artigo 46 do Código Penal), 

interdição temporária de direitos (artigo 47 do Código Penal), limitação de fim de 

semana (artigo 48 do Código Penal); suspensão condicional da pena (artigo 77 do 

Código Penal) e livramento condicional (artigo 83 do Código Penal) c.c. artigo 131 e 

seguintes da Lei 7.210/84, que importe em fiscalização e acompanhamento do infrator 

beneficiado durante o período de satisfação, transitada em julgado a decisão, quando for 

o caso, deverá fazer expedir “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 

NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE” (artigos 147, 149, 151 e 154 da Lei 7.210/84).  

§ 1º Do mesmo modo, farão expedir “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E 

MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, os Juízos dos Juizados Especiais 

Criminais da Capital, ao imporem aos infratores em sentença penal condenatória, 

sanção ou condição que tenham a mesma natureza das acima enumeradas e que 

necessitarem de fiscalização e acompanhamento do beneficiário durante o período de 

satisfação. 

§ 2º A “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE” deverá ser instruída com os documentos, certidões e informações que 

possibilitem a execução da alternativa penal.  

§ 3º Expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, em decorrência de sentença penal condenatória e 
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suspensão condicional da pena, deverá ser o processo arquivado, com baixas no 

relatório estatístico e controles do Juízo. 

Art. 1.662. Recebida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, o Juízo da CEPA/MT passará a ter competência 

para todos os atos da execução, fiscalização e acompanhamento do infrator beneficiado. 

Art. 1.663. A “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO 

PRIVATIVAS DE LIBERDADE” fica sujeita a registro no cartório distribuidor quando 

remetida à CEPA/MT, e sujeita a baixa no mesmo cartório quando remetida ao Juízo de 

origem. 

Art. 1.664. Não será expedida a “GUIA PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS 

NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE”, quando for imposta multa isoladamente 

(artigo 50 do Código Penal, artigo 164 da Lei 7.210/84, artigo 84 da Lei 9.099/95 e art. 

1.592 desta CNGC. 

Art. 1.665. A Corregedoria-Geral da Justiça aprovará e distribuirá o modelo da “GUIA 

PARA EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE 

LIBERDADE” de que trata esta Seção. 

Art. 1.666. Quando da imposição de prestação de serviços à comunidade ou entidade 

pública, caberá ao Juízo da CEPA especificar as condições em que a atividade será 

desenvolvida, cabendo-lhe, inclusive, a designação da entidade recipiente, nos termos 

do artigo 149, incisos I e III da Lei 7.210/84. 

§ 1ºA CEPA/MT deverá manter cadastro de entidades públicas ou privadas capacitadas 

para receber os infratores beneficiados com as alternativas penais. 

§ 2ºO Juiz da CEPA/MT fará a designação da entidade para que o infrator beneficiado 

cumpra a alternativa penal imposta, à vista dos estudos e pareceres multidiciplinares 

respectivos, tendo em conta atividade que melhor se ajuste às caraterísticas, condições 

pessoais e individualidade do infrator beneficiado e, ainda, a natureza da infração 

praticada.  

Art. 1.667. Declarada extinta a punibilidade pelo integral e satisfatório cumprimento da 

alternativa penal imposta, o Juiz da CEPA/MT determinará a baixa do relatório 

estatístico, registros, distribuição e arquivamento do processo executivo.  

Art. 1.668. O Juiz da CEPA/MT baixará ORDEM DE SERVIÇO disciplinando a 

atividade dos agentes de fiscalização e demais profissionais à sua disposição. 
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Art. 1.669. Os Juízes Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de 

Cuiabá/MT deverão determinar a remessa à CEPA/MT das Guias de Execução de penas 

restritivas de direitos, sursis e demais medidas penais alternativas, aplicadas em bojo de 

sentença penal condenatória irrecorrível, instruindo-as com as peças descritas no artigo 

106 da Lei de Execução Penal, e outras que as partes requererem ou o Juízo da 

condenação entender conveniente. 

Art. 1.670. Nos casos de suspensão do processo a que se refere o caput do artigo 89, Lei 

9.099/95, a competência para a fiscalização das condições e adoção das providências 

mencionadas no referido artigo é do juiz prolator do ato, não se procedendo na forma do 

item precedente (confecção de Guia de Execução e encaminhamento à CEPA).  
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Seção 34 – Da Remição de Pena pelo Estudo e pela Leitura  

 

Art. 1.671. Recomendar aos Juízes de Execução Penal a concessão de remição de pena 

pelo estudo aos condenados que cumprem penas privativas de liberdade, em regime 

fechado ou semi-aberto, desde que observadas as condições estabelecidas nesta Seção. 

Art. 1.672. A remição será obtida mediante freqüência e avaliação positiva de 

aproveitamentos relativos ao ensino fundamental, médio, profissionalizante, e ao ensino 

superior, sob a direção ou coordenação do Departamento Penitenciário – DEPEN. 

§ 1º O Juiz ou o Diretor do estabelecimento penal poderá firmar convênios de 

cooperação com outros Órgãos da Administração Pública ou instituições educacionais 

para realização de aulas nos presídios. 

§ 2º Inexistindo condições de ministrar aulas nas próprias unidades prisionais, poderão 

ser credenciados estabelecimentos de ensino regular, profissionalizante ou superior, 

possibilitando-se a freqüência, se compatível com o regime prisional. 

§ 3º A contagem do tempo para remição pelo estudo será feita à razão de 1 (um) dia de 

pena por 12 (doze) horas de freqüência escolar efetiva. (art. 126, parágrafo 1º, inciso I, 

da LEP)”  

§ 4º Será fornecida ao Juízo das Execuções, pela direção do estabelecimento de ensino, 

declaração sobre a freqüência do reeducando a cada mês, e sobre o aproveitamento 

escolar, a cada avaliação bimestral. 

§ 5º Se ministrado o curso nas dependências da unidade prisional, o Diretor da Unidade 

Penal fará a comunicação a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 6º O reeducando que, injustificadamente, não atingir 80% (oitenta por cento) da 

frequência escola r mensal, ou for insatisfatório o seu aproveitamento, ou ainda, que 

incidir em falta grave na forma do artigo 127 da LEP, será excluído dessa forma de 

remição. 

§ 7º As decisões judiciais que abordarem as hipóteses previstas nesta Seção serão 

fundamentadas (CF, art. 93, IX), e proferidas após ouvir-se o reeducando e o Ministério 

Público. 

§ 8º Considerando que o ensino religioso é legalmente aceito como parte dos currículos 

das escolas oficiais do ensino fundamental (Lei 9394/96 – art. 33), a remição de pena 

também poderá ser obtida pelas horas de estudos relativos a essa área de conhecimento.  
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Art. 1.673. Cumpridas as formalidades legais, a remição de pena será declarada pelo 

Juiz da Secretaria de Execução Penal, ouvido sempre o Ministério Público, sendo o 

tempo remido somado ao tempo de cumprimento de pena, como aproveitamento para 

futura extinção da sua execução. 

Art. 1.674. Constitui crime previsto no art. 299 do Código Penal declarar ou atestar 

falsamente prestação de serviço ou estudo, com o fim de instruir pedido de remição de 

pena. 

Art. 1.675. Institui, no âmbito das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso, o 

Programa “Remição pela Leitura na Prisão”, em atendimento ao disposto na Lei de 

Execuções Penais, no que tange à assistência educacional aos reeducandos custodiados 

nas respectivas unidades.  

Parágrafo único. O referido programa poderá ser integrado a outros programas de 

mesma natureza que venham a ser executados nas Unidades Prisionais Estaduais. 

Art. 1.676. O Programa visa à possibilidade de remição da pena do reeducando em 

regime fechado e semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 126, da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, alterado pela Lei nº 12.433/2011, de 29 de junho de 

2011, concomitantemente com a Súmula 341 do STJ, com o artigo 4º, III, da Resolução 

nº 02 do Conselho Nacional de Educação e com a Portaria Conjunta nº 276, de 20 de 

junho de 2012, do Departamento Penitenciário Nacional, que estabelecem as ações 

complementares de fomento à leitura, desse modo, atendendo a pressupostos de ordem 

objetiva e outros de ordem subjetiva. 

Parágrafo único.O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de execução provisória 

da pena.  

Art. 1.677. A participação do reeducando far-se-á de forma voluntária, sendo 

disponibilizado ao participante, em conformidade às suas qualidades pessoais, 01 (um) 

exemplar de obra literária, clássica, religiosa, científica ou filosófica, dentre outras, de 

acordo com as obras disponíveis adquiridas ou doadas às Unidades Prisionais locais. 

Parágrafo único. Tendo em vista a real efetivação do Programa, é necessário que haja, 

nos acervos das bibliotecas das Unidades Prisionais locais, o mínimo necessário de 

exemplares diversificados das obras a serem trabalhadas no Programa, assim buscando 

adaptar-se às condições particulares de cada pessoa.  
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Art. 1.678. Segundo o critério objetivo, o reeducando terá o prazo de 21 (vinte e um) a 

30 (trinta) dias para a leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período 

uma resenha de próprio punho a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério 

legal e regulamentar de avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena por obra 

lida e resenhada, e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade 

de remir até 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, observada a 

capacidade gerencial da Unidade.  

Art. 1.679. O critério subjetivo possui embasamento legal no artigo 126 da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, equiparando-se ao trabalho intelectual, e considerar-se-á 

a fidedignidade e a clareza da resenha, sendo desconsideradas aquelas que não 

atenderem a esse pressuposto.  

Art. 1.680. O referido Projeto desenvolver-se-á observando os seguintes termos: 

I – A seleção dos reeducandos participantes e a orientação de suas atividades, será feita 

pela equipe de tratamento penitenciário, sendo que a avaliação das resenhas elaboradas 

ficará a cargo de comissão específica, com finalidade pedagógica, a ser nomeada pelo 

Diretor de cada Unidade Prisional e presidida por servidor da respectiva Unidade, com 

atribuição de coordenação de medidas assistenciais de recuperação dos reeducandos; 

II – A comissão de que trata o inciso I do presente artigo, terá no mínimo 04 (quatro) 

participantes e poderá ser composta por servidores das Unidades Prisionais – 

especialistas em assistência penitenciária –, membros dos Conselhos da Comunidade, 

integrantes das APACs Estaduais (Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados) e membros de instituições parceiras (religiosas, assistenciais e 

educacionais); 

III – Podem participar do referido Projeto todos os reeducandos da Unidade que tenham 

as competências de leitura e escrita necessárias para a execução das atividades 

referentes ao mesmo, principalmente aqueles que não estiverem sendo atendidos pela 

escola regular ou por outras oficinas/projetos extracurriculares; 

IV – A avaliação das competências de que trata o inciso II do presente artigo, ficará a 

cargo de Pedagogo(a) atuante na respectiva Unidade Penal, ou servidor com atribuições 

assistenciais de recuperação, ou ainda, voluntário devidamente regulamentado pela Lei 

nº 9.608/98, designado pelo Diretor de cada Unidade Prisional, sempre observando a 

finalidade pedagógica e socializadora do referido Projeto; 
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V – O reeducando participante do Projeto receberá orientações para tal, 

preferencialmente através de Oficinas de Leitura, sendo cientificado da necessidade de 

alcançar os objetivos propostos para que haja a concessão de remição da pena, a saber: 

a) Estética: Respeitar parágrafo; não rasurar; respeitar margem; e letra legível; 

b) Limitação ao Tema: Limitar-se a resenhar somente o conteúdo do livro, isto é, não 

citar assuntos alheios ao objetivo proposto; 

c) Fidedignidade: proibição de resenhas que sejam consideradas como plágio; 

VI – As Oficinas de Leitura, com vistas ao incentivo à leitura e ao desenvolvimento da 

escrita como forma criativa de expressão, abrangerá um universo maior de participantes 

e será realizada pela equipe de tratamento penitenciário e possíveis colaboradores 

voluntários regulamentados pela Lei nº 9.608/98, em salas de aula ou oficinas de 

trabalho, em data previamente agendada junto a Divisão de Segurança e Disciplina; 

VII – A Comissão organizadora do Projeto analisará os trabalhos produzidos, 

observando os aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto com o 

livro trabalhado, proferindo parecer conclusivo assinado por todos os membros; 

VIII – O resultado deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz das Execuções Penais, para 

que este decida sobre o aproveitamento a título de remição da pena, contabilizando-se 

04 (quatro) dias de remição de pena, por obra literária, aos que alcançarem o objetivo 

proposto; 

IX – Aos integrantes da Comissão supracitada deverá ser dada ciência dos termos do 

Artigo 130, da Lei nº 7.210/84, acerca da possibilidade de constituição de crime por 

atestar com falsidade um pedido de remição de pena, podendo ainda ser 

responsabilizados civilmente e administrativamente.  

Art. 1.681. A remição será aferida e declarada pelo Juízo das Execuções Penais, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa.  

§ 1º A Direção da Unidade Prisional encaminhará mensalmente ao Juízo das Execuções 

cópia do registro de todos os presos participantes do projeto, com informações 

referentes ao item de leitura de cada um deles, de acordo com o art. 1.678, da CNGC.  

§ 2º Aos reeducandos dar-se-á a relação de seus dias remidos. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1361 de 1524



Seção 35 – Do Cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores Judiciários das 

Secretarias Judiciais Criminais 

 

Caderno Processual 

Art. 1.682. Procedida à distribuição ou redistribuição do feito, o Cartório Distribuidor 

deverá anexar informações a respeito dos antecedentes criminais dos denunciados e/ou 

querelados. 

§ 1º Após o registro e autuação, cartas precatórias, petições iniciais de qualquer 

natureza e comunicação de prisão em flagrante delito, serão levadas à conclusão pelo 

Gestor judiciário, sendo que os inquéritos policiais, independentemente de prévio 

despacho, deverão ser encaminhados à Central de Inquéritos, na Comarca que houver, 

ou ao Ministério Público, com posterior retorno diretamente à Secretaria. 

§ 2º Uma vez remetidos os inquéritos na forma do item anterior, a sua tramitação dar-

se-á diretamente entre o Ministério Público, ou à respectiva Central, e as Delegacias de 

Polícia. 

§ 3º Havendo pedido de arquivamento ou provocação de interessados, os autos de 

inquérito policial, após seu recebimento na Secretaria, serão encaminhados à apreciação 

judicial. 

§ 4º Nos casos de oferecimento de denúncia, esta deverá ser protocolada no Cartório 

Distribuidor ou protocolo geral e os autos do inquérito policial deverão ser devolvidos 

diretamente à Secretaria de origem. 

§ 5º O Distribuidor remeterá a denúncia à Secretaria, que a encaminhará ao Juiz para 

recebimento ou não. 

§ 6º Os pedidos de seqüestro, arresto, de busca e apreensão, e outros requerimentos 

cautelares, quando devidamente considerados como de caráter sigiloso por parte do 

solicitante, e desde que não haja Juízo prevento, deverão ser distribuídos mediante a 

protocolização do ofício indicativo da natureza do pedido e identificação do requerente. 

Os documentos que os instruírem serão mantidos em envelope lacrado. 

§ 7º Os feitos cautelares que contenham pedidos sigilosos deverão tramitar em 

conformidade com as normas constitucionais pertinentes, permanecendo, a critério do 

Juízo competente, sob seu poder até a satisfação do objeto da medida cautelar solicitada, 

quando então deverá ser oficiado ou encaminhados os autos, mediante carga, ao 
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Cartório Distribuidor e à Central de Cadastramento, na Comarca que houver, para as 

devidas anotações em relação aos nomes dos investigados. 

§ 8º Na capa do processo, por meio de etiqueta própria, serão anotados todos os dados 

necessários para identificação do feito, tais como número, código, classificação do 

crime, nome do acusado ou querelado, do defensor, bem como demais informações 

pertinentes, devendo a etiqueta ser substituída em caso de alteração ou complementação 

de dados. 

 

Aditamento à Denúncia 

Art. 1.683. Todo aditamento à denúncia ou queixa-crime deve ser submetido à imediata 

apreciação do Juiz. 

Parágrafo único. Recebido o aditamento, os autos serão imediatamente encaminhados 

ao Cartório Distribuidor/Central de Cadastro para as devidas anotações e expedição de 

certidão atualizada sobre os antecedentes criminais. 

 

Do Apensamento e dos Autos em Apartado 

Art. 1.684. Todos os procedimentos que se processarem em apartado deverão ser 

distribuídos, cadastrados, registrados e autuados, observadas a respectiva competência e 

as normas do art. 326, da CNGC. 

§ 1º Deverão ser processados, sempre, em autos apartados: 

I – exceções processuais capituladas no art. 95 do CPP; 

II – incidentes de restituição de coisa apreendida, quando duvidoso o direito do 

requerente; 

III – incidentes de falsidade e insanidade; 

IV – incidentes de cobrança de autos, que serão posteriormente juntados aos autos, após 

a devolução; 

V – pedidos de exame de dependência toxicológica; de vaga para reeducando e de 

desaforamento; 

VI – carta testemunhável; 

VII – impugnação do direito à assistência judiciária;  

VIII – reclamações, correições parciais e outros feitos classificados como diversos; 

IX – recurso em sentido estrito, quando processado na forma de instrumento;  
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X – agravo em execução penal. 

§ 2º Os demais pedidos, tais como de relaxamento de prisão em flagrante; de revogação 

de prisão; de depósito ou restituição de bens e valores apreendidos, onde seja 

induvidoso o direito do requerente; de restituição de fiança; autorização para visitação 

de preso etc., serão processados nos próprios autos principais.  

§ 3º Os autos apensados e os que tramitarem em apartado serão baixados e arquivados 

sempre que contiverem decisão transitada em julgado, da qual se trasladará cópia para 

os autos principais, certificando-se o seu arquivamento e desapensamento, salvo 

determinação judicial em contrário. 

§ 4º Instaurado incidente de Insanidade Mental, após a apresentação dos quesitos pelas 

partes, deverá (o)a Gestor(a) Judicial agendar diretamente junto ao IML data para 

realização do referido exame, encaminhando, por ofício, as cópias necessárias para a 

realização do exame. Deverá, ainda, o(a) Gestor(a) Judicial efetivar todos os atos 

visando as necessárias intimação para a realização do ato (mandado, carta precatória, 

matéria para imprensa, etc).  

 

Armas, Instrumentos e Objetos Apreendidos 

Art. 1.685. Após a devida conferência, o bem apreendido e não encaminhado à Juízo 

terá a remessa solicitada independentemente de despacho judicial. Não atendida a 

solicitação, o Gestor judiciário certificará a respeito e fará os autos conclusos. 

 

Expediente Emitido 

Art. 1.686. O Gestor judiciário fica autorizado a assinar, sempre mencionando que o faz 

por ordem do Juiz ou da Corregedoria-Geral da Justiça, os seguintes documentos: 

I – mandados de citação, intimação e notificação; 

II – ofício requisitando comparecimento de militares para participarem das audiências; 

III – ofício comunicando ao chefe da repartição pública a data e o horário do 

comparecimento de funcionário público à audiência; 

IV – ofício comunicando o desfecho dos processos e inquéritos, exceto ao Tribunal 

Regional Eleitoral;  

V – ofício respondendo solicitações de outros Gestores a respeito de informações ou 

certidões de processos; 
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VI – ofício enviando autos de processos ou cartas precatórias se houver decisão nesse 

sentido; 

VII – ofício solicitando informações ou devolução de cartas precatórias se houver 

decisão nesse sentido; 

VIII – ofício enviando documentos para instruir carta precatória; 

IX – cartas de intimação;  

X – ofício informando da prisão ou da existência da ação se solicitadas; 

XI – ofício informando sobre o processamento de carta precatória; 

XII – ofício respondendo requisições de informações sobre o andamento de carta 

precatória; 

XIII – editais. 

Parágrafo único. Excetuam-se dos documentos acima, os mandados de prisão; 

seqüestro, arresto e busca e apreensão; contramandados; alvarás de soltura; salvo-

condutos; requisições de réu preso; cartas precatórias e cartas rogatórias; guias de 

recolhimento, de internação, tratamento, saída temporária, transferência ou remoção de 

presos e interdição; ofícios e alvarás para levantamento de depósito e ofícios dirigidos a 

magistrados e demais autoridades constituídas; autorizações de qualquer natureza e 

ofícios requisitando informação sob sigilo fiscal, telefônico ou bancário e armas, 

drogas, veículos ou objetos apreendidos.  

 

Expediente Recebido 

Art. 1.687. O Gestor judiciário ou funcionário encarregado do expediente poderá abrir a 

correspondência dirigida ao Juiz, desde que não haja ressalva de “confidencial” ou 

equivalente. 

§ 1º Referindo-se a processos ou procedimentos diversos que tramitam na Secretaria, 

deverá o servidor responsável indicar no respectivo documento o horário e a data do seu 

recebimento, para posterior juntada aos autos, se for o caso, ou, então, encaminhá-lo ao 

Juiz para as devidas providências. 

§ 2º Os ofícios solicitando informações em casos de habeas corpus ou expedientes 

diversos que se relacionam com providências urgentes, deverão ser juntados 

imediatamente aos autos para o devido atendimento. Estando os autos conclusos, os 
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expedientes serão também imediatamente encaminhados ao Juiz para as devidas 

providências. 

§ 3º Os documentos de que trata o item anterior, se forem encaminhados pela 

modalidade de fac-símile, para conservação, deverá o Gestor judiciário ou o respectivo 

responsável extrair cópias para as providências, que poderão ser substituídas quando da 

remessa dos originais. 

 

Das Requisições/Solicitações 

Art. 1.688. O Gestor judiciário atenderá, independentemente de despacho, os pedidos 

formulados nos autos, por qualquer das partes, de requisição de folhas de antecedentes e 

de certidões criminais, desde que comprovada a impossibilidade de fazê-lo quando do 

oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, nos termos do art. 1.373, II, da CNGC, e 

outros que não dependam de deliberação do Juiz.  

§ 1º No ofício requisitório constará a qualificação do indiciado/querelado/acusado, o 

número de identidade e o respectivo órgão expedidor, o número do processo e a 

finalidade da requisição. 

§ 2º Sendo positivas as informações sobre a existência de antecedentes criminais, 

independentemente de despacho, será procedida à requisição das certidões criminais 

respectivas, endereçadas ao Cartório Distribuidor com a solicitação de que venham 

acompanhadas das certidões expedidas pelas Secretarias Criminais ali mencionadas. 

 

Citação 

Art. 1.689. Esgotados os meios disponíveis para a localização do réu ou querelado, o 

que deverá ser certificado com clareza pelo Oficial de Justiça, as partes, 

independentemente de despacho, serão cientificadas da negativa e intimadas pelo Gestor 

judiciário, a se manifestarem nos autos antes da citação editalícia, reservado ao 

Ministério Público, com comunicação nos autos, valer-se do direito de requisição para 

obtenção do paradeiro do réu. 

§ 1º Determinada a citação editalícia, o edital será afixado no lugar de costume e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico, devendo ser certificada a sua afixação e 

publicação. 
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§ 2º Comparecendo o réu ou querelado na Secretaria, até o dia designado para a 

realização do seu interrogatório, e se declarando ciente da acusação e apto para ser 

interrogado, após as devidas explicações a serem prestadas pelo Gestor judiciário, com 

fornecimento de cópia da peça acusatória, deve ser lavrada certidão a respeito do fato, 

com imediato encaminhamento dos autos à apreciação do Juiz para avaliar sobre a 

validade do ato citatório, e a realização do interrogatório. 

 

Intimações/Notificações em Geral 

Art. 1.690. Independe de determinação judicial a intimação ou a notificação das partes e 

dos interessados, dos atos que devem tomar conhecimento. 

§ 1º A intimação ou notificação das partes poderá ser feita pessoalmente pelo Gestor 

judiciário, por mandado ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico por meio de 

relação numerada seqüencialmente, constando dela a natureza da ação, o número do 

registro do processo, o código do sistema informatizado Apolo, o nome das partes, o 

nome dos advogados e o objeto da intimação ou notificação, com o conteúdo reduzido 

que deva ser dado conhecimento aos advogados. 

§ 2º Deverá ser certificado nos autos o envio da intimação, bem como a sua publicação, 

contendo todos os dados, tais como o número do Diário da Justiça Eletrônico, página e 

as datas da disponibilização e da publicação. 

§ 3º Nas Comarcas onde não houver interligação que possibilite a intimação pelo Diário 

da Justiça Eletrônico as intimações serão realizadas pelo correio, por carta registrada, 

com aviso de recebimento (AR). 

§ 4º A intimação ou notificação do Ministério Público será pessoal. Sendo a parte 

representada por Defensor Público ou dativo, a intimação ou notificação de todos os 

atos processuais será feita pessoalmente pelo Gestor judiciário ou por mandado. 

§ 5º As intimações por meio eletrônico, quando cabíveis serão feitas com observância à 

legislação pertinente, e regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça.  

§ 6º Nos casos de Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei 11.340/2006, a 

decisão que deferir ou indeferir a(s) medida(s) requerida, poderá servir como mandado, 

desde que presentes os requisitos mínimos para seu cumprimento (intimando e sua 

qualificação, endereço, objeto, etc).  
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Movimentação dos Processos 

Art. 1.691. O Gestor judiciário ou o servidor responsável, independentemente de 

despacho judicial, deverá tomar as seguintes providências: 

I – juntar petições, ofícios, laudos, certidões, folhas de antecedentes, precatórias e 

rogatórias devolvidas e desavolumadas e documentos outros relacionados com os autos, 

que forem entregues na secretaria; 

II – intimar as partes e interessados dos atos de que devam tomar conhecimento;  

III – intimar as partes, para que se manifestem sobre documentos juntados em qualquer 

fase do processo; bem como manifestarem sobre a testemunha não encontrada, e que 

por elas tenha sido arrolada; 

IV – dar vista às partes da carta precatória ou rogatória, depois das alegações finais e 

antes da sentença, se cumprido o ato deprecado; 

V – intimar as partes no caso de expedição de carta precatória, indicando a finalidade 

deprecada; 

VI – solicitar a devolução de mandado de prisão, independentemente de cumprimento, 

em caso de revogação da prisão, sentença absolutória e de extinção da punibilidade; 

VII – solicitar informações do Juízo deprecado sobre o cumprimento de carta 

precatória; 

VIII – solicitar laudos e assemelhados, desde que requeridos nos autos; 

IX – intimação do signatário de petição não assinada para firmá-la, no prazo de 05 

(cinco) dias, incluindo-se as denúncias, queixas-crime e servidores responsáveis pelo 

ato. Ao Ministério Público e Defensoria Pública, os autos serão encaminhados com 

carga; 

X – atender imediatamente os pedidos de certidões criminais ou informações a respeito 

da situação processual de indiciados, denunciados, réus ou querelados; 

XI – intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes; 

XII – intimação da parte para esclarecer divergência entre a qualificação constante da 

petição e a dos documentos que a instruem ou em relação aos dados já constantes do 

processo, incluindo-se as denúncias e queixas-crime; esclarecidas as divergências, os 

autos serão encaminhados conclusos ao Juiz para conhecimento e decisão, inclusive 

quanto à necessidade de aditamento da denúncia ou queixa-crime; 
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XIII – intimação do querelante para fornecer cópias da queixa-crime em número 

suficiente para a citação dos querelados; 

XIV – reiteração de citação, intimação, notificação e determinações diversas do Juiz, 

por mandado, carta precatória ou ofício, quando indicado novo endereço, observando-

se, no caso de audiência, a possibilidade de aproveitamento da mesma designação; 

XV – abrir vista ao Ministério Público, após a juntada de pedidos de liberdade 

provisória, relaxamento de flagrante ou, restituição de bens e havendo necessidade por 

imposição legal, para a sua devida intervenção, zelando pelo cumprimento de prazo; 

XVI – recebido o recurso, com a juntada das razões nos autos, intimar a parte adversa 

para apresentação de contrarrazões. 

§ 1º Nos casos em que, dada vista às partes para se manifestarem sobre testemunhas não 

localizadas, e estas delas desistindo, o Gestor judiciário abrirá vista para as diligências, 

nos termos do artigo 499 do CPP. Se nada for requerido ou se forem atendidas as 

diligências na fase própria, o Gestor judiciário abrirá vista às partes para as alegações 

escritas; 

§ 2º Deferidas as diligências que forem requeridas na fase própria e aguardado o prazo 

de 05 (cinco) dias, em relação aos réus soltos, e de 03 (três) dias, em relação aos presos, 

se outro não for fixado para o seu cumprimento, o Gestor judiciário, em não sendo 

atendidas as diligências, fará os autos conclusos ao Juiz, para conhecimento e decisão. 

