
 

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO    DDEE  

CCOONNTTRROOLLEE    EE  

AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO  --  DDCCAA//TTJJMMTT  

  

  

  

MANUAL DOS 

PROCEDIMENTOS DE 

ARRECADAÇÃO DO 

FORO JUDICIAL 
 

 
 

 

 

 

DEZEMBRO/2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

(Até 04/12/2013). 
 

 



MMAANNUUAALL    DDOOSS    PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

DDEE    AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO    DDOO    FFOORROO    JJUUDDIICCIIAALL  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  EE  AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO  --––DDCCAA  

CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  
________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* No caso de Dúvida, ligar nos seguintes telefones: 3617-3736, 3617-3783 e 3617-3763 (FAX)                     Página 2 de 42 

2 

 

Í N D I C E 

  

AASSSSUUNNTTOOSS  PPáággiinnaass  

    

CCeennttrraall  ddee  DDiissttrriibbuuiiççããoo  0055  

DDoo  rreeccoollhhiimmeennttoo  ddee  CCuussttaass  0055  

CCoommpprroovvaannttee  ddee  AAggeennddaammeennttoo  0055  

DDaass  iisseennççõõeess  ddaa  UUnniiããoo,,  EEssttaaddoo  ee  MMuunniiccííppiioo  0055  

SSoobbrree  PPeeddiiddoo  ddee  CCoonnssuullttaa  nnºº  001100//22000055  0055  

EExxeeccuuççããoo  ddee  SSeenntteennççaa  0055  

OOrriieennttaaççõõeess  ppaarraa  PPrroocceessssooss  ddiissttrriibbuuííddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  0022//0044//22000022  ––  LLeeii  77..660033//22000011  0066  aa  1122  

OOrriieennttaaççõõeess  ppaarraa  aa  ccoobbrraannççaa  ddaa  TTaaxxaa  JJuuddiicciiáárriiaa  ––  AAlltteerraaççããoo  nnaa  BBaassee  ddee  CCáállccuulloo  1133  aa  1144  
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Instrução Normativa n.º 02/2011 – Instrui os Pedidos de Restituições de Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária; 
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Provimento nº 11/2007-CGJ – Dispõe sobre o arquivamento de processos cujo 

pagamento de custas judiciais esteja pendente. 

 
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedoria/Provimento%2

011_07.pdf 
 

Provimento nº 13/2008-CGJ – Dispõe sobre a anotação de custas processuais 

pendentes de pagamento nos processos dos Juizados Especiais Estaduais e dá outras 

providências. 
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedoria/Provimento%20nº%2013

_08.pdf 

 

Provimento nº 16/2008-CGJ – Dispõe sobre a emissão, averbação e demais atos 

concernentes à certidão premonitória prevista no artigo 615-A do Código de Processo 

Civil e da outras providências. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedori

a/Provimento%20nº%2016_08.pdf 
 

Provimento nº 17/2008-CGJ – Dispõe sobre os pedidos de desarquivamento de 

processo em que a parte é Beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedoria/Provi

mento%20nº%2017_%2008.pdf 
 

Provimento nº 27/2008-CGJ – Trata sobre o valor que deve ser utilizado para realizar 

o cálculo do recurso cível inominado nos Juizados Especiais Cíveis, se atribuído à causa 

ou ao valor da condenação. 

 

http://www.tjmt.jus.br//intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedor

ia/Provimento%20nº%2027_08.pdf 
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Provimento nº 35/2008-CGJ – Disciplina a restituição do valor do preparo de 

recursos interpostos no Juizado Especial, quando houver provimento integral.  
 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/97/921/Provimento_2008_35.

pdf 

 

Consulta nº 50/2008 – Dispõe acerca do recolhimento da Taxa Judiciária na Ação de 

Reconvenção. 

 

Consulta nº 63/2008 – Dispõe acerca da base de cálculo das taxas judiciárias nos 

processos com recolhimentos das custas processuais ao final. 

 

Provimento nº 19/2009-CGJ – Cuida da emissão de guias de recolhimento solicitada 

aos Cartórios Distribuidores e nos Postos de Arrecadação. 

 

http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedori

a/Provimento_19_2009.pdf 

 

Provimento nº 34/2009-CGJ – Suspende a cobrança de contribuições de que tratam as 

tabelas D do Provimento nº 33/2008-CGJ, P do Provimento nº 34/2008-CGJ e F do 

Provimento nº 63/2008-CGJ. 

 
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedoria/Provi

mento_34_2009.pdf 

 

 

CCeennttrraall  ddee  DDiissttrriibbuuiiççããoo  
 

 

Os recolhimentos das Custas Processuais  (Lei n.º 7.603/2001 e Lei n.º 

3.605/1974) e Taxa Judiciária (Lei n.º 4.547/1982) deverão ser efetuados através de guias 

padronizadas, emitidas pela Central de Distribuição, Posto de Arrecadação do 

FUNAJURIS e INTERNET, observando as orientações do Provimento nº 02/2003/CM.  

 

 
OO  CCoommpprroovvaannttee  ddee  AAGGEENNDDAAMMEENNTTOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  BBAANNCCÁÁRRIIOO  NNÃÃOO  SSEERRÁÁ  

AACCEEIITTOO  CCOOMMOO  QQUUIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  GGUUIIAASS  DDEE  RREECCOOLLHHIIMMEENNTTOO..  

 

Somente o CCoommpprroovvaannttee  ddee  PPAAGGAAMMEENNTTOO será aceito como quitação das 

guias de recolhimento do FUNAJURIS. 

 

 

De acordo com o Provimento nº 01/2005-CGJ (art. 1º) e Capítulo 02, Seção 14, 

item 2.14.5 e 2.14.5.1 da C.N.G.C., ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a 
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http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Corregedoria/Provimento2005Corregedoria/Provimento_34_2009.pdf
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União, o Estado, o Município e as respectivas autarquias e fundações, quando da 

distribuição de qualquer ação no Estado de Mato Grosso, porém tal procedimento não 

alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional. 

 

De acordo com decisão oriunda do Pedido de Consulta n.º 010/2005, quanto à 

incidência ou não de novo recolhimento de custas, quando a ação, por questões 

processuais diversas, for remetido para outra Comarca, a exemplo da Carta Precatória 

Itinerante ou declínio de competência, não deve haver novo recolhimento na Comarca de 

destino onde o Cartório distribuidor for oficializado. Entretanto, quando o feito for 

remetido da Comarca onde o Cartório é oficializado para outra com Distribuidor não-

oficializado, deve ser feito o recolhimento das custas referentes à distribuição. Todavia, 

cada caso tem que ser particularmente analisado pelo Juiz Diretor do Foro. 