 

Da Sentença Condenatória 

Art. 1.692. Para fins de intimação de sentença condenatória deverão ser observados os 

comandos da legislação processual específica. 

§ 1º Preferencialmente, os réus e querelados deverão ser intimados das sentenças 

condenatórias depois do Ministério Público, do Assistente e do advogado do querelante 

e antes dos seus defensores. 

§ 2º No ato de intimação pessoal da sentença condenatória, será indagado ao réu ou 

querelado se desejam recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, deverá o 

Oficial de Justiça ou o (a) Gestor (a) reduzir a termo a sua vontade, 

independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do 

CPP.  
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§ 3º Cabe à Secretaria do Juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da 

sentença, também expedir o Termo de Apelação, com espaço reservado para o Réu 

assinalar a intenção de recorrer ou não da sentença condenatória. 

§ 4º O Termo de Apelação seguirá o modelo em anexo, disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual. 

Art. 1.693. O Gestor judiciário deverá certificar separadamente o trânsito em julgado da 

sentença em relação às partes. 

 

Pedido de Vista 

Art. 1.694. Não estando em curso qualquer prazo para a parte adversa, para a realização 

de ato processual que dependa da permanência dos autos na secretaria, próximo à 

audiência ou qualquer outro fato que possa prejudicar o andamento do feito, fica 

assegurada aos advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB, credenciados 

pela Diretoria do Fórum e com procuração nos autos, a sua retirada, mediante carga e 

independentemente de despacho, pelo prazo de 05 (cinco) dias, se outro não for 

indicado pela Lei. 

 

Renúncia ao mandato judicial 

Art. 1.695. Ao comunicar a renúncia do mandato, deve o advogado provar que 

cientificou o mandante a fim de que ele constitua novo procurador, exceto se a renúncia 

for individual em relação à procuração outorgada a mais de um advogado. Não havendo 

a prova e nem justificativa a ser apreciada pelo Juiz, o Gestor judiciário, 

independentemente de despacho, deverá intimá-lo para apresentá-la no prazo de 10 

(dez) dias, com a advertência de que, nesse período, continuará representando o 

mandante para evitar-lhe prejuízo. 

Parágrafo único. Caso o advogado não atenda à intimação, o Juiz determinará a 

intimação do mandante, para que constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob a graça de lhe ser nomeado Defensor Público ou dativo, cientificando-lhe os 

motivos. 
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Da Guia de Recolhimento/Execução Penal 

Art. 1.696. Caberá ao Juízo da Execução elaborar o cálculo da pena privativa de 

liberdade a ser cumprida pelo condenado, devendo a guia de execução ser formada com 

os documentos exigidos na lei. Nela serão consignados, rigorosamente, além dos dados 

exigidos, os períodos de prisão, soltura e fuga, para fins de detração. 

 

Arquivamento 

Art. 1.697. Antes do arquivamento do feito criminal, deverá o Gestor judiciário ou o 

servidor responsável, observar se existe pendência nos autos a ser cumprida ou 

informada ao Juiz.  

Parágrafo únco. Se ainda pendente de cumprimento mandado de prisão, deverá o 

Gestor judiciário, mediante ofício, solicitar a sua devolução, independentemente de 

cumprimento, cientificando a respectiva autoridade sobre os motivos da solicitação, 

para as necessárias anotações. 
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Seção 36 – Do Uso de Aparelhos de Monitoramento Eletrônico 

 

Art. 1.698. Fica autorizado o uso de equipamentos para monitoramento eletrônico de 

apenados, nas hipóteses em que o Juiz entenda que deva ser deferida a liberdade 

vigiada.  

§ 1º Na definição dos apenados a se sujeitarem ao monitoramento eletrônico, deverão 

ser priorizados os casos de condenados que podem cumprir pena fora do 

estabelecimento prisional, mas demandam certo grau de supervisão estatal. 

§ 2º A utilização do monitoramento eletrônico deverá ser precedida de estudo 

psicossocial do reeducando, que atestará se o perfil do apenado corresponde às 

possibilidades e expectativas do projeto, ante os fins ressocializadores da pena previstos 

na LEP. 

§ 3º A utilização de monitoramento eletrônico dependerá, ainda, do número de 

aparelhos disponíveis no Estado, cujo ônus é da Secretaria de Justiça e Segurança 

Pública.  

Art. 1.699. O monitoramento eletrônico só será permitido nos casos de regime aberto 

ou semi-aberto, trabalho externo vigiado no regime fechado, penas restritivas de direito 

que estabeleçam limitação de horários ou da frequência a certos lugares, prisão 

domiciliar, livramento condicional ou suspensão condicional da pena. 

§ 1º Em caso de possuir o apenado mais de uma condenação, o uso do monitoramento 

eletrônico só será admitido quando as penas, mesmo somadas, não ultrapassem o limite 

do artigo 33, “b”, do Código Penal Brasileiro. 

§ 2º Os usuários da monitoração eletrônica, que estiverem cumprindo o regime de 

albergue, ficam dispensados do recolhimento ao estabelecimento penal no período 

noturno e nos dias de folga. 

Art. 1.700. A utilização do monitoramento eletrônico deverá ser sempre precedida de 

prévio consentimento do apenado e da manifestação das partes e poderá ser revogada a 

qualquer tempo. 

Parágrafo único. Os aparelhos a serem utilizados deverão ser discretos, de forma que 

os condenados tenham sua imagem preservada e não sejam estigmatizados. 
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Art. 1.701. Antes do início do cumprimento da pena por monitoramento, serão os 

monitorados informados por escrito acerca das regras e do funcionamento do programa 

e dos seguintes deveres:  

I – receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos 

seus contatos e cumprir suas orientações; 

II – abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o 

dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 

III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável 

pela monitoração eletrônica; 

§ 1º A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a 

critério do juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa: 

I – a regressão do regime; 

II – a revogação da autorização de saída temporária; 

III – a revogação da suspensão condicional da pena; 

IV – a revogação do livramento condicional; 

V – a conversão de pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade; 

VI – a revogação da prisão domiciliar; 

VII – advertência por escrito, para todos os casos em que o Juiz da execução decida não 

aplicar alguma das medidas previstas nos incisos anteriores. 

§ 2º A concordância com os termos do programa e sua aceitação deverá ser formalizada 

em audiência, com a assinatura do monitorado, ou a seu rogo, se analfabeto, sempre na 

presença de advogado ou Defensor Público e do representante do Ministério Público. 

§ 3º Uma das vias do termo de audiência será entregue ao monitorado, onde constarão 

todas as obrigações assumidas, seus direitos e deveres. 

Art. 1.702. Se qualquer causa impeditiva do monitoramento ocorrer no curso da 

execução da pena, o reeducando voltará a cumpri-la nos moldes tradicionais, a critério 

do Juiz. 

Art. 1.703. O agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser 

obrigado a utilizar equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva das medidas protetivas de urgência.  
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§ 1º A utilização do equipamento – monitoração eletrônica e botão de alerta – pode se 

dar cautelarmente, por intermédio de decisão interlocutória fundamentada, e 

posteriormente à sentença, em apoio ao cumprimento dos regimes semiaberto e aberto.  

§ 2º O agressor deverá ser instruído sobre o uso do equipamento eletrônico de 

monitoramento e dos procedimentos para fins de fiscalização efetiva da medida de 

afastamento.  

§ 3º O juiz que determinar o monitoramento eletrônico deverá levar em consideração, 

entre outras, as seguintes condições: o grau de periculosidade do ofensor e os 

antecedentes criminais.  

§ 4º Faculta-se à vítima ou familiar, cujo agressor foi inserido em programa de 

monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência ou em cumprimento aos 

regimes semiaberto ou aberto, requerer, expressa e justificadamente, o uso do botão de 

alerta, que é um mecanismo eletrônico a ser acionado em situações nas quais sentirem-

se ameaçados.  

Art. 1.704. Todos os recuperandos que praticarem crimes contra a mulher em sede de 

violência doméstica que ingressarem ou retornarem ao regime semiaberto deverão ser 

inseridos no Programa de Monitoramento Eletrônico, em audiência admonitória 

destinada a este fim.  

Art. 1.705. A vítima ou seu familiar justificará a necessidade de o recuperando ser ou 

permanecer inserido no Programa de Monitoramento Eletrônico, com o uso de 

tornozeleira e botão de alerta, em audiência a ser realizada antes da audiência 

admonitória do sentenciado e, sendo imprescindível, na ausência deste, para evitar 

constrangimentos e eventual violência psicológica.  

Parágrafo único. A mulher vítima de violência doméstica e familiar ou seus familiares, 

no prazo mínimo de 03 (três) dias antes da audiência admonitória serão intimados, para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação ou requererem, expressamente e de 

forma justificada, a necessidade do uso do botão de alerta.  

Art. 1.706. A Central de Monitoramento, tão logo alertada sobre a infringência das 

condições estabelecidas ao sentenciado em crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher deverá, imediatamente, se deslocar, através do SOE – Setor de 

Operações Especiais, para realizar a captura do agressor recalcitrante, bem como, 

noticiar à polícia para que dê proteção à vítima e/ou a seus familiares.  
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Seção 37 – Da Comunicação Eletrônica entre as Varas Criminais e os Órgãos da 

SEJUSP 

 

Art. 1.707. As comunicações relacionadas a transferências ou remoções a pedido, 

solicitações de vaga no Sistema Prisional ou de anuência do Juízo, remessa de atestados 

de comportamento carcerário e de dias trabalhados, para fins de remição de pena, 

deverão se efetivar por e-mail corporativo, com aviso de recebimento.  

Art. 1.708. Para controle de cada vara, serão impressas todas as correspondências e seus 

avisos para juntada aos autos respectivos. 

Art. 1.709. A caixa postal eletrônica deverá ser consultada ao menos a cada 24 (vinte e 

quatro) horas, a fim de não prejudicar ou retardar o atendimento das solicitações. 

Art. 1.710. As correspondências deverão ser atendidas na ordem de chegada, exceto 

quando constar aviso de prioridade (geralmente representada pelo símbolo “ ! ” e em 

vermelho), quando serão processadas como tal. 

Art. 1.711. As medidas ora adotadas não deverão ser aplicadas em caso de 

procedimentos sigilosos, uma vez que ainda não há na SEJUSP implantação de 

assinatura digital. Nestes casos, o contato poderá ser pessoal, inclusive, sem prejuízo de 

contatos telefônicos ou via “fax”.  

Art. 1.712. O endereço eletrônico a ser utilizado é o de cada Vara Criminal, conforme 

listagem disponibilizada no site da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Art. 1.713. Os endereços para os quais os expedientes serão direcionados na SEJUSP, 

doravante, são sgcan@seguranca.mt.gov.br (Superintendência de Gestão de Cadeias) ou 

sgpen@seguranca.mt.gov.br (Superintendência de Gestão de Penitenciárias).  

Art. 1.714. Fica dispensada a expedição de ofícios nos casos ora referidos, cabendo 

apenas mera comunicação com conteúdo claro e específico, onde constará sempre o 

nome e a matrícula do responsável pelo envio do e-mail.  

§ 1º A opção “assunto” do e-mail deverá ser preenchida com o número e a natureza do 

processo ou inquérito a que se refere tal solicitação.  

§ 2º A resposta deverá ser encaminhada ao e-mail indicado na solicitação, com a opção 

“responder com histórico”, devidamente assinalada, de modo a possibilitar sua 

identificação por parte do solicitante. 
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§ 3º Compete ao Gestor de 1ª instância e ao funcionário encarregado da SEJUSP manter 

as caixas postais limpas, excluindo os e-mails já respondidos e os que não sejam de 

interesse dos Poderes.  

Art. 1.715. As comarcas que porventura ficarem sem conexão de internet deverão 

comunicar imediatamente à Coordenadoria de Informática e à Coordenadoria Judiciária, 

para que sejam tomadas as providências necessárias.  

Parágrafo único. Em caso de perda de conexão, as solicitações de informações deverão 

ser encaminhadas via correio e/ou fac simile, enquanto perdurar tal situação. 

Art. 1.716. Em caso de manutenção nos equipamentos e/ou de interrupção programada 

dos links de internet nas comarcas, a Coordenadoria de Informática deverá comunicar a 

todas as comarcas, para que as solicitações sejam efetuadas na forma prevista no art. 

1.715, parágrafo único, da CNGC, durante este período.  

Art. 1.717. Para as comarcas que ainda não dispõem de conexão com a Internet, a 

solicitação de informações continuará a ser realizada via correio e/ou fac-símile. 

Parágrafo único. Quando efetivada a conexão na comarca, as solicitações deverão ser 

realizadas por meio eletrônico, nos moldes estabelecidos neste seção.  

Art. 1.718. Se o solicitante considerar imprescindível o envio de documentos 

juntamente com as suas informações e não houver na comarca equipamento de 

digitalização (scanner) que possibilite a remessa via e-mail, deverá, expressamente, 

consignar que os documentos serão remetidos por correio ou fax. 

Art. 1.719. A contagem do prazo para prestação das informações iniciar-se-á no 

primeiro dia útil posterior à data do recebimento do e-mail. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo sem remessa das informações, competirá ao órgão 

solicitante certificar o decurso de prazo, comunicando incontinenti à Corregedoria-Geral 

da Justiça ou à Corregedoria da SEJUSP, via e-mail corporativo, para a tomada de 

eventuais medidas disciplinares que se afigurarem cabíveis.  
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Seção 38 – Dos Procedimentos para Interdição de Unidades Prisionais no Estado 

 

Art. 1.720. Verificada a situação precária do prédio de penitenciária ou cadeia pública, 

o Juiz corregedor de presídios baixará Portaria instaurando processo de interdição. 

Art. 1.721. Nos autos deverão constar os seguintes documentos: 

I – relatório de inspeção detalhado, elaborado pelo próprio magistrado competente, na 

forma do que dispõe o Provimento 64/2007 CGJ/MT; 

II – laudo médico sobre as condições sanitárias e higiênicas da cadeia pública, subscrito 

por pelo menos um médico; 

III – laudo técnico sobre as condições de segurança e de utilização do prédio, subscrito 

por um engenheiro; 

IV – fotografias da unidade, assinalando as condições apontadas. 

Art. 1.722. Ultimadas as diligências, sem prejuízo de outras julgadas de interesse e com 

manifestação do Ministério Público, o Juiz Corregedor de presídios examinará sobre a 

conveniência da interdição. 

Art. 1.723. Declarada a interdição da Unidade Prisional, o juiz Corregedor expedirá 

portaria constando obrigatoriamente a vedação ao recebimento de presos, mesmo que a 

título provisório e precário. 

Parágrafo único. A desobediência à vedação referida no caput acarretará a 

responsabilização cível, criminal e administrativa dos envolvidos, sem prejuízo de 

enquadramento nas penas de improbidade administrativa ou prevaricação, se for o caso.  

Art. 1.724. Somente por deliberação do juiz competente poderá o prédio ser 

desinterditado, devendo a decisão ser instruída com igual relatório de inspeção e com 

novas fotografias, comprovantes do atendimento às exigências legais.  

Parágrafo único. Se entender conveniente, poderá o Juiz, antes de decidir sobre a 

liberação do prédio, determinar a realização de novas perícias técnicas conforme 

referido no art. 1.721, da CNGC.  
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Seção 39 – Do Programa Jurado Voluntário 

 

Art. 1.725. Implantar no Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso o programa 

“Jurado Voluntário”, que tem como objetivo subsidiar os magistrados quando da 

elaboração da lista anual de jurados de que tratam os artigos 425 e 426 do Código de 

Processo Penal.  

Art. 1.726. O sistema para o uso da população em geral ficará hospedado no sítio da 

Corregedoria-Geral da Justiça (http://www.tjmt.jus.br/cgj), no ícone “Jurado 

Voluntário”.  

Art. 1.727. O sistema para o uso do juízes ficará hospedado no sítio da Corregedoria-

Geral da Justiça (http://www.tjmt.jus.br/cgj), dentro do Portal dos Magistrados, ícone 

“Jurado Voluntário”, com acesso exclusivo. 

Art. 1.728. A Corregedoria-Geral da Justiça funcionará como administradora do 

sistema; zelará por sua correta alimentação e terá acesso integral aos dados cadastrados. 

Art. 1.729. O uso da lista dos voluntários cadastrados no sistema é obrigatório e os 

juízes aos quais estão afetas as Varas do Tribunal do Júri deverão fomentar campanhas 

incentivando a alimentação do sistema, a fim de que se torne o principal meio de 

seleção de jurados.  

Parágrafo único. Ficam autorizadas as parcerias com Universidades, Faculdades e 

entidades filantrópicas, como forma de incentivar a divulgação do programa e a 

participação dos cidadãos interessados. 

Art. 1.730. Os juízes deverão analisar a relação de voluntários cadastrados no sistema, 

até 30 (trinta) dias antes da elaboração da lista anual geral de jurados. 

Parágrafo único. Somente no caso de o número de voluntários inscritos no programa 

não atingir o previsto no artigo 425 do Código de Processo Penal poderá ser feita a 

convocação pelo meio usual.  

Art. 1.731. A participação do cidadão como jurado voluntário fica condicionada aos 

requisitos previstos no Código de Processo Penal.  

Art. 1.732. A inscrição no sistema não implicará a inclusão do nome do interessado na 

lista anual geral, e este não fará jus à obtenção de qualquer justificativa, caso nela não 

venha a figurar. 
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Art. 1.733. O Poder Judiciário poderá firmar termo de cooperação técnica com 

Universidades e Faculdades para conferir ponto extracurricular ao voluntário que tiver 

seu nome incluído na lista anual geral, e que estiver regularmente matriculado em curso 

de nível superior, pela efetiva participação no programa “Jurado Voluntário”. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como efetiva a participação do convocado que 

comparecer para a sessão e componha o conselho.  
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Seção 40 – Dos procedimentos para a doação e a alienação judicial de produtos 

florestais apreendidos em processos ambientais 

 

Art. 1.734. Toda e qualquer alienação de produtos apreendidos em procedimento 

criminal deverá ocorrer com observância na Lei nº 8.666/93, isto quando não forem 

objetos de doação.  

Art. 1.735. Diante da constatação de risco iminente de deterioração ou perecimento dos 

produtos objeto de apreensão, deverá ser providenciada sua doação ou venda, logo no 

início do procedimento judicial, seja por ocasião da audiência de transação penal, 

suspensão condicional do processo, ou, quando for o caso, no momento do recebimento 

da denúncia. 

§ 1º Será considerado sob risco iminente todo produto florestal que não seja possível ser 

mantido em local adequado, sob vigilância, ou ainda, quando inviável o transporte e 

guarda, atestado pela autoridade policial ou por agente do órgão ambiental. 

§ 2º Não ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior a doação e/ou venda do produto 

apreendido em procedimento criminal, o produto será doado ou vendido, após o trânsito 

em julgado da sentença. 

Art. 1.736. No caso de doação, esta será precedida de avaliação realizada por pessoa 

nomeada pelo magistrado, atentando-se para que seja feita em favor de instituições e 

entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, indicadas por comissão composta 

por representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura Municipal, que 

terá, ainda, a função de receber e de decidir sobre os pedidos. 

Parágrafo único. Determinada a doação, o magistrado expedirá Alvará Judicial 

autorizando o donatário a retirar o produto doado do local onde se encontra depositado, 

bem como seu transporte para o local onde será utilizado. 

Art. 1.737. No caso de venda, esta também será precedida de vistoria e avaliação, 

realizada por pessoa nomeada pelo magistrado, que deverá apresentar laudo 

especificando as características do produto a ser leiloado, bem como o local em que se 

encontra, para exame por parte dos interessados. 

§ 1º O produto apreendido em decorrência da prática de infração ambiental será vendido 

no estado de conservação e condição em que se encontra, pressupondo-se tenha sido 
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previamente examinado pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito dele, qualquer 

reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas. 

§ 2º A compra deverá ser feita à vista, a quem oferecer maior lance, com depósito, no 

ato, de valor mínimo de 30% (trinta por cento) da arrematação, devendo o restante 

ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o lance. 

§ 3º O depósito do valor de entrada (30%), bem como do remanescente (70%), deverá 

ser feito na Conta Única Judicial (Banco do Brasil Bradesco – ag. 0417-0, c/c 600.000-2 

verificar qual a conta), para posterior transferência judicial ao FEMAM (Banco do 

Brasil – ag. 3834-2, c/c 3030.301-x).verificar esse procedimento 

§ 4º O depósito feito por meio de cheque será considerado efetivado após a sua 

compensação. 

§ 5º O valor da comissão e das despesas do leiloeiro será acrescido no valor do lance. 

§ 6º A retirada do produto ou subproduto florestal será por conta do arrematante, o que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a arrematação. 

Art. 1.738. Poderão oferecer lances as pessoas jurídicas, excluídos os infratores 

ambientais. 

§ 1º O credenciamento da pessoa jurídica perante o leiloeiro estará condicionado à 

apresentação dos seguintes documentos: 

I – CNPJ; 

II – Certidão da Junta Comercial; 

III – Inscrição Estadual; 

IV – Inscrição no CC-SEMA; 

V – CNRF. 

§ 2º Os documentos citados no item anterior poderão ser exigidos no original, ou por 

intermédio de fotocópia integral legível, autenticada em cartório ou acompanhada do 

original, para que a Comissão os autentique. 

Art. 1.739. O arrematante que não efetuar o pagamento do saldo remanescente no prazo 

assinalado de 48 (quarenta e oito) horas perderá o valor depositado a título de sinal. 

Art. 1.740. A não retirada dos produtos pagos pelo arrematante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, após a realização do leilão, implicará em multa diária de 1% (um por cento) sobre 

o valor do bem. 
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Art. 1.741. Realizado o leilão, o arrematante receberá cópia do auto de arrematação em 

que deverá constar, obrigatoriamente, os dados identificadores da pessoa jurídica (razão 

social, nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone e identificação dos sócios), além da 

especificação do produto ou seu subproduto florestal (quantidade e tipo) e o local onde 

está depositado. 

Art. 1.742. Após pagamento integral do valor dos lances, o magistrado oficiará a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, determinando que, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas, seja creditado em favor do arrematante, junto ao CC-SEMA, o 

produto florestal arrematado, anexando ao expediente cópia do auto de arrematação. 
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Seção 41 – Da obrigatoriedade de adoção e distribuição das Cartilhas do Apenado 

nas Varas Criminais do Estado de Mato Grosso 

 

Art. 1.743. Tornar obrigatória a distribuição da CARTILHA DO APENADO a todo réu 

preso que venha a ser condenado ao cumprimento de pena em regime fechado.  

Art. 1.744. Quando o réu for condenado por sentença que lhe imponha regime fechado, 

ser-lhe-á entregue, por oficial de justiça, junto com a guia de execução, um exemplar da 

CARTILHA DO APENADO, sob recibo. 

Art. 1.745. A responsabilidade pela entrega da guia e da Cartilha é do Juízo 

sentenciante, que o fará concomitantemente à remessa da guia ao Juízo da Execução.  

Parágrafo único. Quando se tratar de condenado preso por sentença proferida fora do 

Estado, deverá o juízo da Execução, tão logo receba o PEP na Vara, determinar a 

entrega de uma cópia da guia e um exemplar da Cartilha, certificando nos autos para 

evitar o fornecimento em duplicidade 
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Seção 42 – Da obrigatoriedade de inserção as datas de prescrição das ações penais 

em curso no sistema informatizado de acompanhamento processual 

 

Art. 1.746. É obrigatório o preenchimento no sistema informatizado de 

acompanhamento processual do campo “DATA DE PRESCRIÇÃO”, que deverá ser 

alimentado, doravante, em todos os processos criminais, para cada acusado, 

individualmente.  

§ 1º Havendo mais de um delito, deverá ser informado aquele cuja prescrição estiver 

mais próxima. 

§ 2º Ocorrendo a prescrição de um dos crimes, deverá ser informado no sistema 

informatizado de acompanhamento processual a data da próxima prescrição. 

Art. 1.747. No caso de processos novos, o campo deverá ser alimentado pela secretaria 

na primeira movimentação processual.  

Art. 1.748. O campo deverá ser alterado sempre que ocorrer causa interruptiva ou 

suspensiva da prescrição, independente de despacho.  

Art. 1.749. Para o preenchimento dos dados referentes aos processos suspensos ou 

arquivados provisoriamente é fixado prazo limite na data da realização da próxima 

correição na Vara pelo Juiz titular, observado, neste sentido, o disposto no art. 18, § 1º, 

da CNGC. 
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Seção 43 – Da obrigatoriedade de fiscalização do cumprimento das leis que 

reservam cotas para egressos no serviço publico 

 

Art. 1.750. Fica determinada a fiscalização obrigatória do efetivo cumprimento das leis 

de reserva de vagas para egressos do Sistema Prisional no serviço público, nos 

municípios em que tal regra esteja em vigor. 

Art. 1.751. Os magistrados com competência em execução penal deverão proceder à 

fiscalização em todos os municípios sob sua jurisdição, quando da realização das 

correições e durante as inspeções em unidades prisionais, se lá for o local de prestação 

de serviço do egresso. 

Art. 1.752. No site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tj.mt.gov.br) será 

disponibilizado espaço permanente para informações sobre os Municípios onde vigoram 

as leis de reserva de vagas, de modo a facilitar a fiscalização por parte dos Magistrados, 

do Ministério Público e de qualquer interessado, quanto ao seu cumprimento. 

Art. 1.753. O Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF acrescentará no 

relatório de correição item específico a respeito da existência da Lei e de seu 

cumprimento, que deverá ser obrigatoriamente respondido pelo magistrado. 
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Seção 44 – Do travamento da pauta de audiências em processos criminais 

 

Art. 1.754. Fica determinado que a realização de audiências criminais de réus presos 

não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias da data da designação, devendo o sistema 

informatizado de acompanhamento processual proceder ao travamento da pauta nestes 

casos.  

Art. 1.755. No caso de ocorrência de fato relevante e justificável que enseje a realização 

de audiência em prazo superior, o magistrado deverá comunicar a Corregedoria-Geral 

da Justiça, previamente, por meio eletrônico: protocolo.cgj@tjmt.jus.br com assinalação 

de urgência, relatando o processo em certidão de inteiro teor e justificando a 

excepcionalidade quando, somente após a autorização, receberá senha para o 

destravamento e a designação pretendida. 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça analisará os pedidos imediatamente 

após o recebimento, ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, remetendo a 

decisão por meio eletrônico, diretamente ao magistrado solicitante e à Vara respectiva. 

Art. 1.756. A realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos não poderá 

ultrapassar cento e oitenta dias da data da sua designação, em nenhuma hipótese, 

procedendo o Sistema Apolo da mesma forma ao travamento da pauta. 

Art. 1.757. Na forma preconizada no artigo 1º, § 2º da Resolução n. 66/09 CNJ, os 

magistrados farão o controle do tempo de tramitação de processos de réus presos através 

do Sistema SIAP, opção “PRESOS PROVISÓRIOS”. 
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Seção 45 – Do controle de processos com réus presos provisoriamente 

 

Art. 1.758. Fica determinado a todos os magistrados criminais do Estado que alimentem 

no sistema informatizado de acompanhamento processual, nos registros referentes a 

réus presos, os dados respectivos. Para tanto, deverão acessar o cadastro de partes do 

processo, selecionar o réu preso, clicar no botão “prisões”, localizado no rodapé da 

página e preencher os dados que o sistema solicitar. 

Art. 1.759. Os processos em andamento deverão ser regularizados na primeira 

movimentação processual que se seguir à publicação desta seção.  

Art. 1.760. É obrigatório que sejam informadas as alterações na situação de cada preso, 

tão logo ocorram, seja em razão de soltura, de fuga ou em caso de ter a prisão provisória 

se transformado em definitiva. 

Art. 1.761. Na forma preconizada na Resolução n. 66/09 CNJ, os magistrados farão 

mensalmente o controle do tempo de tramitação de processos de réus presos através do 

Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção - SIAP, utilizando-se da opção 

“PRESOS PROVISÓRIOS”, ficando dispensados de enviar relatório mensal à 

Corregedoria. 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral da Justiça fará o controle trimestral do tempo 

de tramitação de réus presos pelo Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção 

- SIAP, mantendo os relatórios disponíveis para os fins previstos no artigo 7º da referida 

Resolução. 
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Seção 46 – Da realização do mutirão carcerário 

 

Art. 1.762. Cria Grupo de Trabalho composto por juízes de direito que terão 

competência e atribuição em todo o Estado ou região, e por servidores em número 

compatível com a quantidade de processos, coordenado, preferencialmente, por um juiz 

auxiliar da Corregedoria, designados pelo Corregedor-Geral da Justiça para realizar 

mutirão nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.  