 

Quando a Execução de Sentença se processar nos próprios autos, não estará 

sujeita à cobrança de custas, devendo a escrivania comunicar ao Cartório Distribuidor, 

para as devidas anotações (Capítulo 06, Seção 7, item 6.7.1 da C.N.G.C.). 

 

Quando a execução for proveniente de outro juízo, a distribuição ao juízo 

competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa 

judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada (Capítulo 06, Seção 7, item 

6.7.1.1 da C.N.G.C.). 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  

0022//AABBRRIILL//22000022,,  CCOOMM  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  TTAABBEELLAASS  DDEE  CCUUSSTTAASS  --  LLEEII  NN..ºº  

77..660033//22000011  --  AATTUUAALLIIZZAADDAASS  AATTRRAAVVÉÉSS  DDOO  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  NN..ºº  4411//22001133--CCGGJJ..  

  

TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  --  0011 - RECURSOS ORIUNDOS DO 1º GRAU = recolhe-se R$ 

342,65. 
 

NNOOTTAA::   Item 1 -  O preparo inclui portes de remessa e de retorno. 

 

DDooss  RReeccoollhhiimmeennttooss  ddee  CCuussttaass  JJuuddiicciiaaiiss  ee  TTaaxxaa  JJuuddiicciiáárriiaa  nnoo  ÂÂmmbbiittoo  ddooss  

JJuuiizzaaddooss  EEssppeecciiaaiiss..  
 

ARTIGO 9º da Lei nº 7.603/2001- Parágrafo Único do art. 54 - O preparo do recurso, 

na forma do inciso 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, segundo os 

valores das tabelas anexas a esta Lei, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. 

 

EExxeemmpplloo  ppaarraa  PPrreeppaarroo  ddee  RReeccuurrssoo  IInnoommiinnaaddoo::  
 

1) Conta do preparo da apelação, recolhem-se as Custas Judiciais de acordo com a 

Tabela A item 01 – R$ 342,65; 
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2) Conta do processo, recolhem-se as Custas Judiciais de acordo com o valor da causa, 

obedecendo ao valor mínimo de R$ 376,85 e ao valor máximo de R$ 31.545,25; 

 

3) Conta do processo, recolhe-se a Taxa Judiciária de acordo com a nova base de 

cálculo (Lei Complementar n.º 261 de 18/12/2006), obedecendo ao valor mínimo de 01 

(uma) UUPPFF//MMTT  vviiggeennttee  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddoo  aajjuuiizzaammeennttoo  ddoo  ffeeiittoo  ((ssiittee  SSEEFFAAZZ//MMTT)) e ao 

valor máximo de R$ 20.000,00; 

 

TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  --  0022 - AGRAVO DE INSTRUMENTO = recolhem-se R$ 142,10. 
 

NOTA : Sobre os recursos e agravos administrativos, em que forem partes pessoa física 

(exceto servidores e magistrados) e pessoa jurídica, incidirá os valores constantes dos 

itens 01 e 02,  devendo as importâncias serem recolhidas através de guia disponível na 

Internet, Postos de Arrecadação do FUNAJURIS, nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados das Comarcas e no Departamento Judiciário Auxiliar do Egrégio Tribunal 

de Justiça. 

  

CCUUSSTTAASS  JJUUDDIICCIIAAIISS  ((TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  0044  ee  TTAABBEELLAA  BB  IITTEEMM  0011))  
 

I - nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45 = cobram-se R$ 376,85 

EExxeemmpplloo: valor da causa: R$ 25.000,00 = R$ 376,85 (valor a ser recolhido de Custas 

Judiciais). 
 

II - de valor acima de R$ 37.687,45 até R$ 382.620,00 = cobra-se 1% (um por cento) do 

valor da causa. 

 

EExxeemmpplloo: valor da causa: R$ 150.000,00 (x) 1% = R$ 1.500,00 (valor a ser recolhido 

de Custas Judiciais). 

 

TTAABBEELLAASS  AA  ee  BB    ((NNOOTTAASS))   - de valor excedente a R$ 382.620,00 até R$ 5.926.430,00 

= cobra-se 0,5% (meio por cento) sendo o teto máximo de R$ 31.545,25 (limite 

permitido para o recolhimento do valor das Custas Judiciais). 

 

EExxeemmpplloo  ––  AA:: valor da causa: R$ 500.000,00 

 

1ª etapa: R$ 500.000,00 (–) R$ 382.620,00 = R$ 117.380,00; 

2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 

3ª etapa: R$ 117.380,00 (x) 0,5% = R$ 586,90; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 586,90 = R$ 4.413,10 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais). 

 

EExxeemmpplloo  ––  BB:: valor da causa: R$ 2.500.000,00 

1ª etapa: R$ 2.500.000,00 (–)R$ 382.620,00 = R$ 2.117.380,00; 

2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 
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3ª etapa: R$ 2.117.380,00 (x) 0,5% = R$ 10.586,90; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 10.586,90 = R$ 14.413,10 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais). 

 

EExxeemmpplloo  ––  CC:: valor da causa: R$ 5.926.430,00 

1ª etapa: R$ 5.926.430,00 (–)R$ 382.620,00 = R$ 5.543.810,00; 

2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 

3ª etapa: R$ 5.543.810,00 (x) 0,5% = R$ 27.719,05; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 27.719,05 = R$ 31.545,25 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais, o qual representa o limite máximo permitido). 

 

NNOOTTAASS: 

 

a) - No caso de Execução de Sentença, o valor das custas será o previsto no item l (R$ 

376,85). 

 

b) - O valor desta Tabela incide, inclusive, na Reconvenção, Oposição, Restauração de 

Autos, Retificação de Área, Retificação de Registros, Dúvida Inversa, etc.  

 

Obs.: Consulta  nº 50/2008,  dispõe sobre o recolhimento da Taxa Judiciária na 

Ação de Reconvenção, à luz do que determina o Art. 419 do Decreto Lei nº 

2.129/1986. 

 

 f) - Na Correição Parcial será cobrado o mesmo valor de Agravo de Instrumento (R$ 

142,10). 

 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO: 

 

Ao solicitar as guias para o pagamento dos Atos de Autenticação de cópias, 

Carta de Adjudicação, Carta de Sentença, Certidão de Objeto de Pé, Desarquivamento e 

Formal de Partilha, é necessário emitir Formulário de Solicitação de Emissão de Guias 

de Custas junto ao Cartório Distribuidor. 

 

TABELA A ITEM - 05 – AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS - recolhe-se R$ 2,20 (cada). 

 

AAttooss  pprraattiiccaaddooss  ppeellaa  EEssccrriivvaanniiaa  qquuee  ddeevveerrããoo  sseerr  rreeccoollhhiiddooss  aaoo  FFUUNNAAJJUURRIISS,,  

aattrraavvééss  ddee  gguuiiaass  eemmiittiiddaass  ppeellaa  CCeennttrraall  ddee  DDiissttrriibbuuiiççããoo::  
 

TABELA A ITEM - 07 – SERVIÇOS DE FAC-SÍMILE OU SIMILARES. 