Parágrafo único. O mutirão será realizado anualmente, em data fixada pelo 

Corregedor-Geral e não substitui a inspeção nos estabelecimentos penais a ser 

executada pelos juízes criminais em cumprimento à Resolução n. 47, de 18 de dezembro 

de 2007.  

Art. 1.763. O trabalho da equipe do mutirão consiste no deslocamento até as unidades 

prisionais do Estado de Mato Grosso, obedecendo a um calendário previamente fixado, 

onde será realizada a inspeção nas unidades e entrevista de todos os presos.  

Art. 1.764. Após a realização da inspeção nas unidades prisionais e preenchimento do 

Anexo I, os magistrados se deslocarão até os fóruns para reexaminar todos os processos 

de presos provisórios decidindo quanto à manutenção ou não da prisão; processos de 

presos condenados decidindo quanto à possibilidade de concessão de benefícios da 

LEP, inclusive à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; 

análise de processos de presos do regime semi-aberto e aberto que se encontram em 

prisão domiciliar; encaminhar aos presos o atestado de pena a cumprir e extrato de 

liquidação de pena, devendo uma cópia ser encaminhada ao prontuário do preso.  

Art. 1.765. A revisão consistirá, quanto à prisão provisória, na reavaliação de sua 

duração e dos requisitos que a ensejaram; quanto à prisão definitiva, no exame quanto 

ao cabimento dos benefícios da Lei de Execução Penal e na identificação de eventuais 

penas extintas e quanto às medidas socioeducativas de internação, provisórias ou 

definitivas, na avaliação da necessidade da sua manutenção e da possibilidade de 

progressão de regime.  

Art. 1.766. Os Magistrados em cujas varas estiverem sendo realizados os mutirões 

deverão participar efetivamente dos trabalhos do grupo, reexaminando os processos de 

presos provisórios e condenados e disponibilizando além do espaço físico para 

acomodação do grupo, equipamentos de informática e servidores. 
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Art. 1.767. No curso dos trabalhos serão elaborados cálculos de penas; emitir atestados 

de pena a cumprir; avaliar as condições dos estabelecimentos prisionais e de internação; 

promover medidas administrativas ou jurisdicionais voltadas à correção de eventuais 

irregularidades, podendo, ainda, serem agregadas outras atividades visando a reinserção 

social ao reeducando ou ao egresso do sistema carcerário e sócioeducativo. 

Art. 1.768. O resultado dos trabalhos constará de relatório circunstanciado, constando 

as medidas adotadas e sua quantificação, o qual será encaminhado à Corregedoria-Geral 

da Justiça e ao Conselho Nacional da Justiça.  
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Seção 47 – Disciplina os procedimentos atinentes à trimitação prioritária de 

processos judiciais que se destinam à apuração de crimes sexuais praticados contra 

crianças e adolescentes  

 

Art. 1.769. Os processos judiciais, inclusive cartas precatórias e rogatórias, que tenham 

por objeto a apuração de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, terão 

prioridade na tramitação nos juízos de Primeira Instância 

Art. 1.770. A prioridade processual poderá ser solicitada pelo Ministério Público, 

Defensoria Pública ou advogado constituído diretamente ao juízo competente, que 

analisará o pedido no prazo máximo de dez dias..  

Parágrafo único. Ainda que não haja manifestação de quaisquer das pessoas 

relacionadas no caput, poderá o juiz de direito da causa decretar, de ofício, a tramitação 

prioritária do processo.  

Art. 1.771. Determinada a prioridade na tramitação, os processos judiciais serão 

identificados com duas tarjas verdes a ser afixada horizontalmente na lombada dos 

autos, de modo que evidencie a necessidade de tramitação prioritária. 

Parágrafo único. Além da aposição das duas tarjas verdes, os processos com 

tramitação processual prioritária deverão ser identificados com etiqueta branca, afixada 

na capa dos autos, com os seguintes dizeres e formatação: “I - PREFERÊNCIA – 

CRIME SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE”. 

Art. 1.772. A prioridade de tramitação consiste na autuação, prolação de despachos, 

decisões ou sentenças, designação de audiências, expedição de documentos necessários 

ao cumprimento da ordem judicial, tais como mandados, cartas precatórias, intimações, 

bem como no encaminhamento dos autos à apreciação do juiz de direito competente e 

na remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, em caráter 

prioritário sobre os demais processos judiciais que não gozem do benefício ora 

estabelecido. 

Art. 1.773. Compete aos diretores de secretaria e aos demais servidores dos juízos, bem 

como aos oficiais de justiça, por ocasião do cumprimento de mandados judiciais 

provenientes dos respectivos processos, a observância das regras quanto à prioridade de 

tramitação previstas nesta Seção. 
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Art. 1.774. As serventias judiciais, observada a competência e capacidade operacional, 

poderão suplementar os procedimentos ora estabelecidos, de forma a imprimir aos 

respectivos processos judiciais mais celeridade e eficiência. 

Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: 

I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das 

enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; 

II – regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, 

deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que 

determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. 

§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o 

regime de tramitação prioritária. 

§ 3o Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-

se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. 

§ 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá 

ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. 

§ 5º A prioridade de tramitação consiste na autuação, prolação de despachos, decisões 

ou sentenças, designação de audiências, expedição de documentos necessários ao 

cumprimento da ordem judicial, tais como mandados, cartas precatórias, intimações, 

bem como no encaminhamento dos autos à apreciação do juiz de direito competente e 

na remessa dos autos ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, em caráter 

prioritário sobre os demais processos judiciais que não gozem do benefício ora 

estabelecido. 

§ 6º Compete aos diretores de secretaria e aos demais servidores dos juízos, bem como 

aos oficiais de justiça, por ocasião do cumprimento de mandados judiciais provenientes 

dos respectivos processos, a observância das regras quanto à prioridade de tramitação 

previstas nesta seção. 
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§ 7º As serventias judiciais, observada a competência e capacidade operacional, poderão 

suplementar os procedimentos ora estabelecidos, de forma a imprimir aos respectivos 

processos judiciais mais celeridade e eficiência. 
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Seção 48 – Da incumbência do Ministério Público em comprovar os requisitos para 

a progressão de regime de cumprimento de pena  

 

Art. 1.776. Após constatar que o reeducando atingiu o requisito objetivo para a 

progressão de regime de cumprimento de pena (art. 112, da Lei 7.210/84), o Juiz da 

Execução Penal somente determinará que sejam feitas pesquisas em busca de 

informações quanto à existência de outros processos ou mandados de prisão pendentes 

em desfavor do reeducando, se devidamente comprovada pelo Ministério Público a 

impossibilidade de fazê-lo. 
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Seção 49 – Dispõe sobre a regulamentação do banco de dados de mandados de 

prisão – BNMP  

 

Art. 1.777. É obrigatório o registro, no Banco Nacional de Mandados de Prisão - 

BNMP, dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias locais, nos 

termos do art. 289-A do Código de Processo Penal.  

Art. 1.778. A informação do mandado de prisão, para fins de registro no Conselho 

Nacional de Justiça, será prestada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 

expedição, diretamente ao BNMP, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau – 

Apolo. 

Art. 1.779. Na hipótese de o juiz determinar que o mandado de prisão seja expedido em 

caráter restrito, o prazo para inclusão no BNMP se iniciará após seu cumprimento ou 

quando, por decisão judicial, cessar o sigilo. 

Art. 1.780. A responsabilidade pela atualização das informações do BNMP, assim 

como pelo conteúdo disponibilizado, é exclusivamente das autoridades judiciárias 

responsáveis pela expedição dos mandados de prisão.. 

Art. 1.781. A autoridade judiciária responsável pela expedição dos mandados de prisão 

atualizará as informações dos mandados de prisão registrados no BNMP no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da revogação da prisão ou do conhecimento do 

cumprimento da ordem, por intermédio do Sistema de Primeiro Grau – Apolo 

§ 1º Cumprido o mandado de prisão ou no caso de prisão em flagrante delito de pessoa 

a respeito da qual esteja pendente de cumprimento mandado de prisão expedido por 

outra autoridade judiciária, o juízo que tomou conhecimento da prisão deverá comunicá-

la às demais autoridades judiciárias, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 2º No caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do 

art. 310, inciso II, do CPP (redação da Lei 12.403/11), a informação prestada pela 

autoridade judiciária incluirá a circunstância do mandado já estar cumprido. 

Art. 1.782. Os mandados expedidos anteriormente à entrada em vigor do presente 

provimento e ainda não cumpridos, se vigentes, deverão ser registrados no BNMP pela 

autoridade judiciária responsável, observados os requisitos do art. 2°, no prazo máximo 

de 6 (seis) meses. 
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Art. 1.783. Serão disponibilizadas no sítio eletrônico do TJMT (Página da CGJ -> 

Biblioteca Digital -> Manuais) video-aulas contendo material didático acerca do 

funcionamento do BMP. 

Parágrafo único. Os usuários poderão fazer download dos arquivos contendo as video-

aulas ou assisti-las on line.  
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Seção 50 – Da uniformização do procedimento da comunicação do preso 

estrangeiro no âmbito do Poder Judiciário  

 

Art. 1.784. A autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa 

estrangeira à missão diplomática de seu Estado de origem ou, na sua falta, ao Ministério 

das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias. 

§ 1º A comunicação de que trata o caput deste artigo será acompanhada dos seguintes 

documentos: 

I – na hipótese de prisão definitiva, de cópia da sentença penal condenatória ou do 

acórdão transitado em julgado; 

II – na hipótese de prisão cautelar, de cópia da decisão que manteve a prisão em 

flagrante ou que decretou a prisão provisória.  

§ 2º Incumbe à autoridade judiciária, após a realização das perícias pertinentes, 

encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à respectiva missão diplomática ou, na 

sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

Art. 1.785. Caberá ao juiz da execução penal comunicar à missão diplomática do 

Estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao Ministério das Relações 

Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias: 

I – a progressão ou regressão de regime; 

II – a concessão de livramento condicional; 

III – a extinção da punibilidade. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput será acompanhada da respectiva 

decisão. 

 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1397 de 1524



Seção 51 – Do Módulo de Gerenciamento de Penas – MGP  

 

Art. 1.786. É obrigatória a utilização do sistema denominado Módulo de 

Gerenciamento de Penas – MGP em todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

disponibilizado no endereço eletrônico http://mgp.tjmt.jus.br. 

§ 1º O acesso ao sistema será feito por meio do mesmo login e senha utilizados pelo 

servidor para acesso à intranet deste Tribunal. 

§ 2º Para fins de concessão de acesso ao sistema e suporte técnico, os magistrados e 

servidores responsáveis pelas Secretarias de execução penal que ainda não estiverem 

autorizados deverão abrir um chamado no sistema SDK, por meio do endereço 

http://sdk.tjmt.jus.br, consignando nome completo, matrícula e lotação de trabalho, bem 

como todo suporte operacional, informações e esclarecimentos de dúvidas sobre a 

funcionalidade do sistema. 

Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado de pena a 

cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução 29/07-CNJ. 

§ 1º Os cálculos homologados deverão ser integralmente disponibilizados no andamento 

do processo no sistema informatizado de acompanhamento processual, utilizando-se, 

para tanto, o lançamento do código “556 – Cálculo de Pena”, sendo livre a consulta 

desses processos no sítio do Tribunal de Justiça de mato Grosso. 

§ 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos ao executado para ciência 

pessoal, bem como à Unidade Prisional em que estiver custodiado, para anotação em 

seus registros, devendo tal procedimento repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, 

da Lei 7.210/84). 
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Seção 52 – Da proteção às vítimas e testemunhas, por meio da ocultação de seus 

dados pessoais, especialmente àquelas expostas a riso de violência física ou moral, 

envolvendo crimes graves, a exemplo de tráfico de drogas, homicídio e roubo  

 

Art. 1.788. Aplicam-se as disposições desta seção aos inquéritos e processos criminais 

em que os réus são acusados de crimes dentre aqueles discriminados no art. 1º, inciso 

III, da Lei Federal 7960, de 21 de dezembro de 1989, na Lei 9.613, de 03 de março de 

1998 (lavagem de dinheiro), na Lei 9.455, de 07 de abril de 1997 (tortura), e qualquer 

outro crime praticado por organização criminosa, definida no art. 2º, da Lei 11.694 de 

24 de julho de 2012, quando as vítimas ou testemunhas reclamarem de coação ou grave 

ameaça, em decorrência de depoimentos que devam prestar ou tenham prestado.  

Art. 1.789. As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, assim 

desejando, terão os seus endereços e dados de qualificação preservados, dispensando o 

lançamento nos termos de seus depoimentos, devendo os Delegados de Polícia, 

Promotores de Justiça e Juízes de Direito proceder conforme dispõe esta seção.  

§ 1º Os Juízes de Direito e Delegados de Polícia estão autorizados a proceder conforme 

dispõe a presente seção.  

§ 2º Os dados ocultados deverão ser anotados em impressos distintos, remetidos pela 

Autoridade Policial ao Juiz competente e ao Ministério Público juntamente com os 

autos do inquérito após edição do relatório.  

§ 3º No ofício de Justiça, será arquivada a comunicação em pasta própria, contendo o 

indicativo a qual processo se refere, autuada com, no máximo, duzentas folhas, 

numeradas, sob responsabilidade do Gestor judiciário. 

§ 4º O acesso à pasta fica garantido ao Ministério Público e ao Defensor constituído ou 

nomeado nos autos, com controle de vistas, feito pelo Gestor judiciário, declinando a 

data. 

Art. 1.790. O mandado de intimação de vítima, ou testemunha, que reclame tais 

providências, será feito em separado, individualizado, de modo que os demais 

convocados para depoimentos não tenham acesso aos seus dados pessoais. 

§ 1º Após cumprimento, deverá ser juntada aos autos apenas a certidão correspondente 

do Oficial de Justiça, sem identificação dos nomes e dos endereços, limitando-se a 
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mencionar o cumprimento ou não da ordem, e, em caso de não cumprimento, o motivo, 

sob as penas da lei.  

§ 2º Caso o Oficial de Justiça venha a certificar novo endereço da vítima, ou testemunha 

protegida, em sua certidão, esta deverá ser juntada na pasta de comunicação própria, 

mencionada no § 3º do art. 2º deste Provimento e, nos autos, juntará certidão, ocultando 

os novos dados fornecidos. 

Art. 1.791. Os inquéritos e processos criminais que se enquadram nos termos do artigo 

anterior deverão ser assinalados no sistema informatizado de acompanhamento 

processual, em campo próprio, o que servirá para a criação de indicadores, os quais 

serão auditados pela Corregedoria-Geral da Justiça e gerarão alertas para as Secretarias 

e Gabinetes respectivos. 

Parágrafo único. Nas capas dos processos físicos serão fixadas duas tarjas verdes 

quando da autuação para melhor visualização nos escaninhos, consignando-se ainda, os 

indicadores da pasta onde foram depositados os dados preservados. 

Art. 1.792. Terão acesso aos dados sigilosos referentes às pessoas protegidas, a 

autoridade policial, o Ministério Público e o Juiz de Direito competentes e, quando 

remetido o feito ao Juízo, apenas o gestor judicial da escrivania correspondente. 

Parágrafo único. O defensor do indiciado ou acusado, regularmente constituído por 

instrumento de mandato, após a conclusão das investigações, poderá postular, provando 

ser imprescindível ao exercício do direito de defesa, o conhecimento do nome e da 

filiação da pessoa protegida mediante requerimento fundamentado e dirigido ao Juiz 

Criminal competente. O Juiz ouvirá o Ministério Público a respeito do pedido, no prazo 

legal.  

Art. 1.793. Por ocasião da tomada do depoimento de vítimas ou testemunhas 

protegidas, as autoridades, na presidência da investigação ou do processo penal, 

adotarão todas as medidas necessárias para evitar contato delas com o (s) indiciado (s) 

ou acusado  

Parágrafo único. O Juízo poderá, após a citação, a requerimento do Ministério Público, 

tomar antecipadamente o depoimento de vítimas e testemunhas ameaçadas ou coagidas, 

sem prejuízo de futura reinquirição, a pedido do acusado, se imprescindível ao direito 

de defesa. 
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Art. 1.794. Caso a vítima ou testemunha declare, durante a investigação, ou processo 

penal, haver cessado a coação ou ameaça e que não necessita mais de sigilo quanto à 

sua identificação ou endereço, tomada sua manifestação por termo nos autos, pode o 

Juízo restabelecer a publicidade quanto a seus dados.  

Art. 1.795. O descumprimento das normas desta seção implicará falta funcional, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis por violação de sigilo. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1401 de 1524



CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL – CNGC 

 
ANEXOS 

 
 
CAPÍTULO I 

 
 

Seção 19 – Do Palntão Judiciário 
 

POLO I 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PLANTÃO CÍVEL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Especializada de Direito Bancário 

2º Plantonista 2ª Vara Especializada de Direito Bancário 

3º Plantonista 3ª Vara Especializada de Direito Bancário 

4º Plantonista 4ª Vara Especializada de Direito Bancário 

5º Plantonista 
1ª Vara Cível (Falência e Recuperação Judicial e Carta Prec. 

Cíveis) 

6º Plantonista 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível (Falência e Recuperação 

Judicial e Carta Prec. Cíveis) 

7º Plantonista 2ª Vara Cível (Direito Agrário) 

8º Plantonista 3ª Vara Cível (antiga 20ª V. Cível) 

9º Plantonista 4ª Vara Cível (antiga 21ª V. Cível) 

10º Plantonista 5ª Vara Cível 

11º Plantonista 6ª Vara Cível 

12º Plantonista 7ª Vara Cível 

13º Plantonista 8ª Vara Cível (antiga 14ª V. Cível) 

14º Plantonista 9ª Vara Cível 

15º Plantonista 10ª Vara Cível (antiga 13ª V. Cível) 
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16º Plantonista 11ª Vara Cível (antiga 3ªVara Esp. Família e Sucessões) 

17º Plantonista Vara Especializada do Meio Ambiente 

18º Plantonista Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular 

19º Plantonista 
Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e 

Ação Popular 

20º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

21º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

21º Plantonista 
3ª Vara Especializada de Família e Sucessões (Antiga 6ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões) 

23º Plantonista 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

23º Plantonista 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

25º Plantonista 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

26º Plantonista 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

27º Plantonista 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

28º Plantonista 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

29º Plantonista 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

30º Plantonista Vara Especializada de Execuções Fiscais 

31º Plantonista Juiz de Direito da Vara Especializada de Execuções Fiscais 

32º Plantonista 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 

33º Plantonista 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude 

34º Plantonista 1º Juizado Especial Cível 

35º Plantonista Juiz de Direito do 1º Juizado Cível 

36º Plantonista 2º Juizado Especial Cível 

37º Plantonista Juiz de Direito do 2º Juizado Cível 

38º Plantonista 3º Juizado Especial Cível 

39º Plantonista Juiz de Direito do 3º Juizado Cível 

40º Plantonista 4º Juizado Especial Cível 

41º Plantonista Juiz de Direito do 4º Juizado Cível 

42º Plantonista 5º Juizado Especial Cível 

43º Plantonista Juiz de Direito do 5º Juizado Cível 

44º Plantonista 6º Juizado Especial Cível 
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45º Plantonista Juiz de Direito do 6º Juizado Cível 

46º Plantonista Juizado Especial da Fazenda Pública 

47º Plantonista Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública 

48º Plantonista 8º Juizado Especial Cível 

49º Plantonista Juiz de Direito do 8º Juizado Cível 

 

 

PLANTÃO CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra mulher 

2º Plantonista Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra mulher 

3º Plantonista 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra mulher 

4º Plantonista Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra mulher 

5º Plantonista 1ª Vara Criminal 

6º Plantonista 2ª Vara Criminal 

7º Plantonista Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal  

8º Plantonista 3ª Vara Criminal 

9º plantonista 4ª Vara Criminal 

10º Plantonista 5ª Vara Criminal 

11º Plantonista 6ª Vara Criminal 

12º Plantonista 7ª Vara Criminal (Antiga Especializada em Crime Organizado, 

Crimes Contra Ordem Tributária e Econômica e Contra a 

Administração Pública) 

13º Plantonista 8ª Vara Criminal 

14º Plantonista 9ª Vara Criminal 
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15º Plantonista 10ª Vara Criminal 

16º Plantonista 11ª Vara Criminal 

17º Plantonista 12ª Vara Criminal 

18º Plantonista 13ª Vara Criminal 

19º Plantonista 14ª Vara Criminal 

20º Plantonista Juizado Especial Unificado Criminal  

21º Plantonista 1ª Vara da Comarca de Chapada 

22º Plantonista 2ª Vara da Comarca de Chapada 

23º Plantonista Santo Antônio de Leverger 

 

 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

 

PLANTÃO CÍVEL/CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Cível 

2º Plantonista 2ª Vara Cível 

3º Plantonista 3ª Vara Cível 

4º Plantonista 4ª Vara Cível 

5º Plantonista Vara Especializada em Direito Bancário (Antiga 5ª Vara 

Criminal) 

6º Plantonista Vara Especializada da Infância e Juventude 

7º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

8º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

9º plantonista 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

10º Plantonista 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

11º Plantonista 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

12º Plantonista 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

13º Plantonista 1ª Vara Criminal 
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14º Plantonista 2ª Vara Criminal 

15º Plantonista 3ª Vara Criminal 

16º Plantonista 4ª Vara Criminal 

17º Plantonista 5ª Vara Criminal (Antiga 6ª Vara Criminal) 

18º Plantonista Juizado Especial do Cristo Rei 

19º Plantonista Juiz de Direito do Juizado Especial do Cristo Rei 

20º Plantonista Juizado Especial do Jardim Glória 

21º Plantonista Juizado Criminal de Várzea Grande 

22º Plantonista  Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

mulher 

23º Plantonista Poconé 

 

POLO II 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Araputanga 

2º Plantonista Jauru 

3º Plantonista Porto Espiridião 

4º Plantonista Rio Branco 

5º Plantonista São José dos Quatro Marcos 

6º Plantonista Vila Bela da Santíssima Trindade 

7º Plantonista 1ª Vara de Comodoro 

8º Plantonista 2ª Vara de Comodoro 

9º plantonista 1ª Vara de Mirassol D´Oeste 

10º Plantonista 2ª Vara de Mirassol D´Oeste 

11º Plantonista 1ª Vara de Pontes e Lacerda 

12º Plantonista 2ª Vara de Pontes e Lacerda 

13º Plantonista 3ª Vara de Pontes e Lacerda 

14º Plantonista 1ª Vara de Cáceres 

15º Plantonista 2ª Vara de Cáceres 
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16º Plantonista 3ª Vara de Cáceres 

17º Plantonista 4ª Vara de Cáceres 

18º Plantonista 5ª Vara (Juizado) de Cáceres 

19º Plantonista 1ª Vara Criminal de Cáceres 

20º Plantonista 2ª Vara Criminal de Cáceres 

21º Plantonista 3ª Vara Criminal de Cáceres 

 

POLO III 

 

MICRORREGIÃO I DO POLO III – COLÍDER 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Itaúba 

2º Plantonista Marcelândia 

3º Plantonista Terra Nova do Norte 

4º Plantonista Nova Canaã do Norte 

5º Plantonista 1ª Vara de Colíder 

6º Plantonista 2ª Vara de Colíder 

7º Plantonista 3ª Vara de Colíder 

 

MICRORREGIÃO II DO POLO III – SORRISO 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Sorriso 

2º Plantonista 2ª Vara de Sorriso 

3º Plantonista 3ª Vara de Sorriso 

4º Plantonista 4ª Vara de Sorriso 

5º Plantonista 5ª Vara de Sorriso 

6º Plantonista 6ª Vara de Sorriso 
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7º Plantonista 1ª Vara de Lucas do Rio Verde 

8º plantonista 2ª Vara de Lucas do Rio Verde 

9º Plantonista 3ª Vara de Lucas do Rio Verde 

10º Plantonista 4ª Vara de Lucas do Rio Verde 

11ª Plantonista 5ª Vara de Lucas do Rio Verde 

12º Plantonista 6ª Vara de Lucas do Rio Verde 

13º Plantonista Tapurah 

14º Plantonista Nova Ubiratã 

 

MICRORREGIÃO III DO POLO III – SINOP 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Sinop 

2º Plantonista 2ª Vara de Sinop 

3º Plantonista 3ª Vara de Sinop 

4º Plantonista 4ª Vara de Sinop 

5º Plantonista 5ª Vara de Sinop 

6º Plantonista 6ª Vara de Sinop 

7º Plantonista 7ª Vara (Juizado) de Sinop 

8º Plantonista 1ª Vara Criminal de Sinop 

9º plantonista 2ª Vara Criminal de Sinop 

10º Plantonista 3ª Vara Criminal de Sinop 

11º Plantonista Vera 

12º Plantonista Feliz Natal 

13º Plantonista Cláudia 

 

POLO IV 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 
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1º Plantonista Apiacás 

2º Plantonista Paranaíta 

3º Plantonista Nova Monte Verde 

4º Plantonista Guarantã do Norte 

5º Plantonista Matupá 

6º Plantonista 1ª Vara de Peixoto de Azevedo (Suspensa) 

7º Plantonista 2ª Vara de Peixoto de Azevedo 

8º Plantonista 1ª Vara de Alta Floresta 

9º plantonista 2ª Vara de Alta Floresta 

10º Plantonista 3ª Vara de Alta Floresta 

11º Plantonista 4ª Vara (Juizado) de Alta Floresta 

12º Plantonista 5ª Vara de Alta Floresta 

13º Plantonista 6ª Vara de Alta Floresta 

 

POLO V 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Arenápolis 

2º Plantonista Nortelândia 

3º Plantonista Nobres 

4º Plantonista Rosário Oeste 

5º Plantonista 1ª Vara de Nova Mutum 

6º Plantonista 2ª Vara de Nova Mutum 

7º Plantonista 1ª Vara de São José do Rio Claro 

8º Plantonista 2ª Vara de São José do Rio Claro 

9º plantonista 1ª Vara de Diamantino 

10º Plantonista 2ª Vara de Diamantino 

11º Plantonista 3ª Vara de Diamantino (Suspensa) 

12º Plantonista 4ª Vara de Diamantino (Suspensa) 

13º Plantonista 5ª Vara de Diamantino 
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14º Plantonista Vara Criminal (Suspensa) 

 

POLO VI 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Sapezal 

2º Plantonista 1ª Vara de Barra do Bugres 

3º Plantonista 2ª Vara de Barra do Bugres 

4º Plantonista 3ª Vara de Barra do Bugres 

5º Plantonista 1ª Vara de Campo Novo do Parecis 

6º Plantonista 2ª Vara de Campo Novo do Parecis 

7º Plantonista 1ª Vara Cível de Tangará da Serra 

8º Plantonista 2ª Vara Cível de Tangará da Serra 

9º Plantonista 3ª Vara Cível de Tangará da Serra 

10º Plantonista 4ª Vara Cível de Tangará da Serra 

11º Plantonista 5ª Vara Cível de Tangará da Serra 

12º Plantonista Vara Especializada dos Juizados de Tangará da Serra 

13º Plantonista Vara Única Criminal de Tangará da Serra 

 

POLO VII 

 

MICRORREGIÃO DO PÓLO VII  

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Pedra Preta 

2º Plantonista Itiquira 

3º Plantonista Guiratinga 

4º Plantonista Alto Garças 

5º Plantonista Alto Taquari 
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6º Plantonista 1ª Vara de Alto Araguaia 

7º Plantonista 2ª Vara de Alto Araguaia 

 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

PLANTÃO CÍVEL/CRIMINAL 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara Cível 

2º Plantonista 2ª Vara Cível 

3º Plantonista 3ª Vara Cível 

4º Plantonista 4ª Vara Cível 

5º Plantonista 5ª Vara Cível (Juizado) 

6º Plantonista 6ª Vara Cível 

7º Plantonista 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

8º Plantonista 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

9º plantonista 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública 

10º Plantonista 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública 

11º Plantonista 
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher 

12º Plantonista 1ª Vara Criminal 

13º Plantonista 2ª Vara Criminal 

14º Plantonista 3ª Vara Criminal 

15º Plantonista 4ª Vara Criminal 

 

POLO VIII 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Juscimeira 
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2º Plantonista Dom Aquino 

3º Plantonista 1ª Vara de Jaciara 

4º Plantonista 2ª Vara de Jaciara 

5º Plantonista 3ª Vara de Jaciara 

6º Plantonista 1ª Vara de Campo Verde 

7º Plantonista 2ª Vara de Campo Verde 

8º Plantonista 3ª Vara de Campo Verde 

9º plantonista 1ª Vara de Poxoréu (Suspensa) 

10º Plantonista 2ª Vara de Poxoréu 

11º Plantonista 1ª Vara de Paranatinga 

12º Plantonista 2ª Vara de Paranatinga 

13º Plantonista 1ª Vara de Primavera do Leste 

14º Plantonista 2ª Vara de Primavera do Leste 

15º Plantonista 3ª Vara de Primavera do Leste 

16º Plantonista 4ª Vara de Primavera do Leste 

17º Plantonista 5ª Vara (Juizado) de Primavera do Leste 

18º Plantonista Vara Criminal de Primavera do Leste 

 

POLO IX 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Novo São Joaquim 

2º Plantonista Campinápolis 

3º Plantonista 1ª Vara de Água Boa 

4º Plantonista 2ª Vara de Água Boa 

5º Plantonista 3ª Vara de Água Boa 

6º Plantonista 1ª Vara de Nova Xavantina 

7º Plantonista 2ª Vara de Nova Xavantina 

8º Plantonista 1ª Vara de Canarana 

9º plantonista 2ª Vara de Canarana 
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10º Plantonista 1ª Vara Cível de Barra do Garças 

11º Plantonista 2ª Vara Cível de Barra do Garças 

12º Plantonista 3ª Vara Cível de Barra do Garças 

13º Plantonista 4ª Vara Cível de Barra do Garças 

14º Plantonista Vara Especializada dos Juizados de Barra do Garças 

15º Plantonista 1ª Vara Criminal de Barra do Garças 

16º Plantonista 2ª Vara Criminal de Barra do Garças 

 

POLO X 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista Aripuanã 

2º Plantonista Brasnorte 

3º Plantonista Colniza 

4º Plantonista Cotriguaçu 

5º Plantonista Porto dos Gaúchos 

6º Plantonista Tabaporã 

7º Plantonista 1ª Vara de Juara 

8º Plantonista 2ª Vara de Juara 

9º plantonista 1ª Vara de Juína 

10º Plantonista 2ª Vara de Juína 

11º Plantonista 3ª Vara de Juína 

 

POLO XI 

 

Sequência/Escala de 

Plantonista 
Juízo Plantonista 

1º Plantonista 1ª Vara de Porto Alegre do Norte 

2º Plantonista 2ª Vara de Porto Alegre do Norte 

3º Plantonista Querência 
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4º Plantonista Ribeirão Cascalheira 

5º Plantonista 1ª Vara de São Félix do Araguaia (Suspensa) 

6º Plantonista 2ª Vara de São Félix do Araguaia 

7º Plantonista 1ª Vara de Vila Rica (suspensa) 

8º Plantonista 2ª Vara de Vila Rica 
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CAPÍTULO II– DOS OFÍCIOS DE JUSTIÇA  

 

Seção 14 – As Custas Processuais 
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Seção 21 – Da  Racionalização de Atos e Procedimentos Processuais na Justiça de 
1ª Instância do Estado de Mato Grosso 

  
STADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  __________________________________________  

JUÍZO DO(A)  ___________________________________________  

 
MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO 

 
Controle da movimentação do processo, como vista em geral, 

recebimento pela Escrivania, remessas, cargas e outras movimentações assemelhadas, em substituição à 
aposição ou impressão de carimbos ou certidões correspondentes nas diversas folhas dos autos, em 
cumprimento ao Provimento 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento n. 11/2011-CGJ. 