 

I – Pela primeira página = cobram-se R$ 6,25 (Este item será aplicável na primeira e 

segunda instância). 
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II – por página que acrescer = cobram-se R$ 3,00 (Este item será aplicável na primeira e 

segunda instância). 

 

NNOOTTAA: No caso de remessa pela parte, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor junto com os originais (Lei n.º 9.800/99, art. 2º), ou seja, o recolhimento será 

efetuado na primeira instância e a guia deverá seguir junto com os originais. 

 

TABELA B ITEM - 02 - HABILITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - 

recolhem-se R$ 83,90 

 

CCeerrttiiddõõeess  EEmmiittiiddaass  ppeellaa  CCeennttrraall  ddee  DDiissttrriibbuuiiççããoo  
 

Todas as certidões, inclusive as gratuitas, deverão ser numeradas e emitidas pelo 

Sistema APOLO. 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO  DDEE  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  CCÍÍVVEEIISS  EE  CCRRIIMMIINNAAIISS::  São gratuitas aquelas 

certidões solicitadas por interesse pessoal, desde que sejam solicitadas pelo próprio 

requerente (Pessoa Física) ou pelo seu representante com procuração (terceira pessoa) – 

Conforme Ofício Circular nº 200/2010-CGJ/DOF.  De outro modo, devem ser pagas e 

recolhidas as certidões solicitadas para pessoa jurídica e aquelas requeridas para terceira 

pessoa sem procuração. 

 

 

Nos casos de Certidão para comprovar militância dos advogados na Comarca, 

como não é possível emití-la pelo Sistema APOLO, o Distribuidor deverá orientar o 

advogado a requerer por escrito, na Central de Distribuição, que por sua vez fará 

informação ao Juiz Diretor, objetivando obter autorização para expedir a referida 

Certidão pelo WORD. 

 

A cada certidão solicitada na Central de Distribuição deverá ser emitida uma 

guia e recolhida no banco, salvo os casos de isenção ou gratuidade. 

 

TABELA A ITEM - 06 e TABELA B ITEM – 03 BUSCA COM CERTIDÃO OU 

DESARQUIVAMENTO 

 

I. até um ano – R$ 35,90 

II. além de um ano, R$ 4,95 por ano, sendo o máximo de R$ 83,05 

 

DDEESSAARRQQUUIIVVAAMMEENNTTOO: Cobram-se pela data de arquivamento do Processo, 

utilizando-se o mesmo critério do item anterior para o cálculo. 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 35,90  (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 4,95  por ano, sendo o máximo de R$ 83,05 
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Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de arquivamento: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95  (x) 4 = R$ 19,80 
(+)

 

 TOTAL   = R$ 55,70 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de arquivamento: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 10= R$ 49,50 
(+)

 

TOTAL = R$ 85,40 (neste caso, recolhem-se R$ 83,05, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 

 

TABELA B ITEM - 03 NOTAS  – caso sejam solicitados a certidão e o 

desarquivamento, acrescer 50% da Tabela. 

 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO  DDAA  EESSCCRRIIVVAANNIIAA  

  

Andamento do Feito, Objeto e Pé, Inteiro Teor, de Agravo, etc.  -  Cobra-se pela data da 

distribuição do Processo, utilizando-se o mesmo critério do item anterior para o cálculo. 

 

Certidão Sem Busca - cobra-se 50% da Tabela: 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 17,95 (valor mínimo). 

II - além de um ano, R$ 2,47 por ano, sendo o máximo de R$ 41,52 

 

 

Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 4 = R$ 9,88 
(+)

 

TOTAL = R$ 27,83 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

R$ 2,47 (x) 10 = R$ 24,70 
(+)

 

TOTAL  = R$ 42,65 (neste caso, recolhem-se R$ 41,52, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 

 

Certidão Com Busca - cobram-se 100% da Tabela: 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 35,90 (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 4,95 por ano, sendo o máximo de R$ 83,05 
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Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 4 = R$ 19,80 
(+)

 

TOTAL = R$ 55,70 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 10= R$ 49,50 
(+)

 

TOTAL  = R$ 85,40 (neste caso, recolhem-se R$ 83,05, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 
 

 

BBUUSSCCAA: Cobra-se pela data da distribuição do Processo, utilizando-se o mesmo 

critério do item anterior para o cálculo. 
 

I - até um ano = cobram-se R$ 17,95  (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 2,47 por ano, sendo o máximo de R$ 41,52 

NOTA: neste caso, cobra-se 50% da Tabela, pois se considera unicamente a 

Busca. 
 

 

Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 4 = R$ 9,88 
(+)

 

TOTAL = R$ 27,83 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 
 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 10 = R$ 24,70 
(+)

 

TOTAL   = R$ 42,65 (neste caso, recolhem-se R$ 41,52, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais a ser recolhido). 
 

 

TABELA B ITEM - 04 - CARTA DE SENTENÇA - cobram-se por página R$ 11,90 
 

TABELA B ITEM - 05 - FORMAL DE PARTILHA, CARTA DE ADJUDICAÇÃO, 

DE ARREMATAÇÃO E DE REMISSÃO - cobram-se por página R$ 11,90 
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Parágrafo Único do art. 8º da Lei nº 7.603/2001- Nos inventários e arrolamentos, o 

recolhimento será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de 

adjudicação. 

 

TABELA B ITEM 06 - PRECATÓRIA E ROGATÓRIA - para o seu processamento 

recolhem-se R$ 171,30 

 

NNOOTTAA: Está incluído o porte de retorno. 

 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT – Capítulo 

02, Seção 03 – Item 2.3.11 - no caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, custas e taxa judiciária serão, obrigatoriamente, recolhidas no 

juízo deprecante. 

 

OObbsseerrvvaaççõõeess: 
 

Comarcas com Cartório Distribuidor Não Oficializado: Barra do Garças, Cáceres, 

Rondonópolis  e  Tangará da Serra. 

 

1) Para o preparo (recolhimento) da Carta Precatória, nas comarcas que 

possuem Cartório Distribuidor não oficializado (Tabela C), do valor de R$ 171,30 

(custas) a ser recolhido ao FUNAJURIS, deverá ser deduzida  a importância de R$ 41,40, 

referente à distribuição (R$ 17,60), uma averbação (R$ 11,90) e uma anotação            

(R$ 11,90), em conformidade com o Provimento nº 04/2002-CM - art. 1º. 

 

 

2) Para o preparo (recolhimento) das Petições Iniciais de comarcas que 

possuem Cartório Distribuidor não oficializado, das Custas a serem recolhidas ao 

FUNAJURIS, deverá ser deduzida a importância de R$ 41,40, referente à distribuição, 

uma averbação e uma anotação (Provimento nº 04/2002-CM - art. 1º). 

 

 

3) No Estado de Mato Grosso, as cartas precatórias serão recebidas pelo Juiz 

Diretor do Foro da comarca destinatária, sendo protocoladas, com anotação dos dados 

básicos de identificação (nº, origem, partes e objeto), ficando a distribuição condicionada 

ao recolhimento das custas judiciais constante da Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001, 

que deverá ser providenciado pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da precatória, independentemente de prévia notificação (Capítulo 2, Seção 

7 – Item 2.7.1 da C.N.G.C.). 

 

4) 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 (Capítulo 2, Seção 7 – Item 2.7.2 da C.N.G.C.). 
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5) As Cartas Precatórias serão distribuídas independentemente de preparo, 

quando encaminhadas com pedido de urgência previstas no artigo 205 do Código de 

Processo Civil, observando o disposto no artigo 208 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 (Capítulo 2, 

Seção 7, Item 2.7.3 da C.N.G.C.).  

 

 

CCUUSSTTAASS  DDOO  CCAARRTTÓÓRRIIOO  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORR,,  CCOONNTTAADDOORR  EE  PPAARRTTIIDDOORR  

NNÃÃOO  OOFFIICCIIAALLIIZZAADDOO 

 

 

CCoommaarrccaass::  Barra do Garças, Cáceres,  Rondonópolis e Tangará da Serra. 

 

ARTIGO 2º da Lei nº 7.603/2001 - Nas Comarcas onde os Cartórios Judiciais não 

forem oficializados, as custas deverão ser pagas diretamente aos seus titulares, segundo 

os valores da Tabela “C”, que serão deduzidos daqueles constantes da Tabela “B” – item 

01. 

 

TABELA C ITEM 01 da Lei 7.603/2001 - AVERBAÇÃO, RETIFICAÇÃO, 

CANCELAMENTO OU ANOTAÇÃO NO LIVRO DE DISTRIBUIÇÃO = cobra-se R$ 

11,90 

 

 

NNOOTTAA: O Provimento nº 04/2002-CM art. 1º autoriza os titulares dos Cartórios 

Distribuidores não oficializados a  receberem diretamente da parte os valores (Tabela C 

item 01) relativos à distribuição, uma averbação e uma anotação. 

 

 

TABELA C ITEM 05 – DISTRIBUIÇÃO=cobram-se R$ 17,60 

 

 

TTAAXXAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA  
 

A TAXA JUDICIÁRIA deve ser recolhida, obedecendo aos critérios 

estabelecidos na Lei nº 4.547, de 27.12.82 e Decreto Lei nº 2.129/86, com as alterações 

nelas introduzidas. 

 
 

AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  BBAASSEE  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  TTAAXXAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA  
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Nova Base de Cálculo da Taxa Judiciária, aprovada através da Lei 

Complementar n.º 261 de 18/12/2006, que altera os §§ 1º e 2º e cria o § 3º do art. 414, 

do Decreto Estadual n.º 2.129, de 25/07/1986, cuja lei entra em vigor na data de sua 

publicação, conforme os seguintes exemplos. 

 

§ 1º - Nas causas de valor inestimável e nas de até 100 (cem) vezes o valor da UPF/MT  

cobra-se o valor mínimo de  01 (uma) UPF/MT vigente no exercício do ajuizamento 

do feito. 
 

§ 2º - Nas causas de valor acima de 100 (cem) vezes o valor UPF/MT até R$ 350.000,00 

= cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa. 

 

Exemplo: sendo o valor da causa de R$ 150.000,00 (x) 1% = R$ 1.500,00 (valor a ser 

recolhido de Taxa Judiciária). 
 

 

§ 3º - Nas causas de valor excedente a R$ 350.000,00 até R$ 3.650.000,00 = cobra-se  

mais 0,5% (meio por cento), não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 

(limite máximo permitido para o recolhimento do valor da Taxa Judiciária). 
 

 

EExxeemmpplloo  ––  AA:: valor da causa: R$ 500.000,00 

1ª etapa: R$ 500.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 150.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 150.000,00 (x) 0,5% = R$ 750,00; 

4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 750,00 = R$ 4.250,00 (valor total a ser recolhido de Taxa 

Judiciária). 
 

 

EExxeemmpplloo  ––  BB:: valor da causa: R$ 2.500.000,00 

1ª etapa: R$ 2.500.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 2.150.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 2.150.000,00 (x) 0,5% = R$ 10.750,00; 

4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 10.750,00 = R$ 14.250,00 (valor total a ser recolhido de 

Taxa Judiciária). 
 

EExxeemmpplloo  ––  CC:: valor da causa: R$ 3.650.000,00 

1ª etapa: R$ 3.650.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 3.300.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 3.300.000,00 (x) 0,5% = R$ 16.500,00; 

4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 16.500,00 = R$ 20.000,00 (valor total a ser recolhido de 

Taxa Judiciária, o qual representa o limite máximo permitido). 
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OObbsseerrvvaaççõõeess: 
 

01) A atualização do valor da UUPPFF//MMTT ocorre por intermédio de Portaria 

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT. 

 

 

02) Com relação à cobrança de Taxa Judiciária nas ações de Embargos (do 

devedor, de terceiros, à execução e à arrematação), somente a ação de Embargos de 

Terceiros deve recolher a Taxa Judiciária. 

 

03) Conforme Decreto-Lei n.º 2.129/86, Seção II, há previsão de Isenção da 

Taxa Judiciária para determinadas ações. 

 

04) A incidência da Taxa Judiciária nas Cartas Precatórias é de 0,341 vezes o 

valor da UPF/MT vigente no exercício do ajuizamento do feito. 

 

05) A Base de Cálculo para a cobrança da Taxa Judiciária deve ser a base 

contida na lei vigente por ocasião da distribuição da ação, conforme Consulta n.° 

63/2008 com parecer homologado pelo Corregedor-Geral da Justiça, em 20/10/2008. 

 

 

CCoonnttrroollee  ee  AArrqquuiivvoo  ddaass  CCeerrttiiddõõeess  
 

CCEERRTTIIDDÃÃOO//VVEERRDDEE//VVEERRMMEELLHHOO: Deverá arquivar cópias das certidões expedidas, 

constando o respectivo número do selo de autenticidade utilizado, obedecendo à ordem 

numérica decrescente da certidão e da série do selo e anexando a guia de recolhimento 

autenticada para (certidões pagas) ou documento que comprove a gratuidade (certidões 

gratuitas). 

 

 

SSeellooss  ddee  AAuutteennttiicciiddaaddee  --  LLeeii  nn..ºº  77..660033//22000011..  
 