__________________________________, ____/____/____ 
 
________________________________________________ 
                        Gestor/Analista Judiciário 

Códigos dos Atos: 
V = Vista R = Recebimento Rem = Remessa C = Carga 
 

Ato Destinatário/Matrícula/OAB Data Última 
Folha 

Rubrica 
Gestor/ 
Servidor 

Finalidade/observação Data de 
Recebimento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Cód. ____________         
Fls.  ____________  
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Form. 01 
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Ato Destinatário/Matrícula/OAB Data Última 
Folha 

Rubrica 
Gestor/ 
Servidor 

Finalidade/observação Data de 
Recebimento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Form. 01 v. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1420 de 1524



 
 

 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  __________________________________________  

JUÍZO DO(A)  ____________________________________________  
 

JUNTADA DE PEÇAS 
 
Controle da juntada de petições, contestações, defesas prévias, 

reconvenções, embargos, recursos, alegações finais, laudos, mandados, cartas precatórias, ofícios, avisos de 
recebimento, alvarás de soltura, salvo-condutos, antecedentes criminais, comprovantes de publicação de 
edital, documentos e demais peças, em substituição aos termos lançados nas diversas folhas dos autos, em 
cumprimento ao Provimento n° 65/2007-CGJ, alterado pelo Provimento n. 11/2011-CGJ 

__________________________________, ____/____/____ 
 
________________________________________________ 
                        Gestor/Analista Judiciário 

 
Data Identificação da Peça Destinatário Fls./ 

Observação 

Servidor 

Rub. Mat. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cód. ____________         
Fls.  _____________  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1421 de 1524



 
 

 
 
 

Form. 02 
 

Data Identificação da Peça Destinatário Fls./ 

Observação 

Servidor 

Rub. Mat. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Form. 02 v. 
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 ESTADO DE MATO GROSSO  

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE  __________________________________________  

JUÍZO DO (A)  ___________________________________________  
 
 

CERTIDÃO DE CONTROLE DE COMPARECIMENTO 
                             Certifico que em cumprimento às condições impostas na decisão/sentença de fls. 
_________, o reeducando/beneficiário compareceu neste Juízo, conforme registro das informações 
abaixo, em cumprimento ao Provimento nº 47/2011-CGJ. 
                                    

                                  _______________________, _____/_____/______. 
 

                                  __________________________________________ 
                                 Gestor/Analista Judiciário 

 
                           

Data Assinatura 

Mudança de 
Endereço 

 

Mudança de 
Atividade 
Laboral 

 

Servidor 

Sim Fls. Sim Fls. Rub. Mat. 

  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Form. 04 

 

 

Cód. ____________              
Fls.  _____________  
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Data Assinatura 

Mudança de 
Endereço 

 

 
Mudança de 
Atividade 
Laboral 

 

Servidor 

Sim Fls. Sim Fls. Rub. Mat. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Form. 04 v.
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Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da 
inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis 
de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.  

CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº ....../201.. 

  

O(A) Gestor(a) Judiciário(a) da ....Vara .... da Comarca de ....., no uso de suas atribuições 

e, em observância à Portaria nº ... de ../../201. e publicada no DJE/MT de ../../201., e em 

cumprimento à determinação contida à fl. .... dos autos do Processo nº..... – Código ...... 

CERTIFICA que tramita neste juízo execução proposta no dia ...., no qual figuram como 

partes: .............., credor(a), inscrito sob CPF/CNPJ nº.... domiciliado na ...., nº ....., na 

cidade de ....., representado pelo seu procurador , Dr.(a) ....., OAB/.. nº ......, com endereço 

profissional na ...., nº..... na cidade de .... e ............... devedor(a), CPF/CNPJ nº ....., 

domiciliado na ....., nº ....., na cidade de ......., representado(a) pelo seu procurador, Dr.(a) 

......, OAB/.. nº ....., com endereço profissional na ..., nº ...., na cidade de ...CERTIFICA, 

também, que, nos autos acima especificados, foram apurados os créditos a seguir 

discriminados: valor: R$...., atualizados até..........: R$ ....., importância devida ao credor; 

R$ .....; honorários advocatícios: R$...... CERTIFICA ainda que, após sucessivas tentativas 

de localização do(s) devedor(es) ou de bens para a garantia do crédito exequendo, os autos 

permaneceram sem movimentação pelo prazo de ...., após o que foi determinada a 

expedição da presente certidão, para garantia do direito do credor. Era o que tinha a 

certificar. Secretaria da .......... Vara .... .......... Aos ....... dias do mês de ....... do ano de 

........... Certidão expedida sem cobrança de custas. 

  

......................................................... 

Gestor(a) Judiciário(a) 
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Seção 31 – Do procedimento de desarquivamento para extração de cópias ou prática 
de quaisquer atos que não imponham a continuidade dos processos 
arquivados definitivamente, no âmbito do primeiro grau  
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Seção 32 – Do valor das custas judiciais em ação de execução nas Comarcas em 
que o Cartório Distribuidor não for oficializado. 
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CAPÍTULO III – O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO, OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO, 

AVALIADOR E GESTOR JUDICIÁRIO  

 
Seção 7 – Do Serviço de Plantão Judiciário 
 
 

ANEXO I 
 

GUIA DE DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA  
 

FRENTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      VERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
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ANEXO II 

 
 
                       CARIMBO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS 

 
 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

Comarca de........................... - MT 

Nome do oficial:  
Matricula: 
Vara:  
Processo n.º:   
Protocolo/Distribuição:  
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FLUOXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MANDADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Distribui para os oficiais de 
justiça, autenticando ou 
carimbando uma via do 
mandado. (conforme 
carimbo-anexo II). 

Pré-cadastro dos mandados e 
impressão da lista do recibo 

Central de  
Mandados 

Mandados 
com 

Diligências 

Mandados 
Justiça 

Gratuita 

Envio da guia de 
depósito para a 
Diretoria efetuar 
a transferência 
do crédito para 
conta dos oficiais 
de justiça. 

Diretoria 
do Fórum  

Transfere e Remete 
o comprovante 
(aviso de crédito), 
constante do verso 
do formulário 
(anexo I), 
carimbado e  
assinadoassinado 

Secretaria da Vara ou Juizado 

Recebimento da lista e 
conferência dos 
mandados e dos 

documentos que os 
acompanham, bem 

como do depósito de 
diligência, se for o 

caso.

Entrega do 
mandado ao oficial 

de Justiça 

Distribui para os oficiais de justiça, 
autenticando ou carimbando: uma 
via dos mandados; a guia do 
depósito e o comprovante original 
de depósito. (conforme carimbo-
anexo II).
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CAPÍTULO IV – DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS    
ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

Seção 4 – Do Agente Voluntário da Infância de Juventude 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE ADESÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 
 
Nome:  
 
RG n º   
 
CPF n º  
 
Endereço:  
 
CEP:  
 

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto a este Tribunal de Justiça/MT, 
de acordo com o Provimento nº 53/2012/CGJ, e a Lei n º 9.608, de 10/02/1998, é atividade não 
remunerada, com finalidades orientativas e fiscalizadoras, não gerando vínculo empregatício, 
nem funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 
Trabalho voluntário como:  Agente Voluntário da Infância e Juventude. 
Tarefa específica: Realizar fiscalizações diurnas e noturnas nos locais onde haja freqüência e 
participação de crianças e adolescentes, verificando o cumprimento das normas protetivas; 
Cumprir determinações dos Juízes da Infância e Juventude; Lavrar Auto de Infração; Fiscalizar 
o embarque e desembarque de crianças e adolescentes desacompanhadas; Participação como 
agente transformador de opinião e ações, em Projetos Sociais para prevenção da violação dos 
direitos da criança e do adolescente; Treinamento dos agentes voluntários como suporte na 
ampliação das ações preventivas da Vara da Infância e Juventude. 
Carga horária: A duração normal do trabalho, para os Agentes Voluntários não excederá a 04 
(quatro) horas diárias e, 20 (vinte) horas semanais, nos termos do Provimento nº 53/2012/CGJ 
Prazo de Duração: 02 (dois) anos, a partir da assinatura deste termo, renovado uma única vez 
por igual período, a critério do Juiz da Infância e Juventude, conforme Provimento nº 
53/2012/CGJ. 

 
Declaro que aceito atuar como Voluntário nos moldes do presente Termo de 

Adesão. 
 
___________,______de_________________de _________. 

 
 

_______________________________________ 
(Voluntário) 

 
De acordo: 
 
 
Dr. (a) 
Juiz (a) de Direito da Infância e Juventude 
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Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA 

SETOR PSICOSSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS 
DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
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PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

Mariano Alonso RibeiroTravassos 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

Manoel Ornellas de Almeida 

JUÍZA AUXILIAR DA CORREGEGORIA 

Valdeci Moraes Siqueira 

SECRETÁRIA-GERAL DA CEJA 

Alciira Glória Borges Taques  

ASSESSORA TÉCNICO-JURÍDICO 

Tânia Regina Borges Barbosa de Lima 

PSICÓLOGAS 

Silvana Angela Santana 

Sonia Bernardino 

Rita de Cássia França 

ASSISTENTES SOCIAIS 

Nadir dos Santos Nadaf 

Onizete Monteiro Martinez 

Ivone Leite Moreira Moura 

ANALISTA JUDICIÁRIA 

Elaine Zorgetti Pereira 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 

Wanessa Nataly Castilho 
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MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO 

  
INTRODUÇÃO 
 
Há cada vez mais crianças e jovens em situações de risco em nosso cenário social. O Poder 
Público não tem conseguido garantir os direitos assegurados a eles pela legislação (ECA,etc.) 
atual. A complexidade social na qual estamos inseridos não nos permite mais pensar de maneira 
cartesiana. É preciso contextualizar, unir e reunir os conhecimentos necessários para 
enfrentarmos os problemas de maneira efetiva. 
 
A Lei Federal 11.340/06 trata do combate à violência doméstica, prevê a criação de Juizados 
Especiais e cria equipes multidisciplinares para auxiliar o controle dessa espécie de 
criminalidade. Isso nos remete à reflexão acerca da necessidade do trabalho multidisciplinar. À 
necessidade crescente de um trabalho coletivo na resolução de questões sociais complexas. 
 
A Psicologia e a Assistência Social no âmbito do Judiciário podem ir além do papel de apenas 
elaborar laudos técnicos. Elas podem contribuir com muito mais na garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. Podem participar e auxiliar a Justiça na construção de metas mais 
seguras e realistas para garantir tais direitos.  
  
Para alcançarmos esse objetivo, os profissionais das diversas áreas devem ter a mente aberta 
para os outros saberes, de maneira que eles possam interagir. A união desses de saberes – 
empíricos e/ou científicos - deve redundar em incremento da qualidade na resolução dos 
problemas da realidade da infância e da juventude brasileira. 
  
É preciso estar disposto a interligar conhecimentos. Fazer conexões. Não podemos esquecer 
que a ciência pós-moderna se constitui mais por ligações do que isolamentos. A união de seus 
saberes é muito mais útil e viável do que imaginamos.  
 
Basta estarmos abertos.  A defesa da infância e da juventude agradecerá. 
 
Tendo em vista esse contexto, este manual pretende alcançar diversos objetivos. Em um 
primeiro momento, é necessário, para a sua correta utilização, nivelar conceitos no que diz 
respeito ao conteúdo. Como ele visa Psicólogos e Assistentes Sociais do Poder Judiciário 
espera-se que tais profissionais não se limitem a ele, mas busquem de maneira contínua 
subsídios legais, teóricos e técnicos para o desempenho de suas funções. 
 
Um Manual é um livro que se pode manusear e ter acesso com facilidade, que indica referências 
e caminhos para a pesquisa de determinado tema. Apresenta informações fundamentais sobre 
um assunto específico. Sua função não é esgotar discussões nem se aprofundar em demasia nos 
temas. 
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Pode ser mais bem aproveitado se for utilizado com método e não de maneira aleatória. A 
palavra método vem do grego, methodos, através de, por meio de, via, caminho. Usar um método 
implica seguir de maneira ordenada e regular um caminho pelo qual certo objetivo ou finalidade 
são alcançados.  
 
Portanto, ao cumprir seu objetivo de padronizar procedimentos, estabelecer regras e instituir 
atribuições, busca nivelar tais conhecimentos em nível multidisciplinar, de maneira que também 
possibilite e facilite o intercâmbio entre as diversas áreas do conhecimento. 
 
Um de seus objetivos, ao socializar conhecimentos, é demonstrar o caminho ordenado que o 
pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos racionais para se atingir 
um objetivo.  
 
Avaliação psicológica, para efeitos deste manual, entende-se por um procedimento que busca 
avaliar – no sentido de analisar, compreender e esclarecer – a dinâmica dos processos 
psicológicos. É um processo científico, limitado no tempo, que estuda a personalidade fazendo 
uso de testes psicológicos e técnicas tais como a entrevista, a observação, dinâmicas, etc. 
 
A avaliação pode ser realizada de várias maneiras e por um período de tempo relativo, de 
acordo com o que foi solicitado, e com a necessidade do profissional. Cabe a ele fazer uso de 
instrumentos e técnicas adequadas à sua realidade de trabalho e ao objetivo que se quer 
alcançar. Seu resultado deve estar em consonância com a legislação dos Conselhos Regionais e 
Federal de Psicologia. 
 
As técnicas, os testes e os métodos utilizados pelo profissional devem ser aplicados, corrigidos 
e elaborados de modo que o seu resultado (laudo, parecer, estudo, etc.) seja claro e conciso, 
oferecendo a quem os solicitou as informações e os subsídios necessários para a tomada de 
decisões, sem nunca expor de maneira desnecessária a pessoa avaliada. 
 
As informações levantadas, tanto psicológicas quanto sociais, podem e devem interagir. Sempre 
que possível devem ser consideradas em conjunto, tendo em vista ser o homem um ser social. 
Buscando levar as informações necessárias a fim de oferecer um resultado satisfatório e 
multidisciplinar.  
 
Por fim, este Manual desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça, por intermédio da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, pretende ser um guia, uma bússola, uma 
orientação técnica que norteie de maneira célere e efetiva seus usuários.  
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LEGISLAÇÃO DO PSICÓLOGO 

Código de Ética Profissional do Psicólogo 
 

Princípios fundamentais:  
 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da 
dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 
 
IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo 
científico de conhecimento e de prática.  
 
V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população 
às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos 
padrões éticos da profissão. 
 
VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
 
VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os 
impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se 
de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código. 
 
 
 
Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos: 
 
a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código; 
 
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais 
esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; 
 
c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional; 
 
(...) 
l) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular 
da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação 
profissional.  
 
 
Art. 2º - É vedado ao psicólogo: 
 
k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos 
pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do 
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação; 
 
(...) 
            
g) emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. 
 

 
O psicólogo e a Justiça 
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O psicólogo pode ser chamado pelo juiz em duas condições: como cidadão ou 

como profissional. Em ambas ele terá que se apresentar perante a justiça, no entanto sob 
condições diferentes. 

 
 
                          No caso de ele ser intimado como profissional é importante considerar o Código de 
Ética Profissional: 
 

Art. 10º - Nas situações em que se configure conflito entre as exigências 
decorrentes do disposto no Art. 9º (que fala do sigilo) e as afirmações dos princípios 
fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo 
poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor 
prejuízo. 
Parágrafo Único - Em caso de quebra do sigilo previsto no caput deste artigo, o 
psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. 
 
Art. 11º - Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar 
informações, considerando o previsto neste Código. 

 
Depondo em juízo, o psicólogo pode decidir pela quebra do sigilo ou não, sendo 

que no segundo caso o juiz poderá determinar a quebra. 
 

                          Em ambas as situações, quando for oferecer informações obtidas por meio de seu 
trabalho, o psicólogo deverá tomar o cuidado para limitar-se àquelas informações efetivamente 
necessárias para a elucidação do objeto do questionamento. Tomar como referência a busca do 
menor prejuízo é também um elemento a ser considerado. 
 
                         Além disso, é importante lembrar que:  

k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos 
pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do 
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação; 

      
O Psicólogo e o Atendimento Domiciliar 
 
Quando é permitido realizar o atendimento domiciliar? 

 Quando a pessoa atendida não tem condição de se locomover ou encontra-se em   
estágio terminal.  
 Deve haver expressão da vontade da pessoa atendida.  
 Quando o psicólogo atua na área judicial e é designado para isso.  
 Programa Saúde da Família: quando o psicólogo fizer parte de equipe de saúde da família.  
 No caso de atendimento aos que têm liberdade assistida.  
 Quando se trata de uma estratégia específica de intervenção psicológica.  

O atendimento domiciliar em Psicologia  
 
 
                         A prática em atendimento domiciliar na área da saúde vem crescendo, nos setores 
públicos e privados, com argumentos que vão desde a relação custo-benefício até a busca da 
humanização do tratamento. O atendimento domiciliar (muitas vezes denominado home care) em 
Psicologia é uma modalidade de atuação ainda pouco conhecida pela maioria dos psicólogos e que 
tem trazido algumas questões referentes à sua natureza e aos problemas éticos que podem estar 
envolvidos. 
 
                           Ele pode ser definido como o atendimento que o profissional faz a pessoas que 
apresentem dificuldades ou impedimentos de locomoção, devido a patologias ou outros motivos que 
as impeçam de se dirigir ao hospital ou ao consultório para receber tratamento. Em alguns casos, o 
trabalho envolve orientação à família ou ao responsável pelos cuidados prescritos ao paciente. O 
pedido ou a indicação para o atendimento psicológico domiciliar pode ser feito pelo próprio 
paciente, por seus familiares, pelo médico ou pela equipe de saúde que o assiste. A partir disso, o 
psicólogo deve proceder a uma avaliação, identificando as necessidades do atendimento. Caso 
decida-se pelo atendimento, o trabalho a ser realizado deve ser feito da mesma forma como se 
fosse realizado em  
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local de trabalho do profissional, com as devidas adaptações que se fizerem necessárias. Assim as 
referências éticas, por exemplo, de sigilo e confidencialidade, devem ser consideradas igualmente. 
 
 
                            Vale reconhecer que atualmente novos dispositivos de intervenção em Psicologia 
vêm sendo desenvolvidos a fim de abarcar novas demandas sociais. Como exemplo, podemos citar 
o trabalho de Acompanhamento Terapêutico que, por sua natureza e definição, desenvolve-se no 
território. Lembramos que estas, como as demais práticas em Psicologia, devem sempre resguardar 
os princípios éticos da profissão. 

 

LEGISLAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 

Código de Ética do Assistente Social 
Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993 

Princípios Fundamentais 

•  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 
ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais;  

•  Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;  

•  Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a 
sociedade, com vistas á garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 
trabalhadoras;  

•  Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida;  

•  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática;  

•  Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças;  

•  Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual;  

•  Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma 
nova ordem societária, sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero;  

•  Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem 
dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores;  

•  Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional;  

•  Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, 
idade e condição física.  

– Dos Direitos e das Responsabilidades Gerais do Assistente Social 

Artigo 2º - Constituem direitos do Assistente Social  

a. garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de 
Regulamentação da Profissão, e dos princípios firmados neste Código;  

b. livre exercício das atividades inerentes à Profissão;  
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c. participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais;  

d. inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional;  

e. desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional;  

f. aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 
princípios deste Código;  

g. pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de 
assuntos de interesse da população;  

h. ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções;  

i. liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de 
participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.  

Artigo 3º - São deveres do Assistente Social:  

a. desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, 
observando a legislação em vigor;  

b. utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão;  

c. abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o 
cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua 
ocorrência aos órgãos competentes;  

d. participar de programas de socorro à população em situação de calamidade 
pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades.  

Artigo 4º - É vedado ao Assistente Social:  

a. transgredir qualquer preceito deste Código, bem como da Lei de Regulamentação 
da Profissão;  

b. praticar e ser conivente com condutas anti-éticas, crimes ou contravenções 
penais na prestação de serviços profissionais, com base nos princípios deste 
Código, mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais;  

c. acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes deste Código;  

d. compactuar com o exercício ilegal da Profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos profissionais;  

e. permitir ou exercer a supervisão de aluno de Serviço Social em Instituições 
Públicas ou Privadas, que não tenham em seu quadro Assistente Social que realize 
acompanhamento direto ao aluno estagiário;  

f. assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado 
pessoal e tecnicamente;  

g. substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da 
ética profissional, enquanto pendurar o motivo da exoneração, demissão ou 
transferência;  

h. pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que estejam sendo 
exercidos por colega;  

i. adulterar resultados ou fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos 
de que tome conhecimento;  
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j. assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que 
executados sob sua orientação.  

 

NORMAS DA CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Justiça do Estado do Mato 
Grosso 

Capítulo 4 - DOS OFÍCIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DOS ASSISTENTES SOCIAIS E 
PSICÓLOGOS 

 

Seção 5 – Da Equipe Interprofissional 

 

4.5.1 - Os assistentes sociais e psicólogos dos quadros do Poder Judiciário 
elaborarão os estudos sociais e psicológicos das situações que digam 
respeito às crianças, aos adolescentes e às famílias, submetidos à 
competência dos Juizados da Infância e da Juventude. 

4.5.1.1 - Caso inexista no Foro assistentes sociais e psicólogos do Poder 
Judiciário, o Juiz poderá designar aqueles sediados na comarca, em caráter 
excepcional. Os serviços de assistentes sociais e psicólogos serão 
considerados relevantes, e deverá o Juiz providenciar os meios necessários à 
sua efetivação. 

4.5.2 - Tratando-se de relatório para instrução do processo de habilitação para 
adoção, o estudo social deverá ser elaborado a partir de dados coletados no 
ambiente social do(s) requerente(s) - residência, bairro, vizinhança, etc. - 
devendo conter a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para o 
julgamento da habilitação, assegurada a livre manifestação do ponto de vista 
técnico (ECA, artigo 151 e Portaria 05/00/CEJA-MT). 

4.5.2.1 - Fica assegurada a liberdade de manifestação aos assistentes sociais 
e aos psicólogos, do ponto de vista técnico. 

4.5.2.2 - Por todos os atos praticados nos processos, os assistentes sociais e 
psicólogos responderão perante o Juiz do feito. Estarão, porém, 
disciplinarmente subordinados ao Juiz da vara onde estiverem lotados, ou ao 
Diretor do Fórum, se lotados na administração. Os assistentes sociais e 
psicólogos elaborarão seus estudos técnicos com as partes envolvidas a 
partir dos instrumentos específicos de suas profissões. 

4.5.2.3 - A equipe interprofissional deverá cumprir a determinação do 
Magistrado, sendo vedado questionamento sobre a necessidade ou 
conveniência da elaboração dos estudos, que serão realizados em qualquer 
local (residências, boates, bares, etc.), com requisição de força policial, se 
necessário. 

4.5.3 - O resultado dos estudos deverá ser apresentado no prazo de 15 
(quinze) dias, podendo, excepcionalmente, o Juiz reduzir ou dilatar esse 
tempo. 

4.5.4 - No período de realização do atendimento, deverá ser evitada pelo 
técnico a presença de pessoas que possam comprometer a eficácia dos 
trabalhos a serem desenvolvidos. 

4.5.5 - Uma vez por ano será apresentado pelo corpo técnico, ao Juiz da vara a 
que estiver subordinado, relatório de suas atividades, com avaliação do 
trabalho e proposta de medidas complementares. 

4.5.6 - A equipe interprofissional acompanhará as crianças e adolescentes 
institucionalizados na Comarca, devendo elaborar relatório trimestral, 
conforme formulário padrão elaborado pela CEJA que será entregue ao 
Ministério Público, com cópia ao Juiz e à CEJA/MT (Portaria 05/2000/CEJA/MT, 
artigo 8º, § 4º). 

4.5.7 - Serão mantidos em cada uma das comarcas do Estado e devidamente 
arquivados os históricos das crianças e dos adolescentes em vias de adoção, 
como forma de garantir a eles o conhecimento de sua origem, observado o 
segredo de justiça. 

4.5.8 - Aplicam-se às equipes interprofissionais dos Foros Cível e Criminal as 
regras constantes desta seção. 

 

Seção 6 – Do Cadastro Geral Unificado 
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4.6.1 - O Cadastro Geral Unificado (CGU) será formado pela integração dos 
cadastros estaduais, nacionais, internacionais e das crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados, cabendo a Secretaria da CEJA-MT sua organização 
(RI/CEJA/MT, artigos 2º, §2º e 27). 

4.6.1.1 - O cadastro será alimentado com os dados remetidos diariamente à CEJA-
MT pelos Juízos da Infância e da Juventude do Estado e, cuidando-se de adoção 
internacional, por aquelas pessoas cujos nomes foram aprovados e declarados 
habilitados pela Comissão (artigo 28 do RI/CEJA). 

4.6.2 - Os Ofícios da Infância e Juventude manterão os seguintes cadastros, de preferência por 

sistema informatizado (ECA, artigo 50): 

 I - Cadastro de Pretendentes à Adoção (CPA) de pessoas domiciliadas na Comarca, 

após a decisão de deferimento da habilitação; 

 II - Cadastro Casado de pretendentes à adoção, que atende a casos especiais, a 

saber: 

1. cônjuge ou companheiro (a) que pretende adotar o filho do outro sem 
desfazimento dos vínculos de filiação; 
2. parentes próximos (exceto avós e irmãos do adotando); 
3. criança ou adolescente sob a guarda fática do adotante, por lapso de tempo 
que permita avaliar a existência de vínculos de afinidade e de afetividade. 