Art. 5º da Portaria nº 049/2002/TJ-MT - O Cartório Distribuidor somente utilizará e 

aplicará selo destinado a autenticidade de certidão. 

 

Parágrafo Único O Selo de cor vermelha será utilizado nas certidões gratuitas e o verde 

nas certidões pagas. 

 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO//VVEERRDDEE::  

Deverá arquivar a 2ª via da certidão expedida, constando o respectivo 

número do selo utilizado, anexando a guia de recolhimento autenticada. 

O arquivo deverá ser mantido na sequência numérica dos selos de 

autenticidade. 
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CCEERRTTIIDDÃÃOO//VVEERRMMEELLHHOO::  

Deverá arquivar a 2ª via da certidão expedida, constando o respectivo 

número do selo utilizado, e o documento que comprove  a gratuidade. 

O arquivo deverá ser mantido na sequência numérica dos selos de 

autenticidade. 

Art. 8º da Portaria nº 049/2002/TJ-MT - Todos os responsáveis pela guarda dos selos 

de autenticidade – Diretor de Departamento, Gerente Administrativo, Distribuidor, 

Gestor ou seus substitutos velarão por eles em local seguro, sob pena de responsabilidade 

civil, penal e administrativa. 

 

Parágrafo Único - O extravio e a subtração dos selos serão comunicados ao magistrado 

titular da vara e ao Juiz Diretor do Fórum, devendo este último informar a ocorrência ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, indicando a série dos selos desviados, para a devida 

publicação na imprensa oficial. 

 

Art. 12 da Lei nº 7.603/2001- Sendo o documento constituído de mais de uma folha, 

será aplicado um selo de autenticidade em cada folha. 

 

Art. 14 da Lei nº 7.603/2001- A segunda via dos documentos expedidos conterão o 

número de série do respectivo selo de autenticidade. 

 

O Balanço Mensal dos selos de autenticidade recebidos e utilizados deverá ser elaborado 

e arquivado mensalmente pelos setores responsáveis, para futuras fiscalizações do 

Departamento de Controle e Arrecadação. 

  

  

  

  

  

  

CCUUSSTTAASS  DDOO  CCAARRTTÓÓRRIIOO  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORR,,  CCOONNTTAADDOORR  EE   
 

 

 

 

 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AATTÉÉ  0011ºº  

DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22000022  ((TTAABBEELLAA//CCUUSSTTAASS  --  LLEEII  NN..ºº  33..660055//11997744  ee  

PPRROOVVIIMMEENNTTOO  NNºº  3344//22000088--CCGGJJ))..  
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ARTIGO 18 da Lei nº 7.603/2001 - Os processos distribuídos até 1º de abril de 2002 

continuarão regidos pela Lei nº 3.605, de 19 de dezembro de 1974, e suas respectivas 

tabelas, com as alterações posteriores. 
 

As custas serão cobradas e recolhidas em conformidade com as seguintes 

determinações: 
 

No procedimento comum ordinário, o processo deve ser contado e preparado 

antes do julgamento, conforme o estado do processo (CPC, arts. 329 e 330, I e II), ou 

ainda antes da realização da audiência de tentativa de conciliação e saneamento (CPC, 

art. 331, caput), determinado-se, neste último caso, nova conta e preparo ao final da 

instrução e antes da prolação da sentença. 

 

Em qualquer caso, a conta e o preparo deverão preceder à extinção do processo 

sob qualquer fundamento (CPC, arts. 267, I a XI; 269, I a V; 794, I a III; 897; 1.071, § 

2.º, etc), e na execução também precederão à remição e aos atos de expropriação (CPC, 

art. 651), devendo o recolhimento abranger todas as despesas realizadas até a fase 

processual em que ocorrer a extinção (CPC, art. 20, § 2.º). 
 

Havendo a suspensão do processo (CPC, arts. 265, I a III; 791, I a III; 819, I a II, 

etc), ou a remessa dos autos para outra vara ou comarca, as custas deverão ser recolhidas 

previamente à decisão que ordenar a suspensão ou remessa, e, no caso de expedição de 

carta precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, custas e taxa judiciária serão 

obrigatoriamente recolhidas no juízo deprecante, devendo o valor do depósito prévio ser 

recolhido como custas (Provimento n.º 04/2003/CM). 
 

Em relação aos processos 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 à 

referência formal ao inadimplemento dos encargos. 
 

 

A Taxa Judiciária deve ser cobrada e recolhida em todos os feitos ajuizados, 

com exceção os da Justiça Gratuita e os isentos por Lei (Lei nº 4.547 de 27/12/82, 

regulamentada pelo Decreto nº 63, de 27/05/83, Decreto Estadual n.º 2.129 de 

25/07/1986 e alterada pela Lei Complementar n.º 261 de 18/12/2006). 
 

Art. 1º. do Provimento nº 04/2003/CM- Fica autorizada a conversão em Custas do saldo 

do Depósito Prévio arrecadado na 1º Instância até a presente data. 

 

§ 1º- O FUNAJURIS suportará as despesas (correio e fotocópias) dos processos 

distribuídos até 01/04/2002, que possuam saldo credor referente ao Depósito Prévio. 
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§ 2º- A complementação do Depósito Prévio, efetivado pelas partes, será recolhida como 

Custas, passando o FUNAJURIS a arcar com as despesas de correio e fotocópias até o 

final do processo. 
 

NNOOTTAA: Conforme CONSULTA – OFÍCIO Nº 433/FAJ - Os processos sem saldos e os 

com saldo até o valor de R$ 11,22, deverão efetuar a complementação de Depósito 

Prévio que será recolhida como Custas, para que o FUNAJURIS possa arcar com as 

despesas de correio e fotocópias até o final do processo. 

 

De acordo com o Provimento nº 04/2003/CM em seu art. 1º, § 1º, as despesas 

com correio e fotocópias dos processos distribuídos até 01/04/2002 serão suportadas pelo 

FUNAJURIS, através da Coordenadoria Administrativa dos Fóruns, nos moldes dos 

processos acobertados pela Lei nº 7.603/2001. 

 

 

CCoonnttaaddoorriiaa  
 

 

Os processos distribuídos até 1º de abril de 2002 continuarão regidos pela Lei n.º 

3.605, de 19 de dezembro de 1974, e suas respectivas tabelas, com as alterações 

posteriores (Artigo 18 da Lei n.º 7.603/2001). 

 

 

O Contador Judicial deve observar se o Distribuidor Judicial incluiu no recibo e 

recolheu o valor da primeira contagem de custas (Tabela L - item 45), por ocasião da 

distribuição de petição inicial. O referido valor deverá ser incluído somente a partir da 

segunda contagem de custas processuais. 

 

 

O Contador Judicial deverá incluir o valor da guia de recolhimento na conta de 

preparo dos recursos e também nas contagens de custas processuais, de acordo com a 

quantidade a ser utilizada. 

 

O Contador Judicial deverá incluir na contagem de custas processuais o valor do 

saldo devedor das Cartas Precatórias devolvidas ao juízo deprecante, que foram juntadas 

no processo principal. Com relação às Cartas Precatórias que não foram contadas no 

juízo deprecado, estas deverão ser contadas e o seu saldo devedor de custas processuais 

incluídos na conta de custas do processo principal. Os procedimentos supracitados 

referem-se apenas às Cartas Precatórias entre comarcas do Estado de Mato Grosso. 

 

O saldo devedor de custas, quando não pago e recolhido, deve ser atualizado de 

acordo com os índices de reajuste da Tabela de Custas, cumulativamente. 
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Nos processos de Execução Fiscal e do Juizado Especial (em caso de recurso ou 

condenação pelo juiz ao pagamento das custas), o Contador Judicial deverá atualizar o 

valor da causa para apurar corretamente o devido valor da Taxa Judiciária. 

Deverão ser incluídas nas contagens de custas as despesas com correio e 

fotocópias certificadas pela escrivania nos processos (Juizado Especial e Justiça Gratuita 

temporária ou provisória). 

 

 

Nos processos de Justiça Gratuita (com a condenação de custas ao final) e nos 

processos de Execução Fiscal, o Contador Judicial deverá efetuar a contagem de custas 

incluindo todas as despesas processuais (correio, fotocópia, distribuição, taxa judiciária, 

tabela P, guias de recolhimento e demais atos). 

 

 

No caso de recurso do Juizado Especial, o Contador Judicial deverá proceder 

da mesma forma que na Justiça Comum, em conformidade com a Lei Nº 9.099/95 - 

Artigo 54 - parágrafo único, que diz: “o preparo do recurso dos juizados compreenderá 

todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvadas a hipótese de assistência judiciária gratuita”, devendo efetuar 02 

(duas) contas de custas, sendo: 

 
 

1ª) conta do preparo de apelação: de acordo com a Lei N.º 9.099/95 (Artigo 54). 
 

A conta de preparo dos recursos de Apelação dos processos distribuídos até 1º 

de abril de 2002 (Justiça Comum e Juizado Especial) poderá ser elaborada de acordo com 

a Tabela de Custas em vigor (Provimento n.º 34/2008-CGJ) mais os valores dos portes de 

remessa e retorno (Provimento n.º 23/2007-CGJ), conforme modelo abaixo: 
 

Tabela  A  item 01 

Tabela E item 25 

Tabela E item 19 

Tabela L item 45 

 

Mais os valores dos portes de remessa e retorno. 
 

2ª) contagem das custas do processo: incluindo todas as despesas processuais (correio, 

fotocópia, distribuição, taxa judiciária, tabela P, guias de recolhimento e demais atos). 
 

 

A contagem das custas processuais (Justiça Comum e Juizado Especial), 

tendo em vista a disposição da Tabela de Custas - Provimento n.º 34/2008-CGJ, deve 

observar os seguintes critérios: 
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TTAABBEELLAA  EE  --  AAttooss  ddooss  EEssccrriivvããeess  
 

 

Item 11 - Autuação da capa e efetuação de registro em livros (sempre será cobrado na 1ª 

contagem). 

Item 12 - Busca - Consulta em arquivos (geralmente cobra-se item a mais item b). 

 

Item 13 - Certidão (qualquer tipo)- em breve relatório - item a; 

- por página que acrescer - item b; 

- em processo (carimbo) - item c. 
 

Item 14 - Carta de Arrematação - Quando o bem é arrematado em leilão. 

 

Carta de Adjudicação - Quando um herdeiro cede os seu direitos no formal de 

partilha para outro. 

 

Carta de Remissão 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Geralmente cobram-se os itens a + b. 

 

Item 15 - Carta de Sentença - Quando o Gestor Judiciário elabora uma carta relatando a 

decisão do Juiz. 

 

Item 16 - Conserto ou Conferência de Traslado, Certidão, Outras Peças - Aparece no 

processo em forma de certidão ou escrito conserto. Refere-se a conserto (emenda), 

transferência de documentos, retificação, etc. 

 

Item 17 - Diligência - Quando por necessidade é realizada pelo Gestor Judiciário. 

 

Item 18 - Edital - É sempre emitido em 02 vias (uma fica no mural e a outra fica no 

processo). Cobram-se os itens a + b. 

 

Item 19 - Guia de Recolhimento - É cobrada sempre que for utilizada. 

 

Item 20 - Audiências - Aparece no processo como “Termo de Qualificação, 

Interrogatório, Oitiva de Testemunha e Inquirição de Testemunha”. 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Geralmente cobram-se o item a mais o item c vezes o número de páginas, 

mais o item d vezes o número de testemunhas, quando houver. 

 

Item 21 - Intimação - Em cartório, cobra-se o item a; fora de cartório, cobra-se o item b. 

 

Item 22 - Mandado - São emitidas no mínimo 03 folhas. 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Cobram-se o item a mais 02 vezes o item b (quando for uma pessoa). 
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Item b vezes o número de pessoas acrescentando 02 vezes o item b, por 

mais duas folhas (quando for mais de uma pessoa no mesmo mandado). 

Item 23 - Alvará - É emitido sempre em 03 vias. 

 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Cobra-se o item a mais 02 vezes o item b. 

 

Item 24 - Agravo de Instrumento - O processo sobe para o Tribunal de Justiça (quando se 

discorda do cálculo). 

 

Item 25 - Apelação - O processo sobe para o Tribunal de Justiça (quando se discorda da 

sentença). 

Item 26 - Autos - Vem especificado “Autos de”: (arrematação, adjudicação, remissão de 

bens, etc.)  

Item 27 - Ofícios em Geral - Expedidos na comarca. 

 

Item 28 - Precatório e Rogatório (de qualquer tipo). 

 

Item 29 - Termo - Todos os carimbos utilizados pelo Gestor Judicial, com exceção do 

carimbo de certidão (acrescenta-se sempre mais 03 no final). 

 

Item 30 - Rubrica - Número de folhas do processo (acrescentam-se mais 02 no final - 

uma do Contador e outra do Gestor Judicial). 

 

Item 31 - Formal de Partilha - Divisão da herança pelos herdeiros. Aparece em todos os 

rolamentos e inventários.  Cobra-se pelo número de herdeiros. 

 

NNOOTTAA: Certidão de Pagamento do Quinhão Hereditário - É a transferência ou venda dos 

bens de um herdeiro para terceiros. É uma quitação comprovando o recebimento da 

venda da herança. 

 

TTAABBEELLAA  FF  --  PPoorrtteeiirrooss  ddooss  AAuuddiittóórriiooss  
 

Item 32 - Pregão - Audiências (é cobrado por pessoa chamada). 