 III - Cadastro de Crianças e Adolescentes (CCA) em condições de serem adotados, 

ou seja, após a destituição do poder familiar ou sentença que declare o menor apto 

à adoção. (RI/CEJA/MT, artigo 34 e Portaria 05/2000) 

4.6.2.1 - Somente serão aceitos pedidos de habilitação para adoção feito por domiciliados na 

respectiva Comarca, levando-se em consideração que o cadastro tem âmbito 

estadual.  

4.6.2.2 - O pedido de inscrição no cadastro de pretendentes estaduais será 
formulado mediante requerimento padrão elaborado pela CEJA e dirigido ao Juiz, 
contendo a qualificação completa do(s) requerente(s) e a exposição circunstanciada 
dos motivos do pedido. Poderá ser preenchido pessoalmente pelo interessado ou, 
quando a parte preferir, pelo Assistente Social, na sua falta, pelo psicólogo, e na 
ausência de ambos, pelo(a) escrivão(ã), devendo o requerimento ser apresentado 
diretamente à escrivania, acompanhado dos seguintes documentos: 

1 - documentos de identificação pessoal; 
2 - certidão de casamento (se for o caso), declaração de convivência estável, sendo 
que, nestes casos, acompanhada de declaração de anuência do outro cônjuge ou 
companheiro, certidão de nascimento, quando solteiro (ECA, artigo 165, I); 
3 - comprovante de residência e outros meios de contatos, tais como telefone, fax, 
e-mail, etc.); 
4 - declaração de renda (familiar); 
5 - outros documentos, a critério do interessado, comprobatórios de sua aptidão 
para adotar. 

4.6.2.3 - O requerente poderá manifestar em relação ao futuro adotando, preferência 
por idade, sexo, cor, raça, saúde física e mental e outras características pessoais, 
devendo, quando for o caso, satisfazer os requisitos do artigo 165, II a V, do ECA. 
(RI/CEJA/MT, artigo 32) 

4.6.2.4 - Para complementar os documentos necessários à habilitação, protocolado 
o pedido, o Juiz requisitará as certidões de antecedentes criminais ao Distribuidor, 
isentas de custas e emolumentos (norma 4.2.2).    

4.6.2.5 - Recebido na escrivania, independentemente de despacho, o requerimento 
será distribuído, registrado e autuado pelo escrivão com isenção de custas ou 
pagamento de despesas de qualquer natureza (ECA, artigo 141, § 2º), sendo, 
imediatamente, enviado à equipe interprofissional para realização do estudo 
psicossocial no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se, em seguida, o 
representante do Ministério Público, também no mesmo prazo, decidindo o Juiz em 
igual prazo (ECA, artigo 50, § 1º). 

4.6.2.6 - Deferido o pedido, far-se-á a inscrição local, enviando-se o formulário 
padrão de Cadastro de Pretendentes à Adoção-CPA à CEJA-MT, para inclusão dos 
dados no CGU, estando o pretendente habilitado para adoção em todo o Estado de 
Mato Grosso.  

4.6.2.7 - A inscrição não será deferida ao interessado que não satisfizer os 
requisitos legais da adoção (ECA, artigos 42 e §§; 43, 44 etc) ou que revele, por 
qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida, ou não ofereça 
ambiente familiar  
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adequado (ECA, artigo 29). Do indeferimento, cabe recurso à Comissão, no prazo 
de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal (artigo 4º da Portaria 05/00/CEJA-
MT e artigo 33, § 1º, do RI/CEJA-MT). 

4.6.2.8 - 0 indeferimento do pedido de inscrição, do qual será também cientificado o 
requerente, não impedirá futura solicitação na comarca. Comunicar-se-á à CEJA/MT 
a respeito das pessoas tidas como inidôneas para adotar (Portaria 05/00/CEJA-MT, 
artigo 5º, § 2º). 

4.6.2.9 - O Cadastro de Pretendentes à Adoção será lançado em ordem 
cronológica da homologação da inscrição. Em caso de várias inscrições 
homologadas na mesma data será observada a ordem de registro. Após o 
registro das sentenças, deverão ser certificados no procedimento o número 
do livro, folha e número de ordem respectivo. É da responsabilidade da equipe 
interdisciplinar a indicação da criança ao interessado. 

4.6.2.10 - O prazo de validade do cadastro estadual será de dois anos, podendo ser 
renovado, por igual prazo, quantas vezes for necessário, desde que não haja se 
efetivado a adoção. A renovação será sempre precedida de novo parecer 
psicossocial e do Ministério Público (RI/CEJA/MT, artigo 33). 

4.6.2.10.1 - Sempre que pessoa cadastrada vier a adotar, na comarca em que 
originalmente tenha feito a inscrição ou em outra, deverá haver comunicação 
imediata ao Cadastro Geral Unificado, para a devida e necessária anotação. 

4.6.3 - O Cadastro de Crianças e Adolescentes em condições de serem 
adotados deverá conter os dados necessários para a identificação deles, bem 
como os da colocação familiar realizada. 

4.6.3.1 - Os dados referentes às crianças e aos adolescentes serão remetidos à 
CEJA-MT, mediante formulário próprio disponibilizado pela CEJA. (RI/CEJA-
MT, artigo 34). 

4.6.3.2 - Havendo criança ou adolescente cadastrado na comarca, para 
adoção, a equipe interprofissional comunicará às pessoas inscritas no 
cadastro de pretendentes desta, mediante consulta formal, com prazo 
improrrogável de 05 (cinco) dias para resposta, observando a ordem de 
cadastramento e segundo a preferência eventualmente manifestada (Portaria 
05/00/CEJA-MT, artigo 9º).  

4.6.3.3 – Uma vez adotada a criança ou o adolescente na Comarca, será dado 
baixa no Cadastro local, bem como no Cadastro Geral Unificado mediante 
comunicação do Juízo que deferiu a medida à CEJA/MT (RI/CEJA-MT, artigo 
31). 

4.6.3.4 - A autoridade judiciária comunicará imediatamente à CEJA/MT o fato 
de não haver pretendente na Comarca interessado na adoção de menores 
disponíveis, bem como enviar os seguintes documentos: 

1- Cópia da respectiva sentença; 

2- Formulário de Cadastro de Criança/Adolescente-CCA em condições de ser 
adotado, (formulário padrão disponibilizado pela CEJA);  

3 - Cópia da certidão de nascimento; 

4 - Relatório psicossocial; 

5 - Laudo médico;  

6 - Foto. 

4.6.4 - A ordem de preferência dos pretendentes à adoção cadastrados no 
CGU (Cadastro Geral Unificado), dar-se-á da seguinte forma: 

a) pretendentes domiciliados na comarca terão preferência às crianças 
cadastradas nestas; 

b) pretendentes residentes no Estado terão preferência sobre os que residem 
fora do Estado; 

c) pretendentes nacionais a grupos de irmãos terão preferência sobre 
candidatos interessados em apenas um ou em parte dos integrantes do grupo;  

d) pretendentes nacionais terão preferência sobre os internacionais, qualquer 
que seja a condição desses, em respeito ao disposto no artigo 31 do ECA 
(RI/CEJA/MT, artigo 34, § 2º). 

 

ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento,  
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orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação 
à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO JURÍDICO 

 Proceder à avaliação de crianças, adolescentes e adultos, elaborando o estudo psicológico, 
com a finalidade de subsidiar ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos 
aspectos psicológicos de sua vida familiar, institucional e comunitária, para que o 
magistrado possa decidir e ordenar as medidas cabíveis. 

 

 Exercer atividades no campo da psicologia jurídica, numa abordagem clínica, realizando 
entrevistas psicológicas, individuais, grupais, de casal e família, além de devolutivas; aplicar 
técnicas psicométricas e projetivas, observação lúdica de crianças, crianças/pais, para 
compreender e analisar a problemática apresentada, elaborando um prognóstico; propor 
procedimentos a serem aplicados. 

 

 Realizar estudo de campo, através de visitas domiciliares, em abrigos, internatos, escolas e 
outras instituições, buscando uma discussão multiprofissional, intra e extra equipe, para 
realizar o diagnóstico situacional e a compreensão da psicodinâmica das pessoas 
implicadas na problemática judicial em estudo. 

  

 Proceder encaminhamento para psicodiagnóstico, terapia e atendimento especializado 
(escolar, fonoaudiológico, etc). 

 

 Realizar o acompanhamento de casos objetivando a clareza para definição da medida, 
avaliando a adaptação criança/família; reavaliando e constatando a efetivação de 
mudanças; verificando se os encaminhamentos a recursos sociais e psicológicos oferecidos 
na comunidade, e a aplicação das medidas de proteção e sócio educativas foram 
efetivados. 

 

 Aplicar técnicas de orientação, aconselhamento individual, casal e de família. 

 

 Fornecer subsídios por escrito (em processo judicial) ou verbalmente (em audiência), emitir 
laudos, pareceres e responder a quesitos. 

 

 Auxiliar o Magistrado, aplicando a técnica de entrevista cognitiva, na oitiva de vítimas de 
violência  ao compor a equipe do D.S.D. 

 

 Executar o cadastramento de casais interessados em adoção, de crianças adotáveis, 
crianças e adolescentes acolhidos, de recursos e programas comunitários psicossociais e 
de  
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 áreas afins (educação, saúde, cultura e lazer), além de treinamento de famílias de apoio, 
visando a reinserção à família biológica ou substituta. 

 

 Auxiliar magistrado, aplicando a técnica de entrevista cognitiva, na oitiva de vítimas de 
violência ao compor a equipe do Depoimento sem Dano –DSD; 

 

 Promover a prevenção e controle da violência intra e extra familiar, institucional contra 
crianças e adolescentes e de condutas infracionais. 

 

 Fornecer indicadores para formulação de programas de atendimento, relacionados a 
medidas de proteção sócioeducativas, na área da Justiça da Infância e Juventude, 
auxiliando na elaboração de políticas públicas, relativas à família, à infância e à juventude. 

Psicólogo especialista em Psicologia Jurídica  

 Atua no âmbito da Justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de 
cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação na 
orientação do dado psicológico repassado não só para os juristas como também aos 
indivíduos que carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características 
de personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a 
formulação, revisão e interpretação das leis.  

 

 Avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em 
conexão com processos jurídicos, seja por deficiência mental e insanidade, testamentos 
contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de crianças, aplicando métodos 
e técnicas psicológicas e/ou de psicometria, para determinar a responsabilidade legal por 
atos criminosos. 

 

 Atua como perito judicial nas varas cíveis, criminais, Justiça do Trabalho, da família, da 
criança e do adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias, para serem anexados 
aos processos, a fim de realizar atendimento e orientação a crianças, adolescentes, 
detentos e seus familiares. 

 

 Orienta a administração e os colegiados do sistema penitenciário sob o ponto de vista 
psicológico, usando métodos e técnicas adequados, para estabelecer tarefas educativas e 
profissionais que os internos possam exercer nos estabelecimentos penais; realiza 
atendimento psicológico a indivíduos que buscam a Vara de Família, fazendo diagnósticos 
e usando terapêuticas próprias, para organizar e resolver questões levantadas. 

 

 Participa de audiência, prestando informações, para esclarecer aspectos técnicos em 
psicologia a leigos ou leitores do trabalho pericial psicológico; atua em pesquisas e 
programas sócioeducativos e de prevenção à violência, construindo ou adaptando 
instrumentos de investigação psicológica, para atender às necessidades de crianças e 
adolescentes em situação de risco, abandonados ou infratores. 
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 Elabora petições sempre que solicitar alguma providência ou haja necessidade de 
comunicar-se com o juiz durante a execução de perícias, para serem juntadas aos 
processos. 

 

 Realiza avaliação das características da personalidade, através de triagem psicológica, 
avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema penitenciário, para 
os casos de pedidos de benefícios, tais como transferência para estabelecimento 
semiaberto, livramento condicional e/ou outros semelhantes. 

 

 Assessora a administração penal na formulação de políticas penais e no treinamento de 
pessoal para aplicá-las. 

 

 Realiza pesquisa visando à construção e ampliação do conhecimento psicológico aplicado 
ao campo do direito. 

  

 Realiza orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da petição, assim como 
das audiências de conciliação. 

 

 Realiza atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às instituições de 
direito, visando à preservação de sua saúde mental. 

 

 Auxilia juizados na avaliação e assistência psicológica de menores e seus familiares, bem 
como assessorá-los no encaminhamento a terapias psicológicas quando necessário. 
Presta atendimento e orientação a detentos e seus familiares visando à preservação da 
saúde. 

 

 Acompanha detentos em liberdade condicional, na internação em hospital penitenciário, 
bem como atua no apoio psicológico à sua família. 

  

 Desenvolve estudos e pesquisas na área criminal, constituindo ou adaptando os 
instrumentos de investigação psicológica. 

 

ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL JURÍDICO 

 Atender determinações judiciais relativas à prática do Serviço Social, em conformidade com 
a legislação que regulamenta a profissão e o Código de Ética profissional.  
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 Proceder a avaliação dos casos, elaborando estudo ou perícia social, com a finalidade de 
subsidiar ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos 
sócioeconômicos, culturais, interpessoais, familiares, institucionais e comunitários.  

 

 Emitir laudos técnicos, pareceres e resposta a quesitos, por escrito ou verbalmente em 
audiências e ainda realizar acompanhamento e reavaliação de casos.  

 

 Desenvolver, durante o Estudo Social e/ou Plantão de Triagem, ações de aconselhamento, 
orientação, encaminhamento, prevenção e outros, no que se refere às questões 
sóciojurídicas.  

 

 Desenvolver atividades específicas junto ao cadastro de adoção nas Varas da Infância e 
Juventude, CEJA. 

 

 Estabelecer e aplicar procedimentos técnicos de mediação junto ao grupo familiar em 
situação de conflito.  

 

 Contribuir e/ou participar de trabalhos que visem à integração do Poder Judiciário com as 
instituições que desenvolvam ações na área social, buscando a articulação com a rede de 
atendimento à infância, juventude e família, para o melhor encaminhamento.  

 

 Acompanhar visitas de pais às crianças, em casos excepcionais, quando determinado 
judicialmente.  

 

 Fiscalizar instituições e/ou programas que atendam criança e adolescente sob medida 
protetiva e/ou em cumprimento de medida sócioeducativa, quando da determinação judicial, 
em conformidade com a Lei 8069/90.  

 

 Realizar trabalhos junto à equipe multiprofissional, principalmente com o Setor de 
Psicologia, com objetivo de atender à solicitação de estudo psicossocial.  

 

 Auxiliar o Magistrado, aplicando  a técnica de entrevista cognitiva,  na oitiva de vítimas de 
violência  ao compor a equipe do D.S.D. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICOLOGIA JUDICIAL 

Psicologia Jurídica ou Judicial e psicologia forense  

A Psicologia Jurídica foi instituída como especialidade da Ciência Psicológica pelo 
Conselho Federal de Psicologia em dezembro de 2000.  

È uma área de conhecimento específico para a atuação do profissional da 
Psicologia, estabelecendo uma relação estreita com o Direito, buscando responder às demandas 
trazidas pelas instituições jurídicas em seus diversos âmbitos: infância e juventude, família e 
sucessões, cível e criminal. 

 A psicologia Jurídica ou Judicial é comumente denominada de Psicologia Forense, 
porém ela vai além desta, compreendendo vários campos de atuação. 

A psicologia Forense é uma das ramificações da psicologia jurídica e abarca os 
processos judiciais nos Fóruns. Nessa área, o psicólogo desempenha a função principal de auxiliar 
do Juízo, assessorando os magistrados para tomada de decisões jurídicas, por meio dos estudos 
psicológicos de casos. Tais estudos aludem na realização de avaliações psicológicas de todas as 
pessoas envolvidas no processo judicial.  

Avaliação psicológica dentro do judiciário 

A abordagem do psicólogo vai depender da natureza dos processos judiciais e do 
rito judiciário utilizado para tratar a matéria em questão.  

Na vara da infância e juventude, a maioria dos casos refere-se a investigação da 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente e o papel do psicólogo é dimensionar 
a problemática psicológica dos envolvidos na situação social e jurídica, utilizando recursos de sua 
especialidade. 

Este dimensionamento implica no estabelecimento de um programa de intervenção 
no caso, com: 

 Avaliação,  
 Acompanhamento,  
 Orientação e 
 Encaminhamento das pessoas envolvidas.  

O psicólogo não se restringe ao fornecimento de informações ao magistrado para a 
decisão do processo judicial, mas, em atuar em todas as dimensões do caso, visando à promoção e 
manutenção de uma política de garantia de direitos da infância e juventude. O trabalho não termina 
com a emissão de um parecer psicológico, necessitando esporadicamente reavaliar situações que 
mudam com o decorrer do processo judicial.  

Como exemplo tem-se os casos de abrigamento provisório de crianças, como 
medida de proteção em casos de risco social, físico e/ou psicológico. Depois da situação de 
abrigamento, o psicólogo continua intervindo, com sugestão de implementação de medidas de 
proteção que preservem o direito da criança à convivência familiar. 

Tal dinâmica de atendimento prevê várias informações e relatórios circunstanciados 
nos autos, até que o caso seja encerrado com a emissão de um parecer interprofissional (social, 
psicológico e do ministério público), até o arquivamento do processo. 
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                          Nos casos assinalados acima, o relacionamento do psicólogo com as partes do 
processo, implica numa avaliação psicológica como um processo de compreensão e de 
intervenção, e também, no estabelecimento de recomendações psicoterapêuticas e sociais, entre 
outros encaminhamentos necessários. 

Perícia e avaliação psicológica 

                  Como citado acima existem os casos verificatórios e também os contenciosos 
(duvidosos), no qual as partes apresentam-se numa relação judicial litigiosa, em disputa por 
interesses contraditórios.  

Nestes últimos as partes são representadas por advogados, que provocam o Poder 
Judiciário visando à resolução do conflito, para o restabelecimento dos direitos da pessoa 
prejudicada. 

                    Na área do direito de família, estão os filhos dos separandos como partes interessadas 
no processo judicial, onde tal como na Justiça da Infância e Juventude. os direitos da criança e do 
adolescente devem prevalecer como prioridade absoluta, em consonância com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

                    Nesses casos de litígio, o Código de Processo Civil prevê o psicólogo como perito 
judicial. A perícia, conforme o Código de Processo Civil, é o estudo realizado por especialistas 
escolhidos pelos magistrados, de acordo com a matéria (Psicologia, Serviço Social, Antropologia, 
etc.) que funciona como “prova” no processo judicial, complementando as demais, tais como as 
documentais, testemunhais e confissionais na resolução do processo judicial.  

                    Os peritos, como profissionais de confiança do juízo, assumem o compromisso de 
imparcialidade na avaliação dos casos, comprometendo-se a apresentar um parecer técnico 
psicológico sobre as questões formuladas pelo magistrado e de responder aos quesitos formulados 
pelos advogados das partes e pelo ministério público.  

                   Ao psicólogo perito cabe fornecer um laudo psicológico com informações pertinentes ao 
processo judicial e à problemática diagnosticada, visando auxiliar o magistrado na formação de seu 
convencimento sobre a decisão judicial a ser tomada, como forma de realização do direito objetivo 
das partes em oposição. Essa postura, própria do perito, determina também a dinâmica de 
atendimento do caso, na instituição judiciária.  

                  Para tanto, o psicólogo estabelece um planejamento da avaliação psicológicas das 
pessoas implicadas, com base no estudo dos autos, isto é, de todos os documentos e provas que 
compõem o processo judicial. Os instrumentos diagnósticos são escolhidos de acordo com a 
formação teórica do profissional, das condições institucionais e da situação emocional dos 
implicados no processo judicial. Considera-se e especificidade da situação judicial, em que as 
pessoas não escolheram a intervenção do psicólogo e estão numa posição defensiva, procurando 
fazer prevalecer seus interesses sobre terceiros, com quem, em geral, mantém vínculos afetivos 
conflituosos.  

                   Para as partes em oposição, está previsto o direito de contratação de assistentes 
técnicos - psicólogos que estarão acompanhando os resultados da perícia realizada pelo 
profissional de confiança do juízo, abalizando ou não suas conclusões.  

                  Nessa situação, de acentuado sofrimento psíquico e de animosidade entre as pessoas, 
a postura pericial acaba por privilegiar o magistrado como o referencial das decisões judiciais. O 
compromisso ético do psicólogo perito com as pessoas atendidas, porém, dispõe a necessidade e 
pertinência de entrevistas devolutivas e encaminhamentos terapêuticos.  

                  O modelo pericial de atuação psicológica nas Varas da Família e Sucessões tem 
provocado inúmeros questionamentos sobre o alcance das avaliações em termos preditivos, da 
fidedignidade no uso dos instrumentos técnicos, uma vez que em um mesmo processo judicial, 
podem ocorrer laudos psicológicos conflitantes do perito e dos assistentes técnicos.  
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                  A postura coerente do psicólogo diante dessa realidade se faz fundamental para dirimir 
dúvidas sobre a validade científica e operacional de seus conhecimentos. Ele precisa estar atento 
às limitações do caráter preditivo dos instrumentos diagnósticos utilizados, bem como ao caráter 
situacional da avaliação realizada numa situação específica de crise.  

                  Ele deve refletir sobre as implicações éticas e políticas de seu trabalho, considerando 
sempre que seus resultados podem ser determinantes da medida judicial aplicada ao caso, embora 
o magistrado não esteja adstrito ao laudo psicológico para sua decisão.  

                   Cabe também lembrar que a interface dos conhecimentos de psicologia, direito e 
serviço social podem auxiliar na manutenção ou na mudança de valores e crenças que perpassam 
a atuação judiciária. As implicações ideológicas do trabalho são inevitáveis, e por isso mesmo 
essenciais para a análise crítica das atividades desenvolvidas nesse escopo de saber e poder 
judiciário.  

                  Representações sociais sobre família, infância e outros conceitos, podem ser 
fortalecidos e/ou modificados pelo conhecimento transmitido nos laudos psicológicos, cujo conteúdo 
revela as concepções de sociedade, ciência e de homem que dão suporte a ação profissional. Daí a 
necessária precaução sobre os efeitos políticos e ideológicos de nossa atuação, que vão muito 
além das decisões caso a caso.  

Elaboração de informes, laudos e pareceres  

A resolução do Conselho Federal de Psicologia n.º 007/2003 instituiu o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação 
psicológica. Fixa as diretrizes e os procedimentos norteadores na elaboração de documentos, nos 
quais o psicólogo deve se basear para toda e qualquer comunicação por escrito, decorrente de 
avaliação psicológica. 

                        Na área jurídica os documentos elaborados pelo psicólogo são considerados como 
provas processuais, isto é, elementos que corroboram para a elucidação de controvérsias e para 
decisões judiciais. O saber psicológico adquire um poder decisivo para as questões judiciais, 
implicando em compromissos sociais e políticos para com as pessoas atendidas e a construção da 
cidadania.  

                       Tais documentos são usualmente complementares aos elaborados pelos assistentes 
sociais, membros da equipe interprofissional das Varas da Infância e Juventude e das Varas de 
Família e Sucessões. Podem também, somar-se aos de outros profissionais, como psiquiatras e 
psicanalistas quando os mesmos participam do processo judicial.  

                       A elaboração de informes ou informações circunstanciadas sobre a demanda 
atendida costuma ser a primeira comunicação do psicólogo em processos verificatórios, quando o 
profissional realiza uma primeira abordagem do caso e propõe a necessidade de um estudo 
psicológico de caso. Tais documentos são decorrentes das entrevistas iniciais com os requerentes 
do processo judicial e tem a função de demarcar a atuação da psicologia no caso, anunciando 
como, com quem e quando o trabalho de avaliação psicológica será realizado.  

                     O processo de avaliação psicológica utiliza-se dos instrumentais técnicos (entrevistas, 
testes, observações, estudos de campo, dinâmicas de grupo, escuta, intervenções verbais) que se 
configuram como métodos e técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e interpretações 
de informações a respeito das pessoas ou grupos atendidos. Segundo o Manual supracitado:  

"tais instrumentais técnicos devem obedecer às condições mínimas requeridas de 
qualidade e de uso, devendo ser adequados ao que se propõe a investigar".  

                    Na situação judiciária, a adequação dos instrumentos está relacionada à natureza do 
processo judicial (verificatório, contencioso), da natureza e gravidade das questões tratadas no 
processo (criança e adolescente em situação de risco), do tempo institucional (urgência, data de  
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audiência já fixada, número de casos agendados) e da livre escolha do profissional, conforme seu 
referencial técnico, filosófico e científico.  

                    A elaboração de relatórios e/ou laudos pressupõe o estudo do caso e o planejamento 
das intervenções necessárias à resolução da problemática apresentada. Deve, portanto:  

"apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação 
psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 
prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem 
como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a 
fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação 
ou petição.” [2]  

                   Salientamos, entretanto, que a sentença judicial embora finalize o processo no âmbito 
jurídico, nem sempre esgota o caso, pois, depende para sua concretização, da articulação de 
recursos pessoais dos implicados, além dos sociais e institucionais.  

                  Os laudos devem, portanto ser indicativos das políticas de atendimento necessárias a 
garantia de direitos das pessoas atendidas e esmiuçar as possibilidades de mudança da situação-
problema, considerando a rede de relações dos implicados e dos recursos sociais de sua realidade.  

                 Os cuidados para com a linguagem e a precisão no uso de termos e conceitos 
psicológicos são imprescindíveis para uma comunicação clara, consistente e concisa nos laudos 
psicológicos. Segundo o manual  

"Sendo uma peça de natureza e valor científicos, deve conter narrativa detalhada e 
didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível 
ao destinatário”. [3]  

                 Os relatórios psicológicos, embora destinados a assessorar o magistrado para decisões 
judiciais, são também peças de registro da história dos sujeitos, que podem ter acesso aos 
documentos em diferentes momentos de sua vida. Assim, por exemplo, um jovem pode requerer o 
desarquivamento do processo judicial referente à sua adoção, buscando conhecer suas origens não 
reveladas em seu registro de nascimento.  

                Além disso, esses relatórios são, também, o registro das formas de atendimento utilizadas 
pelos profissionais, nas circunstâncias sociais e políticas de um determinado momento histórico. 
Assim a escrita desses documentos é também o registro da prática psicológica realizada, podendo 
revelar muito do que somos e de como agimos para a transformação ou manutenção, de uma 
realidade social desigual e injusta, que muitas vezes se expressa na aparente singularidade dos 
casos atendidos na instância judicial.  

Procedimentos de intervenção psicológica na instituição judiciária  

O psicólogo jurídico nos fóruns realiza trabalhos de: 

 Avaliação psicológica,  
 Elaboração de documentos,  
 Acompanhamento de casos,  
 Aconselhamento psicológico,  
 Orientação,  
 Mediação,  
 Fiscalização de instituições e de programas de atendimento à infância e 
adolescência e 
  Encaminhamentos.  
 Desempenha funções periciais e/ou de intervenção direta, conforme a 
natureza do caso e o momento do atendimento realizado (antes, durante ou 
após a sentença judicial).  

                         As atribuições são fixadas pela instituição judiciária em portarias e provimentos. 
Elas são normatizadas pela Lei que regulamenta a profissão de psicólogo, o código de ética 
profissional,  
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resoluções do CFP, e estão de acordo com as legislações pertinentes à matéria: Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei Orgânica de Assistência Social, Código de Processo Civil e a 
normativa internacional (Convenção dos Direitos da Criança, Regras de Beijing), etc.  

                        As equipes interdisciplinares dos fóruns, contam com o profissional psicólogo, 
chamado de judiciário, que é concursado e/ou selecionado pelos Tribunais de Justiça, integrando o 
quadro dos servidores públicos do Poder Judiciário.  

                        Na função de perito pode ser nomeado, enquanto figura de confiança do juízo, 
independentemente de fazer parte do quadro funcional da instituição.  

                       Como assistente técnico é contratado pelas partes, geralmente indicados pelos 
advogados das mesmas.  

                       A formação dos profissionais para atuação nessa área deve incluir conhecimentos de 
direito, assistência social, trabalhos interdisciplinares, além de oferecer uma sólida base em 
Psicologia, considerando a especificidade da atuação em contexto institucional e jurídico.  

O CFP, pela Resolução nº 007/2003, apresenta um Manual de Elaboração de 
Documentos Escritos, que descreve em detalhes o que precisa constar em quatro documentos: 
declaração, atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico e parecer psicológico. 
 