 

Item 33 - Licitação - Praça (sempre que houver leilão e a praça for positiva). 

 

Item 34 – A afixação de Edital ou qualquer outro papel. 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Sempre que houver edital, haverá sua afixação. 

 

 

TTAABBEELLAA  GG  --  LLeeiillooeeiirroo  
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Item 35 - Leiloeiro - Cobra-se pregão + praça + afixação de edital. 

 

TTAABBEELLAA  HH  --  IInnttéérrpprreettee  ee  TTrraadduuttoorr  

  
 

Item 36 - Interpretação - Em depoimento ou interrogatório. 

Item 37 - Tradução. 

TTAABBEELLAA  II  --  AAvvaalliiaaddoorr  
 

Item 38 - Avaliador - Faz um laudo de avaliação de bens móveis e bens imóveis. Cobra-

se também o item Nota (pela lavratura do laudo). 

 

  

TTAABBEELLAA  JJ  --  PPeerriittoo  
 

Item 39 - Arbitramento - O Juiz nomeia um perito para falar sobre o laudo do Avaliador. 

 

OObbsseerrvvaaççããoo: Cobra-se o Laudo, mais as custas devidas ao avaliador no Item 38. 

 

Item 40 - Exame, Vistorias e outras perícias de qualquer natureza - O Juiz fixa o valor a 

ser recebido pelo perito (o valor deste honorário não entra na contagem de custas, 

pertence ao perito). 

 

Item 41 - Assistência - Pelo comparecimento do perito nas audiências, por determinação 

do Juiz cobra-se o item a. Nas assistências do perito fora da audiência, cobra-se o item b. 

 

TTAABBEELLAA  KK  --  DDeeppoossiittáárriioo  
 

Item 42 - Depósito - Aparece no processo como “Termo de Compromisso” quando o 

depositário é nomeado pelo Juiz, ou como “Autos de Depósito” quando o depositário for 

funcionário do Poder Judiciário. 

 

Item 43 - Certidão (breve relatório) - O mesmo cobrado na Tabela E - item 13. 

 

TTAABBEELLAA  LL  --  CCoonnttaaddoorr  
 

Item 44 - Cálculo - De dívidas, atualizações, rateios, etc. 

 

Item 45 - Contagem de Custas - Em qualquer processo. 

 

Item 46 - Certidão (breve relatório) - O mesmo cobrado na Tabela E - item 13. 
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TTAABBEELLAA  MM  --  PPaarrttiiddoorr  
Item 47 - Partilha e Sobrepartilha - Só é cobrado quando é feito pelo partidor (oficial). 

Vem escrito “Esboço de Partilha”. 

 

Item 48 - Reforma ou Emenda de Partilha e Sobrepartilha - Quando houver alteração na 

partilha ou sobrepartilha. Cobra-se o mesmo valor do item 47. 

 

Item 49 - Certidão (breve relatório) - Quando o partidor certifica que o formal de partilha 

ou sobrepartilha está correto, ou qualquer outra certidão emitida por ele. Cobra-se o 

mesmo da Tabela E - item 13. 

TTAABBEELLAA  NN  --  DDiissttrriibbuuiiddoorr  
 

Item 50 - Averbação, Retificação, Cancelamento ou Anotação no Livro de Distribuição - 

Todos estes atos são cobrados sempre na inicial. 

 

Item 51 - Busca - O mesmo cobrado na Tabela E - item 12. 

 

Item 52 - Certidão (breve relatório) - O mesmo cobrado na Tabela E - item 13. 

 

Item 53 - Distribuição - O ingresso de qualquer petição em Juízo. 

 

TTAABBEELLAA  OO  --  AAttooss  ddoo  OOffiicciiaall  ddee  JJuussttiiççaa  
 

Item 54 - Certidão - Qualquer certidão do Oficial, referente a sua função. 

 

Item 55 - Citação e Intimação da Partes - Só não é cobrado quando não se encontra a 

parte intimada. Cobrar pelo número de pessoas intimadas. 

 

Item 56 - Diligência - Cobra-se por endereço visitado. 

 

OObbsseerrvvaaççããoo:  Cobram-se as letras a e b (conforme cada caso).   Quanto à letra C,  

cobra-se  c  +  R$ 1,75  por  Km  rodado,  não  podendo  ultrapassar  a  importância  de 

R$ 50,00  (verificar a quilometragem por intermédio da Portaria da Diretoria do Fórum, 

acerca da Tabela de Diligência dos Oficiais de Justiça da Comarca). 

 

TTAABBEELLAA  PP  --  CCoonnttrriibbuuiiççõõeess  
 

OBSERVAÇÃO:   Aplicam-se os ditames do Provimento n.° 34/2009-CGJ – 

Suspensão da Cobrança da Tabela P. 
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IInnffoorrmmaaççõõeess  CCoommpplleemmeennttaarreess  
 

Justiça Gratuita – Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão 

apreciados e julgados pelo juiz da causa (Capítulo 2, Seção 14, Item 2.14.8 da 

C.N.G.C.). 

 

Justiça da Infância e da Juventude - É isenta de custas e emolumentos, salvo 

em casos de litigância de má-fé (Capítulo 4, Seção 2, Item 4.2.2 da C.N.G.C.). 

 

Distribuição da Inicial – Devem ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

a Taxa Judiciária e as custas judiciais, não sendo permitido pagamento ao final (Capítulo 

2, Seção 14, Item 2.14.2 da C.N.G.C.). 

 

Certidão – Toda  Certidão será expedida com inteiro teor, ou por resumo, 

devendo apor-se um selo de autenticidade em cada folha (Capítulo 2, Seção 6, Item 

2.6.2 da C.N.G.C.). 

 

Cartas Precatórias – Recebimento, prazo, distribuição e devolução (Capítulo 

2, Seção 7, Item 2.7.1 ao Capítulo 2, Seção 7, Item 2.7.18 da C.N.G.C.). 

 

Preparo de Recursos – Interposição do recurso e valores a serem recolhidos 

(Capítulo 2, Seção 11, Item 2.11.1 da C.N.G.C.). 

 

Depósito e Alvarás Judiciais – No Estado de Mato Grosso deverão ser 

efetuados na Conta Única do Poder Judiciário (Capítulo 2, Seção 13, Item 2.13.1 da 

C.N.G.C.). 

 

Proíbe servidor de receber valores – Fica vedado o recebimento, por qualquer 

servidor, dos valores destinados ao FUNAJURIS (Capítulo 2, Seção 14, Item 2.14.10 da 

C.N.G.C.). 

 

Formal de Partilha ou Carta de Adjudicação – Expedição de Formal de 

Partilha ou Carta de Adjudicação só poderá ser feita após o recolhimento das custas 

devidas (Capítulo 6, Seção 9, Item 6.9.7.1 da C.N.G.C.). 