Baseado no Artigo de Dayse Cesar Franco Bernardi,  
psicóloga judiciária, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, coordenadora do Curso de Especialização em Psicologia Jurídica do Instituto Sedes Sapentiae  

Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas  
| Resolução CFP N.º 007/2003 |  

Considerações Iniciais 

A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta 
de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são 
resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias 
psicológicas - métodos, técnicas e instrumentos. Os resultados das avaliações devem considerar e 
analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de 
servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação 
desses condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo 
de avaliação psicológica. 

O presente Manual tem como objetivos orientar o profissional psicólogo na 
confecção de documentos decorrentes das avaliações psicológicas e fornecer os subsídios éticos 
e técnicos necessários para a elaboração qualificada da comunicação escrita. 

As modalidades de documentos aqui apresentadas foram sugeridas durante o I FÓRUM 
NACIONAL DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, ocorrido em dezembro de 2000. 

Este Manual compreende os seguintes itens: 

I. Princípios norteadores da elaboração documental;  
II. Modalidades de documentos;  

III. Conceito / finalidade / estrutura;  
IV. Validade dos documentos;  
V. Guarda dos documentos.  

I - Princípios Norteadores na Elaboração de Documentos 
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O psicólogo, na elaboração de seus documentos, deverá adotar como princípios 
norteadores as técnicas da linguagem escrita e os princípios éticos, técnicos e científicos da 
profissão. 

1- Princípios Técnicos da Linguagem Escrita  

O documento deve, na linguagem escrita, apresentar uma redação bem 
estruturada e definida, expressando o que se quer comunicar. Deve ter uma ordenação que 
possibilite a compreensão por quem o lê, o que é fornecido pela estrutura, composição de 
parágrafos ou frases, além da correção gramatical. 

O emprego de frases e termos deve ser compatível com as expressões próprias da 
linguagem profissional, garantindo a precisão da comunicação, evitando a diversidade de 
significações da linguagem popular, considerando a quem o documento será destinado.  

A comunicação deve ainda apresentar como qualidades: a clareza, a concisão e a 
harmonia. A clareza se traduz, na estrutura frasal, pela seqüência ou ordenamento adequado dos 
conteúdos, pela explicitação da natureza e função de cada parte na construção do todo. A 
concisão se verifica no emprego da linguagem adequada, da palavra exata e necessária. Essa 
"economia verbal" requer do psicólogo a atenção para o equilíbrio que evite uma redação lacônica 
ou o exagero de uma redação prolixa. Finalmente, a harmonia se traduz na correlação adequada 
das frases, no aspecto sonoro e na ausência de cacofonias.  

2 - Princípios Éticos e Técnicos 

2.1. Princípios Éticos 

Na elaboração de DOCUMENTO, o psicólogo baseará suas informações na 
observância dos princípios e dispositivos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
Enfatizamos aqui os cuidados em relação aos deveres do psicólogo nas suas relações com a 
pessoa atendida, ao sigilo profissional, às relações com a justiça e ao alcance das informações - 
identificando riscos e compromissos em relação à utilização das informações presentes nos 
documentos em sua dimensão de relações de poder.  

Torna-se imperativa a recusa, sob toda e qualquer condição, do uso dos 
instrumentos, técnicas psicológicas e da experiência profissional da Psicologia na sustentação de 
modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes modos de 
subjetivação. Sempre que o trabalho exigir, sugere-se uma intervenção sobre a própria demanda e 
a construção de um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que 
provoquem o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção das estruturas 
de poder que sustentam condições de dominação e segregação. 

Deve-se realizar uma prestação de serviço responsável pela execução de um 
trabalho de qualidade cujos princípios éticos sustentam o compromisso social da Psicologia. Dessa 
forma, a demanda, tal como é formulada, deve ser compreendida como efeito de uma situação de 
grande complexidade. 

2.2. Princípios Técnicos 

O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste 
procedimento (as questões de ordem psicológica) têm determinações históricas, sociais, 
econômicas e políticas, sendo elas elementos constitutivos no processo de subjetivação. O 
DOCUMENTO, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do 
seu objeto de estudo. 

Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, devem se basear 
exclusivamente nos instrumentais técnicos (entrevistas, testes, observações, dinâmicas de grupo, 
escuta, intervenções verbais) que se configuram como métodos e técnicas psicológicas para a  
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coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito da pessoa ou 
grupos atendidos, bem como sobre outros materiais e grupo atendidos e sobre outros materiais e 
documentos produzidos anteriormente e pertinentes à matéria em questão. Esses instrumentais 
técnicos devem obedecer às condições mínimas requeridas de qualidade e de uso, devendo ser 
adequados ao que se propõem a investigar. 

A linguagem nos documentos deve ser precisa, clara, inteligível e concisa, ou seja, 
deve-se restringir pontualmente às informações que se fizerem necessárias, recusando qualquer 
tipo de consideração que não tenha relação com a finalidade do documento específico. 

Deve-se rubricar as laudas, desde a primeira até a penúltima, considerando que a 
última estará assinada, em toda e qualquer modalidade de documento. 

II - Modalidades de Documentos 

1. Declaração  
2. Atestado psicológico  
3. Relatório / laudo psicológico  
4. Parecer psicológico  

III - Conceito / Finalidade / Estrutura  

1 - Declaração 

1.1. Conceito e finalidade da declaração  

É um documento que visa a informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionados ao atendimento psicológico, com a finalidade de declarar:  

a. Comparecimentos do atendido e/ou do seu acompanhante, quando necessário;  
b. Acompanhamento psicológico do atendido;  
c. Informações sobre as condições do atendimento (tempo de acompanhamento, dias ou 

horários).  

Neste documento não deve ser feito o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. 

1.2. Estrutura da declaração 

a) Ser emitida em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que 
conste nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional ("Nome do 
psicólogo / N.º da inscrição"). 

b) A declaração deve expor:  

 Registro do nome e sobrenome do solicitante; 
 Finalidade do documento (por exemplo, para fins de comprovação); 
 Registro de informações solicitadas em relação ao atendimento (por exemplo: se faz 

acompanhamento psicológico, em quais dias, qual horário); 
 Registro do local e data da expedição da declaração; 
 Registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações; 
 Assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo. 

2 - Atestado Psicológico 

2.1. Conceito e finalidade do atestado 
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É um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita, com fins de: 

a. Justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante;  
b. Justificar estar apto ou não para atividades específicas, após realização de um 

processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve esta 
Resolução;  

c. Solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do 
fato, em acordo com o disposto na Resolução CFP nº 015/96.  

2.2. Estrutura do atestado 

A formulação do atestado deve restringir-se à informação solicitada pelo requerente, contendo 
expressamente o fato constatado. Embora seja um documento simples, deve cumprir algumas 
formalidades: 

a) Ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que 
conste o nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional ("Nome do 
psicólogo / N.º da inscrição"). 

b) O atestado deve expor:  

 Registro do nome e sobrenome do cliente; 
 Finalidade do documento; 
 Registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem o 

atendimento, afastamento ou falta - podendo ser registrado sob o indicativo do código da 
Classificação Internacional de Doenças em vigor; 

 Registro do local e data da expedição do atestado; 
 Registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações; 
 Assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo.  

Os registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas 
pela pontuação, sem parágrafos, evitando, com isso, riscos de adulterações. No caso em que seja 
necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. 

O atestado emitido com a finalidade expressa no item 2.1, alínea b, deverá 
guardar relatório correspondente ao processo de avaliação psicológica realizado, nos arquivos 
profissionais do psicólogo, pelo prazo estipulado nesta resolução, item V. 

3 - Relatório Psicológico 

3.1. Conceito e finalidade do relatório ou laudo psicológico 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de 
situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e 
culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Como todo DOCUMENTO, deve ser 
subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, 
dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado 
em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo. 

A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e 
conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, 
as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto 
terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se 
a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição. 
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3.2. Estrutura 

O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor científicos, devendo conter 
narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e 
compreensível ao destinatário. Os termos técnicos devem, portanto, estar acompanhados das 
explicações e/ou conceituação retiradas dos fundamentos teórico-filosóficos que os sustentam. 

O relatório psicológico deve conter, no mínimo, 5 (cinco) itens: identificação, 
descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. 

1. Identificação  
2. Descrição da demanda(essa expressão estava em laudo)  
3. Procedimento  
4. Análise  
5. Conclusão  

3.2.1. Identificação 

É a parte superior do primeiro tópico do documento com a finalidade de identificar: 

 autor/relator - quem elabora; 
 O interessado - quem solicita; 
 O assunto/finalidade - qual a razão/finalidade.  

No identificador AUTOR/RELATOR, deverão ser colocado(s) nome(s) do(s) 
psicólogo(s) que realizará(ão) a avaliação, com a(s) respectiva(s) inscrição(ões) no Conselho 
Regional. 

No identificador INTERESSADO, o psicólogo indicará o nome do autor do pedido 
(se a solicitação foi da Justiça, se foi de empresas, entidades ou do cliente). 

No identificador ASSUNTO, o psicólogo indicará a razão, o motivo do pedido (se 
para acompanhamento psicológico, prorrogação de prazo para acompanhamento ou outras razões 
pertinentes a uma avaliação psicológica). 

3.2.2. Descrição da demanda 

Esta parte é destinada à narração das informações referentes à problemática 
apresentada e dos motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do documento. Nesta 
parte, deve-se apresentar a análise que se faz da demanda de forma a justificar o procedimento 
adotado. 

3.2.3. Procedimento 

A descrição do procedimento apresentará os recursos e instrumentos técnicos 
utilizados para coletar as informações (número de encontros, pessoas ouvidas etc) à luz do 
referencial teórico-filosófico que os embasa. O procedimento adotado deve ser pertinente para 
avaliar a complexidade do que está sendo demandado. 

3.2.4. Análise 

É a parte do documento na qual o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma 
metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos e das situações vividas relacionados à demanda em 
sua complexidade. Como apresentado nos princípios técnicos, "O processo de avaliação 
psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as questões de ordem 
psicológica) têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas 
elementos constitutivos  
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no processo de subjetivação. O DOCUMENTO, portanto, deve considerar a 
natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo". 

Nessa exposição, deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta o 
instrumental técnico utilizado, bem como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das 
informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para o esclarecimento do 
encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

O psicólogo, ainda nesta parte, não deve fazer afirmações sem sustentação em 
fatos e/ou teorias, devendo ter linguagem precisa, especialmente quando se referir a dados de 
natureza subjetiva, expressando-se de maneira clara e exata. 

3.2.4. Conclusão 

Na conclusão do documento, o psicólogo vai expor o resultado e/ou considerações 
a respeito de sua investigação a partir das referências que subsidiaram o trabalho. As 
considerações geradas pelo processo de avaliação psicológica devem transmitir ao solicitante a 
análise da demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. 

Vale ressaltar a importância de sugestões e projetos de trabalho que contemplem 
a complexidade das variáveis envolvidas durante todo o processo.  

Após a narração conclusiva, o documento é encerrado, com indicação do local, 
data de emissão, assinatura do psicólogo e o seu número de inscrição no CRP.  

4 - Parecer 

4.1. Conceito e finalidade do parecer 

Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do 
campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. 

O parecer tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do 
conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, de uma "questão-problema", 
visando a dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma 
consulta, que exige de quem responde competência no assunto. 

4.2. Estrutura 

O psicólogo parecerista deve fazer a análise do problema apresentado, 
destacando os aspectos relevantes e opinar a respeito, considerando os quesitos apontados e com 
fundamento em referencial teórico-científico. 

Havendo quesitos, o psicólogo deve respondê-los de forma sintética e 
convincente, não deixando nenhum deles sem resposta. Quando não houver dados para a 
resposta ou quando o psicólogo não puder ser categórico, deve-se utilizar a expressão "sem 
elementos de convicção". Se o quesito estiver mal formulado, pode-se afirmar "prejudicado", "sem 
elementos" ou "aguarda evolução".  

O parecer é composto de 4 (quatro) itens: 

1. Identificação  
2. Exposição de motivos  
3. Análise  
4. Conclusão  

4.2.1. Identificação 
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Consiste em identificar o nome do parecerista e sua titulação, o nome do autor da 
solicitação e sua titulação.  

4.2.2. Exposição de Motivos 

Destina-se à transcrição do objetivo da consulta e dos quesitos ou à apresentação 
das dúvidas levantadas pelo solicitante. Deve-se apresentar a questão em tese, não sendo 
necessária, portanto, a descrição detalhada dos procedimentos, como os dados colhidos ou o 
nome dos envolvidos. 

4.2.3. Análise 

A discussão do PARECER PSICOLÓGICO constitui-se na análise minuciosa da 
questão explanada e argumentada com base nos fundamentos necessários existentes, seja na 
ética, na técnica ou no corpo conceitual da ciência psicológica. Nesta parte, deve respeitar as 
normas de referências de trabalhos científicos para suas citações e informações. 

4.2.4. Conclusão 

Na parte final, o psicólogo apresentará seu posicionamento, respondendo à 
questão levantada. Em seguida, informa o local e data em que foi elaborado e assina o documento. 

V - Validade dos Conteúdos dos Documentos 

O prazo de validade do conteúdo dos documentos escritos, decorrentes das 
avaliações psicológicas, deverá considerar a legislação vigente nos casos já definidos. Não 
havendo definição legal, o psicólogo, onde for possível, indicará o prazo de validade do conteúdo 
emitido no documento em função das características avaliadas, das informações obtidas e dos 
objetivos da avaliação. 

Ao definir o prazo, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para a indicação, 
devendo apresentá-los sempre que solicitado. 

VI - Guarda dos Documentos e Condições de Guarda 

Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o 
material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se 
a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a avaliação 
psicológica. 

Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação 
judicial, ou ainda em casos específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino dos documentos deverá 
seguir as orientações definidas no Código de Ética do Psicólogo.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SERVIÇO SOCIAL JUDICIAL 

Serviço Social Jurídica ou Judicial  

O Assistente Social do poder judiciário prioritariamente deve fazer estudos sociais 
acerca de: 
 

 Famílias que desejam adotar crianças; 
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 Casos de denúncias que geram processos; 
 

 Encaminhamento a órgãos como Crass, Prefeitura, Secretarias, etc.. 
 

 Fazer uma “ponte" entre as famílias de detentos e seus direitos, (exemplo beneficio de um 
salário para quem tinha carteira assinada quando foi preso). 
 

 Atender a qualquer requisição do juiz: estudos sociais, pareceres, visitas, depor em alguma 
audiência... 
 

 O A.S. também participa da maioria dos conselhos, pois tem cadeira em quase todas. 
 

 Atendimento individual aos usuários, em infinitos casos: acordo de separação, acordo de 
pagamentos, etc. (sem muito peso legal, mas resolve muitos casos, que poderiam tornar 
processos. 
 

 Acompanhamento em frequência, nota e comportamento de jovens delinquentes. 
 

 Acompanhamento em assinatura mensal de sursis, que são ex- detentos que tem que 
comprovar residência por geralmente um ano. 
 

 Sobre a separação, (quando é disputa por guarda) após o pedido do juiz, o Assistente faz o 
estudo social, dos pais da criança e analisa quem melhor tem condições de criar, ouve 
também vizinhos, familiares e, dependendo da idade também a criança para se obter uma 
conclusão, e em 95% dos casos em que já participei o juiz determina o que o A.S. concluiu 
ser melhor, mas podendo dar também uma sentença contrária. 
 

 Após a decisão, também a pedido do juiz, acompanha-se esta criança durante um tempo, 
geralmente um ano ou seis meses, para saber sobre sua adaptação, e faz-se um relatório 
que é juntado (anexado) ao processo de guarda. 
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Seção 11 - Cadastramento e permanente atualização dos dados relativos ao Cadastro 

Nacional de Adoção – CNA, instituído pela Resolução nº 54/08 – CNJ. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA 

Data:   6/4/2010 

Hora:  18:51:59 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ENTIDADES DE ATENDIMENTO 

ADOLESCENTES INFRATORES (EAAI) 

(Resolução n° 77 - CNJ/Instrução Normativa n° 02, de 03/11/2009/CNJ) 
 

Dados Gerais de Cadastro 

Mês/Ano de Referência  
Comarca  
Vara  
 

Identificação do Estabelecimento 

Nome do Estabelecimento  

Endereço  

Bairro  
Cidade  

Fone 1  
Fone 2 DDD:           Fone:                       Ramal: 
Diretor do Estabelecimento DDD:           Fone:                       Ramal: 
 

Situação da Entidade Acolhedora - Quantitativos 

Situação da Entidade  
Acolhedora 

Provisório Definitiva 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Capacidade Projetada     
Lotação Atual     
Internos com 
permanência superior a 

    

 
Observações 

 

 

 

 

 

 
Estrutura Física do Estabelecimento 

Situação da Entidade 

Acolhedora 
(   ) Ruins 

(   ) Regulares 

(   ) Boas 

(   ) Excelentes

 
Observações 
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Estrutura Física Complementar 

 Sim Não Observação

0 estabelecimento dispõe de 
espaço ou quadra de 
esportes e sala para 
atividades de lazer? 

   

0 estabelecimento dispõe 
de sala/área para 
atividades 
educacionais? 

   

0 estabelecimento possui 
área para visitação dos 
familiares dos internos? 

   

Biblioteca? 
   

Enfermaria? 
   

Local para práticas 
religiosas?    

 
Observações 

 

 

 

 

 
 

Estrutura Complementar 
Arts. 90 a 94 do ECA 

Sim Não Observação 
Existem ações de acompanhamento do 
desenvolvimento psicossocial e familiar?    

Oferece cuidados médicos, psicológicos, 
odontológicos e farmacêuticos?    

Oferece tratamento adequado para 
dependência química?    

Propícia escolarízação e 
profissionalização, bem como atividades 
culturais, esportivas e de lazer? 

   

Existem programas de recolocação 
familiar?    

Garante aos adolescentes acometidos de 
transtornos mentais, tratamento 
individual e especializado? 

   

Dispõe de programas permanentes de 
reintegração social?    

Existem oficinas de trabalho para 
internos e/ou ensino regular para 
os adolescentes? 

   

 
Observações 
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Atendimentos realizados pela Entidade Acolhedora 

 Sim Não Qtd. Observação 
Médico 

    
Dentista 

    
Psiquiatra 

    
Psicólogo 

    
Terapeuta ocupacional 

    
Assistente Social 

    
Enfermeiro 

    
Auxiliar de enfermagem 

    
Professor/educador 

    
Professor Educação 

Física     
Orientador 

    
Auxiliar de enfermagem 

    

 
Observações 

 

 

 

 

 

 
Observações 

 

 

 

 

 

 
Observações 
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Seção 14 – Do Projeto Padrinhos  

                   

 
FICHA DE CADASTRO PARA APADRINHAMENTO 

 
[    ] AFETIVO        [    ] PRESTADOR DE SERVIÇOS        [    ] PROVEDOR 

 
Nome completo:  _______________________________________________________________  
 
Data de nascimento: _____/_____/____ Naturalidade: ____________________ 
 
R.G.: _______________________ CPF: _______________________________ 
 
Estado Civil: __________________________________________________________________  
 
Nome do companheiro (a)/Cônjuge:  _______________________________________________  

Endereço:  ____________________________________________________________________  
 
Bairro/cidade/CEP _____________________________________________________________  
 
Telefones:  ____________________________________________________________________  
 
Profissão: ____________________ Escolaridade: _______________________ 
 
Empresa: _______________________ E-mail: __________________________ 
 
Composição do núcleo familiar:  __________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
O que a motivou a ser padrinho/madrinha?_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Como soube do Projeto Padrinhos?___________________________________ 
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 
Quais são suas expectativas em relação ao Projeto? ____________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
Faz parte do cadastro de adoção do Fórum/Juizado? ___________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
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PERFIL DO APADRINHAMENTO 
 
 

I - Tempo de Apadrinhamento: [   ] 06 meses  [   ] 12 meses  [   ] Indeterminado 
II - Carga horária: [   ] todo final de semana  [   ] Um dia por quinzena [   ] um dia por mês 
      [   ] outros ................................. 
III - Sexo da criança/adolescente: [   ] masculino    [   ] feminino 
IV - Faixa Etária : [   ] 07 a 09 anos  [   ] 10 a 13 anos   [   ] acima 
V - Freqüência: [   ] mensalmente    [   ] semanalmente     [   ] quinzenalmente 
VI - Desejo apadrinhar: [   ] masculino    [   ] feminino 

  
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO PADRINHO/MADRINHA 
 
 

I - Estou ciente de que deverei seguir as orientações do Projeto, sobretudo quanto ao modo de 
realizar visitas às instituições de acolhimento, devendo respeitar seus horários e rotinas que me 
forem passados; 
II - Estou ciente de que deverei seguir as orientações do Projeto, quanto ao modo como deverei lidar 
com as pessoas envolvidas; 
III - Comprometo-me a cumprir o compromisso assumido, pelo prazo indicado, logo que for 
contactado (a) pela equipe do Projeto. 

 
 
 

DIVULGAÇÃO DO APADRINHAMENTO 
 
 

[   ] Não desejo nenhum tipo de divulgação quanto a este apadrinhamento. 
[  ] Não me importo que saibam que sou padrinho, desde que meu endereço seja     mantido em 
sigilo. 
[   ] Aceito que a imprensa me entreviste em local definido por mim. 
[   ] Outros.......................................................................................................... 

 
 
 
 

________________, _____ de ______________ de 20____. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura Padrinho / Madrinha 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura Servidor  

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1469 de 1524



 

 

Seção 15 – Do Adolescente em Conflito com a Lei – Do ingresso do adolescente em  
programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em 
unidade de internação provisória  

ANEXOS 
GUIA DE EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

(art. 183 da lei 8.069, de 13 de julho de 1990) 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 – Decreto da Internação Provisória (cautelar): 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Decreto de internação provisória (cautelar) 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 

 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE EXECUÇÃO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 

PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:  
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e/ou aditamento: 
4 – Sentença:                                               5 – Acórdão:                                               6 – Trânsito em Julgado:                           
7 - Decreto de Internação Sanção: 
8 – Medida em cumprimento quando da aplicação da internação-sanção: 
(   ) PSC   (   ) LA   (   ) Semiliberdade 
 

Execução da Medida de Internação 
(   ) com autorização para atividades externas   (   ) sem autorização 
Data prevista para o término do cumprimento da medida: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Documento sobre o ingresso/transferência da (s) unidade (s) de internação 
(   ) Histórico escolar (se houver) 

Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO 

(   ) PROVISÓRIA  (   ) DEFINITIVA  (COM TRÂNSITO EM JULGADO) 
(  ) LIBERDADE ASSISTIDA (  ) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 

PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 
 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento e/ou termo que propõe remissão: 
4 – Sentença que decretou a medida socioeducativa em meio aberto: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representação e/ou termo que propõe a remissão 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidão de trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE UNIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

(COM TRÂNSITO EM JULGADO) 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Número do Processo: 
Juízo: 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:                                          
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 – Decreto de Internação Provisória (cautelar), se houver: 
5 – Medida Socioeducativa decretada: 
6 – Sentença e acordão (se houver) que decretou a medida socioeducativa: 

 
MEDIDA UNIFICADA 

Datas: 
1 – Fato: 
2 – Apreensão: 
3 – Decreto da Internação Provisória (cautelar), se houver: 
4 – Medida Socioeducativa decretada: 
5 – Prazo máximo de cumprimento de medida socioeducativa unificada: 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representações 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento (s) policial ou judicial onde consta (m) a (s) data (s) da apreensão do adolescente 
(   ) Sentenças e Acórdão (s) (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(...) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais  
(   ) Histórico escolar (se houver) 
Local e Data: 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito: 
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GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO FECHADO 

(   ) DEFINITIVA (COM TRÂNSITO EM JULGADO)   (   ) PROVISÓRIA 
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

COMARCA:_________________________________________ UF:_____ 
PROCESSO Nº. ___________________________ (Nº. Ordem: _______________) 

 
 

QUALIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE 
1 – Nome: 
2 – Outros nomes e alcunhas: 
3 – Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4 – Etnia: (   ) Branca   (   ) Parda   (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Indígena 
5 – Filiação: Mãe: 
                      Pai: 
6 – Data do Nascimento:                       7 – Naturalidade                                      UF: 
8 – Documento: 8.1 – RG nº.                         Órgão Expedidor:                            UF: 
       8.2 – Certidão de Nascimento: nº                               Livro:                            Fl.: 
Cartório:                                                  Município:                                           Estado: 
9 – Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) União Estável 
10 – Filhos: (   ) Sim   (   ) Não   Quantos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 ou mais 
11 – Endereço(s): 
 

DADOS PROCESSUAIS 
Ato Infracional: Art.  
Datas: 
1 – Fato:  
2 - Apreensão: 
3 – Recebimento da Representação e aditamento: 
4 - Decreto de Internação Provisória (cautelar), se houver: 
5 – Sentença e acórdão (se houver) que decretou a medida socioeducativa: 
6 – Trânsito em julgado: 
 

Execução da Medida de Internação 
(   ) com autorização para atividades externas   (   ) sem autorização 
 
Adolescente defendido por: 
(   ) Advogado Constituído   (   ) Advogado Designado   (   ) Defensoria Pública 
Documentos que devem acompanhar esta guia: cópia da(o) 
(   ) Representações 
(   ) Documento do Adolescente (RG ou Certidão de Nascimento) 
(   ) Documento policial ou judicial onde consta a data da apreensão do adolescente 
(   ) Sentença e Acórdão (se houver) e certidões do trânsito em julgado 
(   ) Estudos Técnicos realizados (se houver) 
(   ) Certidão atualizada de processos de apuração de atos infracionais anteriores 
(   ) Documento sobre o ingresso/transferência da (s) unidade (s) de internação 
(   ) Histórico escolar (se houver) 
 
Local e Data: 
 
Servidor: 
Matrícula: 
Juiz de Direito 
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Seção 16 – Programa “PODER JUDICIÁRIO NA ESCOLA”  

 
TEMA 1: 
 

A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E SEUS MEMBROS 
 
1.1 O que é um Juiz? 
1.2 O que é um Desembargador? 
1.3 O que é um Promotor de Justiça? 
1.4 O que é um Defensor Público? 
1.5 O que é um advogado? 
1.6 O que é uma Comarca? 
1.7 O que é um Tribunal de Justiça? 
1.8 O que é o Superior Tribunal de Justiça? 
1.9 O que é o Supremo Tribunal Federal? 
 
 
TEMA 2: 
 

CONHECENDO ALGUNS DOS NOSSOS DIREITOS E DEVERES 
 
2.1 O que é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? 
2.2 A igualdade entre os sexos – art. 5º, I, da CF/88 
2.3 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – 
art. 5º, II da CF/88 
2.4 A livre manifestação de pensamento – art. 5º, IV da CF/88 
2.5 A inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença – art. 5º, VI da CF/88 
2.6 A inviolabilidade da casa – art. 5º, XI da CF/88 
2.7 A livre locomoção no território nacional – Art. 5º, XV da CF/88 
2.8 A proibição da discriminação – Art. 5º, XLII da CF/88 
2.9 A gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito – art. 5º, LXXVI da CF/88 
2.10 O direito universal à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, o trabalho, etc. – art. 
6º da CF/88 
2.11 Auxílio reclusão: Plano de benefícios e regulamento da previdência social – Art. 201, 
IV da CF/88 
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TEMA 3: 
 
OS DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM ÊNFASE NO 

MENOR INFRATOR 
 

3.1 O que é o ECA? 
3.2 Qual a diferença entre criança e adolescente pelo ECA? 
3.3 Direitos da criança e do adolescente. 
3.4 O que é ato infracional? 
3.5 Quando são aplicadas as medidas de proteção? 
3.6 Quais as medidas de proteção aplicadas à criança que cometa ato infracional? 
3.7 Quais as medidas aplicadas ao adolescente que comete ato infracional? 
3.8 Hipóteses de privação de liberdade do adolescente. 
3.9 Exigência do devido processo legal para privação de liberdade do adolescente. 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1476 de 1524



 

 

CAPÍTULO V – DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Seção 3 - Citação e Intimação 

ANEXO I  
 
 
 
Razão Social da Empresa 
 
 

 

CNPJ’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Endereço Eletrônico Válido 
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CADASTRO DE PREPOSTO 
 
 
Razão Social da 
Empresa 
 
 

 

 
Nome do Preposto: 
 
CPF: 
 
Endereço: 
 
Endereço Eletrônico 
Válido: 

 
 
 
 
 
 
 

CNPJ’S 
Vinculados 
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Anexo II - Seção 04 – (Provimento nº 11/2012-CGJ) 

Nº  EMPRESAS DEMANDANTES PROMOVIDO

1 AMERICEL S/A 6528 

2 BANCO BRADESCO 4044 

3 BRASIL TELECOM S/A 3914 

4 REDE CEMAT 
3645 

5 BANCO DO BRASIL S/A 3167 

6 TIM CELULAR S/A 1398 

7 BANCO ITAÚ S/A 1115 

8 CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 104 

9 VIVO S/A 1105 

10 BANCO PANAMERICANO 1046 

11 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 999 

12 SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO 898 

13 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 855 

14 PORTO SEGURO COMPHANIA DE SEGUROS GERAIS 
824 

15 BANCO SANTANDER S/A 808 

16 
BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 

784 

17 BANCO FINASA S/A. 722 

18 TAM LINHAS AÉREAS S/A 671 

19 ITAU UNIBANCO S/A 
571 

20 ITAÚ SEGUROS S.A. 509 

21 UNIBANCO FINANCEIRA 111 
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22 
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS 

525 

23 BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO 459 

24 

 

BANCO ABN AMRO REAL S/A 382 

25 LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS Ltda. 
380 

26 BANCO BMG 372 

27 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
372 

28 AMERICANAS S.A 364 

29 SUPERMERCADO MODELO LTDA 358 

30 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE SEGURO - S/A 336 

31 BANCO VOTORANTIM S/A 321 

32 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 317 

33 GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO 
313 

34 B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO 308 

35 NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA 
292 

36 UNIMED CUIABA 275 

37 BANCO HSBC - BANCO MÚLTIPLO 
256 

38 CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 253 

39 DISMOBRÁS IMP. EXP.DIST. MÓVEIS E ELETRO LTDA 253 

40 UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 233 

41 CENTRAL NACIONAL UNIMED 227 

42 
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 
LTDA 

220 

43 CITY LAR  218 

44 AVON COSMÉTICOS LTDA 215 

45 BANCO HONDA S/A 213 

46 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA  (GVT) 211 
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47 AVIANCA AVIACAO 210 

48 TRIP LINHAS AEREAS  197 

49 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 190 

50 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 181 

51 MAPFRE SEGURADORA 160 

52 ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 159 

53 LOJAS RIACHUELO S/A 
159 

54 CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 152 

55 MULTICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA (SIGNAL) 
152 

56 SONY ERICSSON MOBILECOMMUNICATIONS 150 

57 
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 
S.A. 

144 

58 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 143 

59 BCS SEGUROS S/A 142 

60 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 139 

61 SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A 138 

62 FIDC NP MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 134 

63 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 
131 

64 SERASA S/A. 124 

65 LG ELECTRONICS LTDA 
120 

66 DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 105 

67 GOLD BLACK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S/A 
102 

68 SUPERMERCADO COMPER 102 
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Seção 4 – Conciliação  

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________ 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º ________ 
 
 
 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
________________________ E O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
PELO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 
_______, COM A FINALIDADE DE EXECUTAR O 
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR - PROCON. 
 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE ___________________________, entidade jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ___________________, com sede no 
_____________________, neste ato representado pelo Prefeito ______________________, 
portador do RG n.º ___________ e do CPF n.º ___________, e o PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Juizado Especial da Comarca de __________, 
localizado na _____________, representado neste ato pelo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado 
Especial da referida Comarca, Dr(a). ______________, resolvem, na melhor forma de 
direito, celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO que será regido pelas seguintes 
Cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O presente instrumento tem por objeto atender à política nacional das relações de 
consumo prevista no artigo 4.º da Lei 8.078/90 e o artigo 6.º, inciso VIII, do mesmo diploma 
legal, bem como a recomendação aprovada no XXI FONAJE – Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais, para os Juizados Especiais homologarem os acordos firmados nos 
PROCONs, a fim de obter maior efetividade à atuação destes e agilizar os serviços 
jurisdicionais, bem como facilitar o acesso à justiça do consumidor.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACÕES DO PROCON MUNICIPAL 
 
2.1 O PROCON MUNICIPAL enviará ao Juizado Especial cópia do Termo de Audiência 
contendo o acordo celebrado entre consumidor e fornecedor, acompanhado do requerimento 
de homologação assinados pelas partes e pelo conciliador. No próprio Termo de Audiência 
onde o acordo for formalizado poderá ser inserido pedido das partes requerendo sua 
homologação judicial, sem necessidade de requerimento específico para tal fim. 
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2.2 O PROCON MUNICIPAL deverá inserir no respectivo processo administrativo a data 
em que o requerimento de homologação do acordo foi protocolado no Juizado Especial, a 
fim de, se solicitado, fornecer a informação aos interessados. 
 
2.3 O PROCON MUNICIPAL deverá designar servidor público para atender eventuais 
solicitações do Juizado Especial quanto à documentação referente ao acordo encaminhado 
para homologação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 
 
3.1 Com o recebimento do requerimento de homologação do acordo celebrado no PROCON 
MUNICIPAL, o Juizado Especial efetuará o seu cadastramento e o homologará, com 
fundamento no artigo 57 da Lei 9.099/95, tornando-o título executivo judicial, nos termos 
do artigo 475-N, inciso V, Código de Processo Civil, promovendo, se for o caso, sua 
execução mediante requerimento da parte interessada. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4.1 Este Termo de Cooperação entra em vigor nesta data, por prazo indeterminado. 
 
E assim, por estarem em comum acordo com as condições e Cláusulas estipuladas neste 
instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo assinadas. 
 

_______________, _____ de __________ de _______.. 
 
Fulano de tal 
Prefeito Municipal  
 
Dr. xxxxxx (Juiz de Direito) 
Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de__________ 
 

Testemunhas: 
 

Nome:      Nome: 

RG:                    RG: 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1483 de 1524



 

 

 CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL 

   

Seção 13 – Sentenças  

 

TERMO DE APELAÇÃO 

 
Processo n. XXX/20XX 
Comarca: XXXXXXXX 
Réu(s): XXXXXXXXX 
 
 
Aos XXXXX dias do mês de XXXXXXXX do ano de dois mil e XXXXX, nesta cidade e 
Comarca de XXXXXXXXX, Estado de Mato Grosso, em diligências, compareci a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, onde em contato com o sentenciado 
XXXXXXXXXXXXX, por ele foi dito que, não se conformando, data vênia, com a 
respeitável sentença de fls. XXX, nos autos da Ação Penal que lhe move a Justiça 
Pública/Querelante XXXXXXXXXXXX, como incurso(a) nas penas do(s) artigo(s) 
XXXXXXXXXX do Código Penal (ou da Lei n. XXXXXXXXX), cujos autos tramitam por 
esta Secretaria, vem dela apelar, para o Egrégio XXXXXXXXXXXXXXX, querendo que a 
sua apelação tenha o andamento legal. Do que, para constar, lavrei o presente termo de 
apelação que lido em voz alta e achado conforme, vai devidamente assinado.  
 
 
Apelante:____________________________________________________ 
 
 
Observação: Para o caso de o apelante não saber ou não puder assinar, preencher os campos 
abaixo. 
 
A rogo: __________________________________________________________ 

assinatura 
nome:________________________________________________________ 
 
 
1ª testemunha:___________________________________________________ 

assinatura 
nome:________________________________________________________ 
 
2ª testemunha:___________________________________________________ 

assinatura 

nome:________________________________________________________
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Seção 30 – Corregedoria dos Presídios 

 
ORDEM DE SERVIÇO N.º __/____ 

 
 

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 
________________________________, MM(A). JUIZ(A) CORREGEDOR(A) DO SISTEMA 
PRISIONAL DA COMARCA DE ________________ (SPS), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS ETC. 

 
Considerando o que dispõe o artigo 86 e o art igo 102 e seguintes,  

todos da Lei de Execuções Penais,  assim como os i tens 7.15.16,  7.15.17 e 7.15.18, 
constantes do Capítulo 7,  Seção 15 da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria Geral da Just iça; 

 
 
RESOLVE: 
 
Art.  1.º  Determinar  que o Sr.  Diretor da Cadeia Pública local  não 

poderá receber presos,  provisórios ou definit ivos,  ou adolescentes infratores,  
oriundos de outras Comarcas,  sem a respectiva anuência do Juízo de Execuções 
Penais desta Comarca.  

 
§ 1.º   No caso de transferência de preso,  oriundo de outra Comarca,  

o expediente de encaminhamento deverá estar  instruído com atestado de vaga na 
unidade prisional,  a ser  expedido pelo Juízo de Execuções Penais desta Comarca,  
assim como da respectiva decisão judicial  que autorizou o acolhimento do detento.  

 
§  2.º   Logo após ao recebimento do detento,  precedido de 

autorização desta Corregedoria,  o Diretor da Cadeia Pública local  deverá informar 
ao Juízo de Execuções Penais desta Comarca a respeito da dil igência realizada,  
encaminhando relatório circunstanciado, dentro do prazo de 03 (três)  dias.  

 
 
Art.  2.º   Determinar  que o Diretor da Cadeia Pública local  não 

poderá proceder a transferência de presos,  provisórios ou definitivos,  ou 
adolescentes infratores,  para outras Comarcas,  sem a expressa autorização do 
Juízo de Execuções Penais desta Comarca.  

 
Art.  3.º    A presente ordem de serviço entrará em vigor a part ir  da 

data de sua publicação.  
 
Art.  4.º    Remetam-se cópias ao Senhor Diretor da Cadeia Pública 

desta Comarca e afixe-se no lugar de costume, dando publicidade à presente e 
ciência aos interessados.  

 
Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se.   
 
Cumpra-se.  

 
 
___________/MT, ____ de ________ de 20__. 
 
 
 
            Juiz(a)  Corregedor(a) do SPS 
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*Provimento n.º 18/2004 – CGJ/MT – vedação à transferência de presos 
definitivos em regime fechado para cadeias 

 
*PROVIMENTO n.º 018/2004-CGJ 

 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO 

TRAVASSOS, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais previstas nos artigos 31 e 39, alínea “c”, do  Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE,  

   
Considerando que compete aos senhores Juízes Corregedores dos Presídios a 

concessão de autorização de transferência de reeducandos para outros estabelecimentos 
prisionais, não só de Mato Grosso, mas também, para outros Estados da Federação; 

 
Considerando que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

fechado, só pode ser realizada em estabelecimento penal adequado, conforme expressa 
disposição do art. 83 da L.E.P; 

 
 RESOLVE: 
 
Art. 1.º  Acrescentar à Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 

CNGC, no Capítulo 7, Seção 25, Norma 5, o subitem 1, com a seguinte redação: 
 
7.25.5      -   ... 
7.25.5.1 – A transferência dos reeducandos que se encontram 

cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, só poderá ser autorizada, 
para estabelecimentos prisionais adequados ao regime (penitenciárias), ficando 
expressamente vedada a remoção para cadeias públicas. 

 
Art. 2.º  Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  

P. R. Cumpra-se. 

 
Cuiabá, 15 de setembro de 2004. 
 
 

               Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS 
                                 Corregedor-Geral da Justiça 
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**Ordem de Serviço n.º 01/2007 - prazo mínimo de antecedência aos 
dias pretendidos para o protocolo de pedido de saída temporária 

 
**ORDEM DE SERVIÇO N.º __/____ 

 
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 

_______________________________, MM(A). JUIZ(A) DE DIREITO 
CORREGEDOR(A) DO SISTEMA PRISIONAL DA COMARCA DE 
___________________ (SPS), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

 
Considerando o que dispõe o artigo 66 da Lei de Execução 

Penal,  assim como o item 7.30.1, inciso III,  constante do Capítulo 7, Seção 
30 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça; 

 
Considerando o que dispõe o artigo 123 da LEP, quanto aos 

requisitos para a concessão do benefício (oitiva do representante ministerial 
etc.);  

 
Considerando que grande número de reeducandos formula 

pedidos de saída temporária em curto espaço de tempo (menos de 24 horas),  
o que gera tumulto na Secretaria, no Ministério Público e Gabinete judicial 
e,  em alguns casos, até a falta de tempo para apreciação do pedido; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º  Fixar  o prazo mínimo de 05 (dias) de antecedência aos 

dias pretendidos para saída temporária para o protocolo do pedido de saída 
temporária, sob pena de prejudicialidade. 

 
Art. 2.º Remetam-se cópias ao Senhor Diretor da Cadeia 

Pública desta Comarca para que dê ciência aos detentos do regime semi-
aberto, ao representante ministerial que atua na Vara Criminal e afixe-se no 
lugar de costume, dando publicidade à presente e ciência aos interessados. 

 
P.R.I.  Cumpra-se. 
 
___________/MT, ___ de _______ de 20__. 
 
 
          Juiz(a) Corregedor(a) do SPS 
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*Conselho da Comunidade – regramento, modelo de estatuto, regimento, ata. 
 
*ROTEIRO DE INSTALAÇÃO, COMPOSIÇÃO E REGISTRO DO 

CONSELHO DA COMUNIDADE PREVISTO NO ART. 80 DA LEI DE EXECUÇÃO 
PENAL 

 
Uniformização do nome – Conselho da Comunidade da Comarca de 

__________. 
 
O(a) Juiz(a) da Execução oficiará para a OAB local e outras entidades sem 

fins lucrativos, conforme previsto na LEP, para que estas indiquem um membro de seus 
quadros para compor o Conselho da Comunidade. 

 
O(a) Juiz(a) da Execução fará uma apresentação a estas pessoas indicadas, 

reforçando a importância e os ganhos sociais que se terá quando do envolvimento com a 
questão, alertando sobre as incumbências do Conselho, previstas em lei. Poderá convidar, 
também, o representante ministerial que atua na Vara de Execuções Penais. Em seguida, 
marcará uma reunião de nomeação, uma semana após. Desse modo, retornarão as pessoas 
que realmente se dispuserem a prestar este serviço voluntário. 

 
Nesta reunião, deve ser elaborada uma ata com a nomeação das pessoas 

indicadas, referindo a entidade que esta representa. Após, deve-se articular uma diretoria, 
que será eleita nesta mesma reunião, com no mínimo seis pessoas atuantes que se 
dispuserem a representar o Conselho, conforme os estatutos, que será aprovado nesta mesma 
reunião. 

 
Com a cópia da ata e três vias do extrato do estatuto e dos estatutos 

preenchidos e assinados pelo presidente, secretário(a) e um advogado indicado pela OAB, 
dirigir-se ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca, a fim de registrar a 
personalidade jurídica do Conselho.  

 
Com os estatutos registrados, dirigir-se à Delegacia da Receita Federal, a fim 

de providenciar o registro do CNPJ, lembrando todas as obrigações fiscais e contábeis 
decorrentes deste registro. 

 
Após receber estes documentos, providenciar junto à instituição bancária a 

abertura de conta-corrente do Conselho, para acolher os depósitos das penas alternativas 
pecuniárias; não esquecer de, mensalmente, requerer o estorno das despesas bancárias, por 
ser órgão da Execução Criminal. 

 
Remeter cópia dos atos constitutivos e cópia do CNPJ ao Conselho 

Penitenciário e, bem assim, ofício comunicando sobre a constituição do Conselho à 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
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*EXTRATO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE  de 
________ 

 
O Conselho da Comunidade na Execução Penal – CCEP da Comarca de 

____________, com prazo de duração indeterminado e com sede nas dependências do Foro 
desta Comarca – Juízo de Execuções Criminais, localizado _____________________, tem 
por finalidade colaborar com a Vara de Execuções Penais da Comarca de ______________ 
e Órgãos encarregados e responsáveis pelos Serviços Penitenciários do Estado. Sem fins 
lucrativos, é administrado pela Diretoria eleita dentre os membros nomeados de acordo com 
os arts. 80 e 81 da Lei n.º 7.210, de 11.7.84 (Lei de Execução Penal). Foi instalado a partir 
da ata nº XX/XX, em ___ de __________de _____. Seus membros não perceberão 
remuneração pelo exercício de seus mandatos e nem responderão solidariamente nem 
subsidiariamente pelos atos e obrigações assumidas pelo CCEP, nem ativa ou passivamente. 
Ao Presidente cabe representar ativa e passivamente o CCEP em todos os atos judiciais e 
extrajudiciais.  

O CCEP somente poderá reformar seu estatuto, ou ser dissolvido, por 
deliberação do(a) Juiz(a) de Execução da Comarca de ____________, juntamente com os 
membros da Diretoria. No caso de dissolução, o patrimônio do CCEP será revertido ao 
estabelecimento penal da Comarca de _________________, ou a outro estabelecimento 
penal que lhe vier suceder. Integram a Diretoria: Presidente; Vice-Presidente; 1.º 
Secretário(a); 2.º Secretário(a); 1.º Tesoureiro(a); 2.º Tesoureiro(a). ___________, ____ de 
__________ de _____. _________________________________ Presidente 
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*ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE (modelo: Comarca 
de _____________) 

 
ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE 

_______________/MT 
 

CAPÍTULO I 

 

FUNDAÇÃO, FINALIDADE E SEDE 

 

Art. 1.°   O Conselho da Comunidade da Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, foi fundado neste município em 22 de fevereiro de 2005. 

 

Art. 2.°  É uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade: 

a) dar assistência aos presos; 

b) acompanhar e executar projetos de ação comunitária ligados à prevenção 

da delinqüência; 

c) organizar, administrar e fiscalizar a prestação de serviços à comunidade 

pelos sentenciados;  

d) planejar e acompanhar ações específicas pertinentes na prevenção ao roubo 

e ao tráfico de drogas; 

e) interagir com quem de direito em ações que busquem a estruturação dos 

entes públicos, visando a melhoria dos seus serviços; 

f) promover ações que provoquem e viabilizem a instalação na Comarca de 

órgãos públicos; 

g) promover ações que busquem a completa cidadania; 

h) outras  ações diversas que digam interesse social comunitário com a 

participação integrada deste Conselho, com agentes de qualquer dos três 

poderes e da Administração Pública Indireta, ou até mesmo entes não 

estatais. 

 

Art. 3.° Sua sede provisória será na Av. Porto Alegre, n.º 2661, Sorriso – MT, 

recinto do Fórum local, sala de audiências da Quinta Vara, na sua duração por tempo 

indeterminado, sendo que será buscado junto ao Executivo local, uma sala para a sede 

própria do Conselho da Comunidade. 

 

Art. 4.° Foi criado para, dentre outras finalidades, dar cumprimento ao Capítulo 

VIII, da Lei de Execução Penal e será regido pelo presente estatuto e resolução respectivas. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5.° São suas atribuições: 

a) visitar mensalmente os estabelecimentos penais e de internação desta 

Comarca; 

b) diligenciar na obtenção de recursos materiais e humanos para melhor dar 

assistência aos presos, reeducandos e internados, em harmonia com a 

direção dos Estabelecimentos; 

c) indicar, orientar e determinar modos de fiscalização dos trabalhos a serem 

realizados pelos presos condenados à prestação de serviço à comunidade e 

demais pessoas envolvidas nos projetos de ação comunitária de sua 

responsabilidade; 

d) buscar junto aos órgãos públicos competentes, meios que viabilizem a 

execução de projetos comunitários; 

e) apresentar relatórios mensais de atividades ao Juiz da Execução Penal; 

f) exercer todas as ações pertinentes no sentido de executar as finalidades do 

Conselho previsto neste Estatuto, ou outras que vierem a ser promovidas. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 6.° O CONSELHO DA COMUNIDADE será composto por 04 (quatro) 

órgãos: (01) uma ASSEMBLÉIA GERAL, (01) uma DIRETORIA, (01) um órgão de 

FISCALIZAÇÃO e (0) um órgão CONSULTIVO, e será composto pelos seguintes 

membros: 

- Chefe do Poder Executivo do Município de Sorriso, ou seu representante; 

- Chefe do Poder Legislativo do Município de Sorriso, ou seu representante; 

- Um representante de cada Associação e Sindicato  legalmente  constituídos,   

  com sede na Comarca; 

- Clubes de Serviços legalmente constituídos, com sede na Comarca; 

- Um Representante de cada Entidade de Classe através de seus  profissionais  

  que tenham habilitação para exercícios em um dos municípios da Comarca; 

- Um Representante de cada uma das Igrejas de todos os credos; 
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- Um   Representante    das    escolas    Municipais,    Estaduais,   Federais   e  

  Particulares;  

- Um Representante dos professores do Município; 

- Um Representante de cada um dos Conselhos Municipais; 

- Representante de Órgãos Públicos instalados na Comarca. 

 

§ 1.° A qualquer tempo os integrantes deste Conselho da Comunidade poderão 

ser substituídos por quem os tenha indicado. 

 

§ 2.° A qualquer tempo poderão ingressar no Conselho integrantes novos, 

respeitadas as disposições do caput. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 7.° Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros deste Conselho (art.6.°), através de representantes maiores, capazes, idôneos e no 

gozo do exercício dos direitos civis e políticos e residentes nesta Comarca. 

 

Art. 8.° Reunir-se-á a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no mês de 

outubro, com qualquer número de sócios para: 

a) Tomar conhecimento do relatório das contas da DIRETORIA; 

b) Tomar  conhecimento de todas as questões apresentadas pela DIRETORIA   

    e sobre elas deliberar; 

c) Tomar   conhecimento   dos   resultados    obtidos    acerca    dos    projetos   

    desenvolvidos e fiscalizados pelo Conselho da Comunidade. 

 

Art. 9.° A ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á extraordinariamente, quando 

convocada pelo CONSELHO CONSULTIVO, pela DIRETORIA, ou por um terço (1/3) dos 

integrantes deste CONSELHO DA COMUNIDADE, na forma deste ESTATUTO. 

 

Art. 10. A ASSEMBLÉIA GERAL somente poderá funcionar com cinqüenta 

por cento (50%) do quadro social do CONSELHO DA COMUNIDADE  e sua convocação 

será feita com antecedência mínima de oito (08) dias úteis, através de editais ou de ofícios, a 

critério da DIRETORIA;. 
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Art. 11. As decisões da ASSEMBLÉIA GERAL serão tomadas por maioria 

simples de votos. 

 

DA DIRETORIA 

 

Art. 12. A DIRETORIA, órgão executivo e administrativo do Conselho será 

constituído pelo: 

a) Presidente e Vice Presidente; 

b) Secretário e Vice Secretário; 

c) Tesoureiro e Vice Tesoureiro; 

d) Comissão (ões) Permanente(s); 

e) Comissão (ões) Provisória(s) com finalidade específica. 

 

§ 1.° De acordo com o art. 80 da Lei n.º 7.210/84 devem necessariamente 

integrar a DIRETORIA ou COMISSÃO PERMANENTE: 

a) um advogado; 

b) um presidente da Associação Comercial, Industrial ou Rural; 

c) um assistente social. 

 

§ 2.° O número dos demais membros será indeterminado, podendo a 

Assembléia Gral eleger tantos quantos desejar. 

 

Art. 13. Além das demais atribuições conferidas por este Estatuto, compete à 

DIRETORIA:  

a) elaborar o regimento interno da entidade num prazo de 120 dias; 

b) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

c) prestar  contas  à Assembléia Geral, ao Órgão de Fiscalização, quando este   

    solicitar e juiz da Execução Penal; 

d) acatar  e aplicar as metas gerais definidas em Assembléia Geral ouvindo o  

    Conselho Consultivo; 

e) fazer realizar todas as ações previstas nas finalidades sociais. 

 

Art. 14. Compete ao Presidente e/ou Vice Presidente: 

a) representar o Conselho da Comunidade ativa e passivamente  em  Juízo ou   

    fora dele; 

b) superintender, fiscalizar e intervir na administração; 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1493 de 1524



 

 

c) juntamente com  o  tesoureiro,  movimentar  as  contas  bancárias,  sacar  e  

    assinar  cheques,  bem   como   assumir   obrigações   financeiras,   quando  

    autorizado pela diretoria, por votação de maioria simples; 

d) preparar   anualmente   o   relatório   para   ser   apresentado   ao  órgão  de  

    fiscalização e após  sua aprovação  para a Assembléia Geral; 

e) presidir reuniões da DIRETORIA. 

 

Art. 15. Compete ao Secretário e/ou Vice Secretário: 

a) secretariar  as  reuniões da DIRETORIA e Assembléia Geral; 

b) encarregar-se da correspondência social; 

c) dirigir os serviços da secretaria e organizá-la; 

d) coligir dados para o relatório anual da DIRETORIA; 

e) auxiliar o presidente em suas tarefas associativas. 

 

Art. 16. Compete ao Tesoureiro e/ou Vice Tesoureiro: 

a) zelar  pela  escrituração  do  movimento  financeiro, apresentar os balanços  

    anuais e balancetes mensais de receita e despesa; 

b) organizar a escritura contábil e mantê-la em dia; 

c) organizar as prestações de contas a serem apresentadas à Assembléia Geral  

    e à entidades governamentais, quando de convênios; 

d) assinar  juntamente  com  o  presidente  os  cheques,  obrigações  de ordem  

    financeira e demais papéis relativos à movimentação de fundo social; 

e) ter  sob  a  sua  direta  responsabilidade o caixa, assim como todo o serviço  

    contábil  e  de  tesouraria  da  entidade,  cuja  tarefa  poderá  ser delegada a  

    profissional legalmente habilitado. 

 

Art. 17. Compete à Assistente Social: 

a) conhecer  os  resultados  dos  diagnósticos e exames médicos realizados na  

    pessoa do preso/reeducando e do adolescente infrator; 

b) relatar  por  escrito  quando  necessário, à Direção do Estabelecimento e ao  

     Juiz  da  execução  penal, os problemas e as dificuldades encontradas pelo  

     preso; 

c) acompanhar   os   resultadas   das   permissões   de   liberdade   temporária  

    concedidas ao preso; 

d) promover, pelos meios disponíveis, a  orientação  recreativa,  de  estudos e  

    dos  cursos  profissionalizantes,  de  modo   a   facilitar   a   reintegração   à  
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    sociedade; 

e) providenciar  a  obtenção  de  documento,  de   benefícios   da  Previdência  

    Social e seguros; 

f) orientar e acompanhar o ente familiar do preso e dos internos; 

g) participar   dos    programas    de    ação    comunitária    de    interesse   da  

    DIRETORIA. 

 

Art. 18. Compete ao Advogado: 

a) prestar  assistência jurídica aos presos e demais sentenciados, desde que 

    não tenha advogado constituído, requerendo os benefícios a que fazem jus; 

b) assessorar juridicamente o Conselho; 

c) vistoriar os relatórios a serem apresentados ao juiz da execução. 

 

Art. 19. Compete ao representante da Associação Comercial, Industrial ou 

Rural: 

a) auxiliar no cadastramento das entidades beneficiadas ; 

b) desempenhar as funções de relações públicas do Conselho; 

c) encontrar  solução  laboral  para  os  egressos  das  prisões   e   internações,  

    auxiliando-os na reintegração social. 

 

Art. 20. Compete aos demais membros do Conselho: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

b) auxiliar os componentes da DIRETORIA em suas atividades. 

 

Art. 21. A DIRETORIA reunir-se-á a cada 02 (dois) meses ordinariamente ou 

extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente. 

 

Parágrafo único. No caso de três faltas consecutivas ou cinco alternadas por 

algum membro da DIRETORIA às reuniões realizadas, perderá ele o seu mandato salvo em 

caso de justificativa aceita pela maioria dos membros da DIRETORIA. No caso de não ser 

aceita a justificativa, haverá vacância do cargo, que será preenchido por membro eleito pela 

Assembléia Geral. 

 

Art. 22. Vagando o cargo do titular assumirá o vice e ocorrendo vaga dos dois 

cargos de um mesmo nível da DIRETORIA, será convocada a ASSEMBLÉIA GERAL para 

proceder ao preenchimento das vagas, terminando, o eleito, o mandato de seu antecessor. 
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Parágrafo único. Se a vacância ocorrer menos de um mês antes das eleições 

gerais, o cargo será preenchido por substituto indicado pelo Juiz da Execução Penal. 

 

CAPÍTULO V 

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 23.  O órgão de fiscalização será composto por três membros efetivos e 

mais três suplentes eleitos pela Assembléia Geral. 

 

§ 1.° O ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO escolherá por votação de seus 

membros, em reunião logo após a posse, o seu Presidente e o Relator. 

 

§ 2.° Dentre os eleitos deverá haver no mínimo um que pertença aos quadros 

do Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Art. 24.  Compete ao ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO: 

a) examinar o balanço contábil e a prestação de contas da DIRETORIA,  

                            emitindo parecer a respeito; 

b) fiscalizar o estrito cumprimento do estatuto. 

 

DO ÓRGÃO CONSULTIVO 

 

Art. 25. O CONSELHO CONSULTIVO será formado pelos Chefes dos 

Poderes Executivo e Legislativo do município de Sorriso e pelo Juiz da Execução Penal, 

presidido pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 26. Ao CONSELHO CONSULTIVO compete:  

a) emitir parecer sobre as propostas de reforma estatutária pela DIRETORIA; 

b) emitir  parecer sempre que solicitado pela DIRETORIA, sobre assuntos de  

relevante importância. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 
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Art. 27. Os membros da DIRETORIA e do ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

serão eleitos pela Assembléia Geral convocada especificamente para esse fim. 

 

Art.28. Portaria do juízo da execução homologará a relação dos eleitos. 

 

Art. 29. O Conselho através da DIRETORIA convocará com prazo de vinte 

(20) dias do término de seu mandato, a Assembléia Geral para renovação ou reeleição de 

seus membros. 

 

Art. 30. O mandato dos membros do Conselho terá a duração de dois anos, 

podendo haver reeleição. 

 

CAPÍTULO VII 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 31. A votação será direta e secreta pela maioria simples dos presentes na 

Assembléia Geral, em primeira convocação e, em segunda, meia hora após, com a 

necessidade do mesmo número de sócios, vetado o voto por procuração, respeitado o 

disposto no artigo 10, podendo ser adotada qualquer outra forma de cotação, por critério 

adotado pela Assembléia Geral instalada. 

 

Art. 32. Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela DIRETORIA, ad 

referendum da ASEMBLÉIA GERAL. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Os membros do Conselho da Comunidade não serão responsáveis nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações que, expressa ou tacitamente, forem contraídas 

em nome do Conselho, pelos seus representantes legais. 

 

Art. 34. O Conselho não responderá pelas obrigações ilegalmente contraídas 

em seu nome. 

 

Art. 35. Enquanto as normas sociais não estipularem remuneração, os membros 

do Conselho exercerão suas funções gratuitamente. 
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Art. 36. Este estatuto poderá sofrer alterações somente através de 

ASSEMBLÉIA GERAL com a presença da maioria simples dos membros do Conselho, “ad 

referendum” ao Meritíssimo Juiz da Execução Penal, após ouvido o Representante do 

Ministério Público.  

 

Art. 37. Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros do Conselho, maiores, capazes, idôneos e no gozo do exercício dos direitos civil e 

político e residentes nesta Comarca. 

 

Art. 38. Dissolvida a sociedade, seu patrimônio será revertido a qualquer outra 

entidade comunitária desta COMARCA, conforme for deliberado pela ASSEMBLÉIA 

GERAL desde que comprovadamente atenda as finalidades afins às estabelecida por este 

CONSELHO. 
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ESTE ESTATUTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE 

__________, ESTADO DE MATO GROSSO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE 

PELA COMISSÃO PROVISÓRIA NOMEADA COM A MISSÃO ESPECÍFICA DE 

ELABORÁ-LO, abaixo assinam. 

 

Dr.(a)________________, Juiz(a) Direito/Substituto(a) designado(a) para a 

Quinta Vara da Comarca de Sorriso – MT; Dr.(a) _______________, Promotor(a) de 

Justiça, Dr.(a) _______________, Presidente do Conselho da Comunidade, Dr.(a) 

_________________– Defensora Pública, Dr.(a) _________________, Representante do 

Executivo, Dr.(a) ______________________, Representante  da  OAB  local, 

__________________, Vice-presidente  da  Câmara Municipal de ___________, 

________________, Presidente de ACES, ___________________, Tesoureiro da ACES, 

________________, Representante do Rotary Clube, _________________, Representante 

Loja Acácia de ______________ (Loja Maçônica), __________________, Representante 

Centro Espírita Caminho da Luz, _________________, Representante da Igreja Católica, 

__________________, Diretor da Cadeia Pública, ______________________, da Comissão 

Permanente do Conselho. 

 

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

 Representante da OAB Local: 
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*REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA COMUNIDADE 
(modelo: Comarca de _______________) 

 
_____________ 
 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

COMARCA DE __________/MT 
 

 

FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES  E  DIRETORIA 

 

Art. 1.°  O Conselho da Comunidade da Comarca de ________, Estado de 

Mato Grosso, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade dar cumprimento 

ao Título III do Cap. VIII da Lei de Execução Penal, prestar assistência aos presos e 

planejar, acompanhar e executar projetos de ação comunitária. 

 

Art. 2.° Servirá para tratar das atribuições internas: 

a) visitar mensalmente  a Cadeia Pública Municipal; 

b) acompanhar e executar projetos de ação comunitária ligados à prevenção  

    da delinqüência; 

c) obtenção  de  recursos  materiais  e humanos para melhor assistência aos  

                         presos. 

 

Art. 3.° O CONSELHO DA COMUNIDADE será composto por 04 (quatro) 

órgãos: (01) uma ASSEMBLÉIA GERAL, (01) uma DIRETORIA, (01) um órgão de 

FISCALIZAÇÃO e (0) um órgão CONSULTIVO, assim sendo: 

  

Art. 4.º  DA ASSEMBLÉIA GERAL : 

             Podem participar da Assembléia Geral, votar e serem votados, todos os 

membros deste Conselho; 

 

Art. 5.º Reunir-se-á a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA no mês de 

outubro, com qualquer número de sócios para: 

a) tomar conhecimento do relatório das contas da DIRETORIA; 

b) tomar  conhecimento de todas as questões apresentadas pela DIRETORIA   

     e sobre elas deliberar; 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1500 de 1524



 

 

c) tomar   conhecimento    dos    resultados    obtidos    acerca    dos   projetos  

     desenvolvidos e fiscalizados pelo Conselho da Comunidade. 

 

Art. 6.º A ASSEMBLÉIA GERAL reunir-se-á extraordinariamente, quando 

convocada pelo CONSELHO CONSULTIVO, pela DIRETORIA, ou por um terço (1/3) dos 

integrantes deste CONSELHO DA COMUNIDADE, na forma do ESTATUTO. 

 

Art. 7.º A DIRETORIA, órgão executivo e administrativo do Conselho será 

constituído pelo: 

 Presidente e Vice Presidente; 

 Secretário e Vice Secretário; 

 Tesoureiro e Vice Tesoureiro; 

 Comissão(ões) Permanente(s); 

 Comissão(ões) Provisória(s) com finalidade específica. 

 

§ 1.° De acordo com o art. 80 da Lei n.º 7.210/84 devem necessariamente 

integrar a DIRETORIA ou COMISSÃO PERMANENTE: 

a) um advogado; 

b) um presidente da Associação Comercial, Industrial ou Rural; 

c) um assistente social. 

 

Art. 8.º  Compete ao Presidente e/ou Vice Presidente: 

a) representar o  Conselho  da Comunidade ativa e passivamente em Juízo ou  

    fora dele; 

b) superintender, fiscalizar e intervir na administração; 

c) juntamente  com  o  tesoureiro,  movimentar  as  contas  bancárias,  sacar e  

    assinar  cheques,  bem   como   assumir   obrigações   financeiras,   quando  

    autorizado pela diretoria, por votação de maioria simples; 

d) preparar   anualmente   o  relatório   para   ser   apresentado   ao   órgão  de  

    fiscalização e após  sua aprovação  para a Assembléia Geral; 

e) presidir reuniões da DIRETORIA. 

Art. 9.º   Compete ao Secretário e/ou Vice Secretário: 

a) secretariar as reuniões da DIRETORIA e Assembléia Geral; 

b) encarregar-se da correspondência social; 
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c) dirigir os serviços da secretaria e organizá-la; 

d) coligir dados para o relatório anual da DIRETORIA; 

e) auxiliar o presidente em suas tarefas associativas. 

 

Art. 10.  Compete ao Tesoureiro e/ou Vice Tesoureiro: 

a) zelar  pela  escrituração  do  movimento  financeiro, apresentar os balanços  

    anuais e balancetes mensais de receita e despesa; 

b) organizar a escritura contábil e mantê-la em dia; 

c) organizar as prestações de contas a serem apresentadas à Assembléia Geral  

    e à entidades governamentais, quando de convênios; 

d) assinar  juntamente  com  o  presidente  os  cheques,  obrigações  de ordem  

    financeira e demais papéis relativos à movimentação de fundo social; 

e) ter  sob  a  sua  direta  responsabilidade o caixa, assim como todo o serviço  

    contábil  e  de  tesouraria  da  entidade,  cuja  tarefa  poderá  ser delegada a  

    profissional legalmente habilitado. 

 

Art. 11.  Compete à Assistente Social: 

a) conhecer  os  resultados  dos  diagnósticos e exames médicos realizados na  

    pessoa do preso/reeducando e do adolescente infrator; 

b) relatar  por  escrito  quando  necessário, à Direção do Estabelecimento e ao  

    Juiz  da  execução  penal,  os problemas e as dificuldades encontradas pelo  

     preso; 

c) acompanhar   os   resultadas   das   permissões   de   liberdade   temporária  

    concedidas ao preso; 

d) promover,  pelos  meios  disponíveis, a orientação recreativa, de estudos e  

    dos   cursos   profissionalizantes,   de  modo  a  facilitar  a   reintegração  à  

     sociedade; 

e) providenciar  a  obtenção  de  documento,  de  benefícios  da   Previdência  

    Social e seguros; 

f) orientar e acompanhar o ente familiar do preso e dos internos; 

g) participar    dos    programas    de   ação    comunitária   de   interesse   da  

    DIRETORIA. 

 

Art. 12.  Compete ao Advogado: 

a) prestar  assistência  jurídica  aos presos e demais sentenciados, desde que  
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    não  tenha  advogado  constituído,  requerendo os benefícios a que fazem  

     jus; 

b) assessorar juridicamente o Conselho; 

c) vistoriar os relatórios a serem apresentados ao juiz da execução. 

 

Art. 13.  Compete ao representante da Associação Comercial, Industrial ou 

Rural: 

a) auxiliar no cadastramento das entidades beneficiadas ; 

b) desempenhar as funções de relações públicas do Conselho; 

c) encontrar   solução   laboral   para  os  egressos  das  prisões  e internações,  

    auxiliando-os na reintegração social. 

 

Art. 14.  Compete aos demais membros do Conselho: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

b) auxiliar os componentes da DIRETORIA em suas atividades. 

 

Art. 15. A DIRETORIA reunir-se-á a cada 02 (dois) meses ordinariamente ou 

extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente. 

 

DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 16.  Compete ao ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO: 

a) e xaminar  o  balanço  contábil  e  a  prestação  de  contas da DIRETORIA,  

    emitindo parecer a respeito; 

b) fiscalizar o estrito cumprimento do estatuto. 

 

DO ÓRGÃO CONSULTIVO 

 

Art. 17.  AO CONSELHO CONSULTIVO compete:  

a) Emitir   parecer    sobre    as    propostas    de    reforma    estatutária    pela  

    DIRETORIA; 

b) emitir parecer sempre que solicitado pela DIRETORIA, sobre assuntos de  

                         relevante importância. 
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Art. 18.  O mandato dos membros do Conselho terá a duração de dois anos, 

podendo haver reeleição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19. Os membros do Conselho da Comunidade não serão responsáveis nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações que, expressa ou tacitamente, forem contraídas 

em nome do Conselho, pelos seus representantes legais. 

 

ESTE REGIMENTO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 

DE _____________, ESTADO DE MATO GROSSO FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE PELA COMISSÃO PROVISÓRIA NOMEADA COM A MISSÃO 

ESPECÍFICA DE ELABORÁ-LO, abaixo assinam. 

 

Dr.(a) ______________________  - Juiz(a) de Direito/Substituto(a) 

designado(a) para a ______ Vara da Comarca de ______________ – MT; Dr.(a) 

___________________ - Promotor de Justiça, Dr.(a) ______________ - Presidente do 

Conselho da Comunidade, ___________________ – Vice-Presidente, _______________ – 

Primeiro Tesoureiro, __________________ – Segundo Tesoureiro, __________________ – 

Primeira Secretária, ______________ – Segunda Secretária, Comissão Permanente – 

________________, Dr.(a) _______________, Dr.(a) _________________, 

__________________ – Representante do Legislativo, Dr.(a) ____________________ – 

Representante do Executivo. 

 

                             ______________, 04 de _________ de 20___. 

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

 Representante da OAB Local: 
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*10 – ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DA 
COMUNIDADE (modelo: Comarca de _____________) 

 
*ATA DE FUNDAÇÃO, ELEIÇAO E POSSE DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA DO                          
CONSELHO DA COMUNIDADE DE _____________-MT. 

 
 

ATA N.º 001/2005 

 

Aos _____ e ____ dias do mês de __________ de _______________, às __ 

horas, reuniram-se no Fórum da Comarca de _________, na sala de audiências da _____ 

Vara, o (a) Dr.(a) _______________, Juiz(a) de Direito/Substituto(a), o (a) Dr.(a) 

______________, Promotor de Justiça, Dr.(a) __________________, Defensora Pública, 

Dr.(a) ____________________, Representante do Executivo, Dr.(a) 

___________________, Presidente da OAB local, __________________, Presidente da 

Câmara Municipal de _____________, _________________, Representante do Lions 

Clube, ____________, Representante do Lions Clube, ________________, Presidente de 

ACES, _________________, Tesoureiro da ACES, ________________, Representante do 

Rotary Clube, ________________, Representante Loja Acácia de ___________ (Loja 

Maçônica), __________________, Representante Centro Espírita Caminho da Luz, 

__________________, Representante da Igreja Católica, _________________, Diretor da 

Cadeia Pública, __________________, Assistente Social, para tratarem da criação e atuação 

dos membros do Conselho Municipal da Comunidade junto à sociedade. Deu-se início à 

reunião com uma apresentação do que representa  o  Conselho  da Comunidade, suas 

atribuições e previsão legal. Após foi falado da experiência do Conselho da Comunidade do 

Município de ________, o qual tem uma história de sucesso no referido Município. A seguir  

foi  debatido  acerca do projeto Novos Tempos, a ser encaminhado para Executivo, a fim de 

que detentos/reeducandos possam trabalhar enquanto estão segregados, mediante 

pagamento. Foi tratado do envio de um oficio ao Juizado Especial Cível e Criminal, 

buscando  o  cadastro  do Conselho da Comunidade para o recebimento de transações 

penais. Falou-se também do envio de um pedido de ajuda de custo para o Executivo, haja 

vista o caráter de entidade sem fins lucrativos do Conselho da Comunidade, sendo assim, foi 

dado por fundado o Conselho da Comunidade de ___________-MT. Pelo (a) Dr.(a) 

_________ foi falado da Semana  do  Município, para que os presos também participem. 

Pelo (a) Dr.(a) __________ foi falado da necessidade de aulas de alfabetização na cadeia. O 

(A) Dr.(a) _______________________ falou sobre a necessidade de comprometimento da 

sociedade para que o projeto tenha sucesso. O Representante da ACES, 

_________________, se comprometeu em     conversar com o núcleo de Psicologia 
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buscando a disponibilidade de Psicólogos para atuarem no projeto. O Representante da 

Igreja Católica, __________, se comprometeu em buscar junto ao Pároco a revitalização da 

Pastoral Carcerária. O Diretor da Cadeia Pública, __________, se comprometeu em dar total 

apoio ao Conselho da Comunidade, ficando com o encargo de repassar as informações aos 

agentes carcerários sob seu comando. O (A) Dr.(a) ______, Presidente da OAB local, se 

comprometeu em conversar com a sua Diretoria, visando elaborar um projeto a ser 

apresentado ao Conselho da Comunidade, com o objetivo de evitar que outras  pessoas 

ingressem no submundo da criminalidade. O Presidente da Câmara Municipal, Vereador 

____________, falou de um projeto sobre a criação da Cadeia Rural, ressaltando que 

buscará meios para a realização. Após fundado o Conselho passou-se ao segundo assunto da 

reunião, eleição  dos  membros representantes da diretoria, apresentou-se a seguinte chapa 

única: _______________ – Presidente, _______________________ - Vice-Presidente, 

_________________________ – Primeiro Tesoureiro, _______________ - Segundo 

Tesoureiro, _______________ – Primeira Secretária, ____________ – Segunda 

Secretária, Comissão Permanente: _____________, Dr.(a) _________________, Dr.(a) 

__________________, _____________, Representante do Legislativo, Dr.(a) 

________________, Representante  do Executivo. Sendo aprovada  e eleita  por  

unanimidade  dos  presentes  sendo  empossada  no  ato.  As   reuniões   serão  realizadas,  

provisoriamente,  na  sala  de  audiências   da   Quinta   Vara  (Criminal),  sendo 

disponibilizado  pela  Câmara  Municipal  seu  espaço  físico,  o  que  passará  a  ser  

adotado futuramente.  Ficou  definido  a  data  da  nova  reunião,  sendo  o  dia  __/__/____, 

às __:__ horas    na    sala    de    audiências   da ______ Vara   do Fórum de _______. A 

pauta da reunião será a aprovação do estatuto do Conselho da Comunidade, a Pastoral 

Carcerária, a Semana do Município e o Clube do Livro. 

Saem os presentes devidamente cientificados dos termos desta ata e da 

reunião do Conselho da Comunidade no próximo dia __/__/__, às __:__. Assim, sem mais 

para o momento, encerro esta ata assinando junto aos demais, ____________, Estagiário 

que o digitei.  

 

Presidente:  

Vice-Presidente: 

1.º Secretário: 

 

Representante da OAB Local: 
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**Portaria especificando e marcando o período de correição na unidade 
prisional (citada no item 7.30.21) 

 

**PORTARIA N.º __/20__  
 
 
O (A) Excelentíssimo (a) Senhor (a) ______________, Juiz(a) de Direito da 

Quinta Vara da Comarca de _________, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais etc. 

 
Considerando o disposto no item 1.2.12 – parte final, da Seção 2, do Capítulo 

I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso, que determina ao Juiz competente que realize correição anual nas delegacias de 
polícia e unidades prisionais sob sua jurisdição; 

 
Considerando que o Juízo da Quinta Vara detém a exclusividade para o 

julgamento dos feitos criminais nesta Comarca, bem como exerce a função de corregedor do 
sistema prisional local e a de juízo das execuções penais, além de presidente do Tribunal do 
Júri; 

 RESOLVE: 
 
I  -  Fixar o dia __/__/____ para Correição na Delegacia de Polícia e o dia 

__/__/____ para Correição na Cadeia Pública (prédios distintos), ambos a partir das __ 
horas. 

 
II - Designar os(as) servidores(as) ______________________________ e 

________________, técnicos judiciários, para secretariar os trabalhos correicionais. 
 
III - Determinar  aos  senhores  Diretor  da  Cadeia  e  Casa do Albergado e 

Delegado de Polícia responsável pela Delegacia local que permaneçam em seus postos nos 
dias das correições, para que forneçam ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à 
realização dos serviços correicionais. 

 
IV - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados e membros 

da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos  de Correição, oportunidade em 
que qualquer pessoa poderá apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se 
relacionem ao serviço judiciário desta Comarca. 

 
V - Encaminhe-se  cópia  da  presente ao Conselho da Magistratura, 

Corregedoria Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, aos senhores juízes desta Comarca, ao Ministério Público, à OAB-Subseção de 
__________, à Defensoria Pública, à Imprensa local e à Imprensa Oficial de Mato Grosso. 

 
VI - Comunique-se aos Senhores Delegado de Polícia e Diretor da Cadeia 

Pública e Casa do Albergado local, enviando-se cópia para ser afixada em local visível. 
VII – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe cópia no átrio deste Fórum e 

no mural da Quinta Vara. 
 
 

 __________, ____ de _______ de 20__. 
 
 
                                                 Juiz(a) de Direito 
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Modelo de decisão em caso de motim ou fuga 
 
 
Vistos etc. 

Diante do narrado no relatório de fls. _____, determino sejam tomadas as 

seguintes providências: 

 

a) ciência ao Ministério Público; 

b) ofício  ao   Diretor   do   estabelecimento   prisional,   para  que  tome  as  

                             providências no sentido de evitar futuras fugas, bem como para verificar        

                             as responsabilidades da fuga ocorrida,  inclusive instaurando sindicância   

                             e, ainda,  para  que envie as peças necessárias à autoridade policial, para  

                             que tome as medidas legais cabíveis; 

c) ofício   ao  Superintendente   do   Sistema   Prisional,  para  que  tome  as    

                            providências legais cabíveis. 

d) juntada de cópia do relatório do Diretor da Cadeia  (ofício n. ____/____)  

                            em cada processo dos fugitivos, os quais já foram recapturados; 

e) Enviar cópia do ofício do Diretor do estabelecimento prisional para a   

                            presidente   do   Conselho  da  Comunidade,  posto  que  os  reeducandos   

                            fugitivos estavam trabalhando em projeto daquele órgão; 

f) Oficie-se  ao  Juízo  da  Vara  de  Execuções  Penais de _________/MT,  

                            Corregedor  do  Presídio  daquela  Comarca,  solicitando   vaga   para  os   

                             detentos relacionados. 

 

Cumpra-se.  

_________________/20__. 

 

         Juiz(a) de Direito 
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Seção 32 –  Execução de Pena e regulamentação da utilização dos recursos das penas 
de prestação pecuniária e das medidas alternativas 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

ANEXO  I 
 

 
DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                                   Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 
  
  
  
  
SALDO INICIAL TOTAL (A)  
 

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS 

Nº de 
Ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS (B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 

Nº de 
Ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO MÊS  (C)  
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APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 

Saldo Inicial Total (A)  
(+) Total dos recebimentos do Mês (B)  
(-) Total dos Pagamentos do Mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
SALDO FINAL TOTAL (E)  
 
                                                      Local, data 
                                                      Responsável, assinatura      
                                                              
Observações:                                                                                                                                                       
1 – Saldo Inicial Discriminado – saldo existente no início do período em  Caixa e/ou  
Banco, informando nome do banco, agência, tipo e n. da conta. 
2 – Demonstrativo dos Recebimentos – utilizar 01 linha para cada recebimento, em ordem 
cronológica da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar  linhas que se 
fizerem necessárias às informações. 
3 – Demonstrativo dos Pagamentos – utilizar 01 linha para cada pagamento, em ordem 
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, 
cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês da 
compensação do cheque. Acrescentar linhas que se fizerem necessárias às informações. 
4 – Dos Documentos – todos os valores informados serão baseados em documentos aceitos 
pela legislação fiscal (ex.: notas fiscais, cupons fiscais, recibos de pagamentos a autônomos, 
recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48,II - c do 
Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
5 – Da Prestação de Contas Final - Deverá  ser acompanhada de Relatório detalhado, 
assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais como: 
execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população beneficiada, 
avaliação da qualidade dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do 
alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; demais 
informações ou registros e, especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento 
ao público alvo, inclusive com registro fotográfico  (item 7.32.48,II -a). 
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ANEXO II 
 
 
N.º 00/2015.  

 
                        EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 00/2015. 
     
 

 A (o) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Juiz (a) de Diretor do Foro da 
Comarca .............., no uso de suas atribuições legais imposta pelo 
Provimento n.         , consubstanciado na  Resolução nº 154, de 13 de 
julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento nº 
00/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
RESOLVE:  

 
 
CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas  
nesta para  participarem  do Cadastro  e habilitação, com a finalidade de  obter 
recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Vara de 
Execução Penal ou Juizado Criminal. 

 
1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 
Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 
alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatas  com objetivo de prestar apoio financeiro   
a elas para realizarem  ações e serviços sociais de interesse público e que se 
adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.   

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço 
de promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 
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2.  – Quem pode participar 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 
lucrativos e regularmente constituídas, desde que: 
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas; 
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.  

2.1 – Quem não pode participar  
a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações 
filantrópicas; 

d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
d) – Do prazo e local da inscrição 
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        O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para 
cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o 
cadastro poderá ser enviado por meio do email da Diretoria. 
3. – Da documentação 
      As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos 
descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2014-CGJ. 
3.1 – Da Seleção e divulgação do resultado  

6.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a 
equipe da Diretoria 
6.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiveram 
os cadastros aprovados.  

3.2 – Apresentação do Projeto. 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias,  no  prazo de 10(dez) dias,  

no modelo  previsto no anexo IV  do provimento, contado do  prazo da   
publicação  da listas das  entidades que estão com os cadastros regulares; 

b)  Após a  análise,  será publicada a lista das  Instituições habilitadas.  
Ficará disponível para quaisquer esclarecimento de duvidas e questões referentes 
a este Edital, a Diretoria  do Foro da Comarca.   
O contato também pode ser através do tel: (--------------)ou do e-mail 
...............Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 

      Comarca, em         de           201....... 
 
 
      Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO  III 
 

Formulário de Cadastro 
 

ANEXO    
(ART. TAL DO Provimento n.    

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome Completo da Instituição: 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Bairro: 
Município: 
Atividade Principal da Instituição: 
Nome completo do Diretor da Instituição: 
CPF: 
 
Telefone Residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone Celular: 
E-amil: 
Responsável pelo Beneficío: 
Assinatura do Diretor da Instituição: 
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Acompanha   o  cadastro   cópia   dos seguintes documentos, conforme 
item  7.32.28: 

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 
registrado em cartório, 

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, 
sócios ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade 
pública solicitante,  

c) os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas 
nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO  DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUCIONAL  
ENTREVISTADOR: 
INSTITUIÇÃO: 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
DATA: HORÁRIO: 
  
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
 1.1.- NOME: 
1.2 - FUNÇÃO 
1.3 - TELEFONE  
  
  
2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE 
  
2.1 – NOME: 
2.2 – FUNÇÃO: 
2.3 – TELEFONE: 
2.4 – OBSERVAÇÕES:
 
 
 
 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1 – Períodos e Turnos 

() Dias úteis (manhã () /tarde () / noite ()) 
() Sábados (manhã () / tarde () / noite ())  
() Domingos (manhã () / tarde () / noite ()) 
() Feriados (manhã () / tarde () / noite ()) 
Obs.:  

3.2 – Número Limite de Vagas:  
 Manhã: 
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Tarde: 
 Noite:  

 
3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.:
 
 
 
 
 
 
 

3.4 – Há período(s) de férias durante o 
ano?(interrupção  dos serviços prestados) 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
 
 
 
 
 
 

3.5 – Existe  algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc)? 
 
 
 
 
 
 

() Não 

Sim () Qual?
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 – INSTALAÇÕES 
4.1 – Como é o acesso à instituição?
 
 
 
 
 
 

() Fácil 
() Dificil 
Obs.: 
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4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, 
mobiliário e manutenção são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

() Adequado 
() Razoável adequado 
() Precisa de melhorias 
Obs.:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3 – Em caso de necessidade, é 
oferecido ao prestador de serviços 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

() Sim 
() Nao 
Obs.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate a incêndio 
disponíveis? 
 
 
 
 
 
 

() Sim () Quais? 

() Não 
Obs.:
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4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado 
pela instituição? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
                           APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/  
3.  noite ()  
4. manhã ()/ tarde ()/  
5.  noite ()  
                                         ENSINO / CRECHE 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

 

Disponibilizado - 30/12/2016 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n. 9929 Caderno de Anexo - 1519 de 1524



 

 

 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

                                     LIMPEZA / COZINHA 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/
noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/ 
noite ()  

                             PROFISSIONAIS LIBERAIS 
                               ATIVIDADE         TURNO          Nº DE VAGAS 

1. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

2. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

3. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

4. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

5. manhã ()/ tarde ()/
 noite ()  

                            MANUTENÇÃO 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

                            OUTROS 

1.   
2.   
3.   
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4.   
5.   
 
 
 
Observações Gerais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Assinaturas do Técnico responsável pelo Relatório e do  
Presidente/Diretor da Instituição  
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ANEXO V 
 
 

MODELO ORIENTADO PARA PROJETO  
 

 
1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 
 
1.1. Título do Projeto; 
1.2. Nome da Entidade; 
1.3. Endereço da Entidade; 
1.3. Presidente e/ou diretor da Instituição; 
1.4. Endereço do Presidente e/ou diretor da Intuição; 
1.5. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6.  Conta Bancária. 
 
2 – Justificativa 
 
        Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 
projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 
 
3– Objetivos do Projeto 
 
         Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-
los com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4– Público Alvo 
 
         Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5– Impacto 
 
         Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público 
que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
 
6– Recursos Materiais 
 
         Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao 
objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade 
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judiciária respectiva, se houver, e  sendo estes legíveis, contendo nome de um 
responsável devidamente identificado e com validade no momento do 
pagamento, admitindo‐se orçamento via e‐mail 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

Unid. Descrição Valor Unid. Total 1 
       
       
       
       
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       

TOTAL 2   

Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 

soma da coluna Total 1 
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7- Calendário de Execução do Projeto 

Atividade 
2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

                         

 
 
8-  Recursos  Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 
identificação (R.G, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão 
participar da respectiva execução; 

 
9 – Proficiência.  
 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação 
de sua proficiência. 

10 - CONCLUSÃO 

APÊNDICES 

REFERÊNCIAS 
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