 

 

Execuções Fiscais movidas pela Fazenda Pública Estadual – Nas execuções 

fiscais movidas pela Fazenda Pública Estadual as despesas correspondentes à postagem 

da carta citatória e dos demais atos a serem realizados pelo correio serão suportadas pelo 

FUNAJURIS e no caso de cumprimento dos atos executórios por mandado, sem 

oferecimento de meio de condução pela Fazenda Pública Estadual, deverá ser observado 

o que dispõem a Lei 7256/2000 e as normas complementares atinentes a matéria 

(Capítulo 3, Seção 3, Item 3.3.7.5.4 da C.N.G.C.). 
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CCeennttrraall  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR 

DE 02/ABRIL/2002 (TABELA/CUSTAS – LEI N.º 7.603/2001 e 

PROVIMENTO N.º 33/2008-CGJ). 
 

As ações que tramitam pela Diretoria do Fórum deverão ser recolhidas ao 

FUNAJURIS, antes da distribuição do feito, em conformidade com a Tabela B – Nota 

Explicativa (letra b), salvo os casos de Assistência Judiciária Gratuita. 

 
OO  CCoommpprroovvaannttee  ddee  AAGGEENNDDAAMMEENNTTOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  BBAANNCCÁÁRRIIOO  NNÃÃOO  SSEERRÁÁ  

AACCEEIITTOO  CCOOMMOO  QQUUIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  GGUUIIAASS  DDEE  RREECCOOLLHHIIMMEENNTTOO..  

 

Somente o CCoommpprroovvaannttee  ddee  PPAAGGAAMMEENNTTOO será aceito como quitação das 

guias de recolhimento do FUNAJURIS. 

 

De acordo com o Provimento nº 04/2003/CM, em seu art. 1º, § 1º, quanto aos 

processos distribuídos até 01/04/2002 (Lei 3.605/1974) e os processos acobertados pela 

nova tabela de Custas Processuais (Lei 7.603/2001), as despesas com correio e fotocópias 

serão suportadas pelo FUNAJURIS, por intermédio da Central de Administração dos 

Fóruns, nos moldes dos processos acobertados pela Lei nº 7.603/2001. 

 

De acordo com o item 3.3.7.5.4 da CNGC, nas execuções fiscais movidas pela 

Fazenda Pública Estadual, as despesas com correio serão suportadas pelo FUNAJURIS, 

por intermédio da Gerência Administrativa dos Fóruns. 

 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT 

(CNGC) - Capítulo 2 - Seção 7 - item 2.7.1- No Estado de Mato Grosso, as cartas 

precatórias serão recebidas pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca destinatária, sendo 

protocoladas, com anotação dos dados básicos de identificação (n.º, origem, partes e 

objeto), ficando a distribuição condicionada ao pagamento das despesas de preparo, que 

deverão ser recolhidas pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da precatória, independentemente de prévia notificação. 

 

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 (Capítulo 2, Seção 7 – Item 2.7.2 da C.N.G.C.). 

 

 

Os atos de Busca, Desarquivamento, Certidão de Andamento do Feito, 

Autenticações de cópias e Carta de Sentença, praticados nos processos que tramitam pela 

Diretoria do Fórum, quando solicitados pela parte ou por seu advogado (interesse 
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particular), devem ser recolhidos em conformidade com os valores da Tabela de Custas 

(Lei n.º 7.603/2001). 

 

Obs.: O Provimento nº 17/2008 – CGJ dispõe sobre os pedidos de 

desarquivamento de processos em que a parte é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, não sendo necessário o recolhimento das custas judiciais referente a este Ato; 

inclusive se estende aos Juizados Especiais. 

 

 

NOTAS: 
 

Ao solicitar as guias para o pagamento dos Atos de Autenticação de cópias, 

Carta de Adjudicação, Carta de Sentença, Certidão de Objeto de Pé, Desarquivamento e 

Formal de Partilha, é necessário emitir Formulário de Solicitação de Emissão de Guias 

de Custas junto ao Cartório Distribuidor. 

 

A Central de Administração é responsável em manter um Estoque Geral da 

Comarca (Diretoria do Fórum) de todos os modelos de Selos de Autenticidade 

(Certidão/Verde/Vermelho e Autenticação/Alvará/Verde/Vermelho). 

  
 

EEssccrriivvaanniiaa  CCíívveell//CCrriimmiinnaall  

  
Os recolhimentos das Custas Processuais (Lei n.º 7.603/2001 e Lei n.º 

3.605/1974) e Taxa Judiciária (Lei n.º 4.547/1982) deverão ser efetuados através de guias 

padronizadas, as quais são geradas pela INTERNET ou emitidas pela Central de 

Distribuição ou ainda pelo Posto de Arrecadação do FUNAJURIS. 

 

 
OO  CCoommpprroovvaannttee  ddee  AAGGEENNDDAAMMEENNTTOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  BBAANNCCÁÁRRIIOO  NNÃÃOO  SSEERRÁÁ  

AACCEEIITTOO  CCOOMMOO  QQUUIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  GGUUIIAASS  DDEE  RREECCOOLLHHIIMMEENNTTOO..  

 

Somente o CCoommpprroovvaannttee  ddee  PPAAGGAAMMEENNTTOO será aceito como quitação das 

guias de recolhimento do FUNAJURIS. 

 

 

De acordo com o Provimento nº 21/2004-CGJ, em seu art. 1º, nas execuções 

fiscais movidas pela Fazenda Pública Estadual, as despesas com correio serão suportadas 

pelo FUNAJURIS, através da Gerência Administrativa dos Fóruns. 

 

De acordo com a decisão oriunda do Pedido de Consulta n.º 010/2005, quanto à 

incidência ou não de novo recolhimento de custas quando o processo, por questões 

processuais diversas, for remetido para outra Comarca, a exemplo da Carta Precatória 

Itinerante ou declínio de competência, não deve haver novo recolhimento na Comarca de 



MMAANNUUAALL    DDOOSS    PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

DDEE    AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO    DDOO    FFOORROO    JJUUDDIICCIIAALL  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  EE  AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO  --––DDCCAA  

CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  
________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* No caso de Dúvida, ligar nos seguintes telefones: 3617-3736, 3617-3783 e 3617-3763 (FAX)                     Página 27 de 42 

27 

destino onde o Cartório distribuidor for oficializado. Entretanto, quando o feito for 

remetido de Comarca onde o Cartório é oficializado para outra com Distribuidor Não 

Oficializado, deve ser feito o recolhimento das custas referentes à distribuição. Todavia, 

cada caso tem que ser particularmente analisado pelo Juiz Diretor do Foro. 

 

Quando a Execução de Sentença processar nos próprios autos, não estará sujeita 

à cobrança de custas (Capítulo 06, Seção 7, Item 6.7.1 da C.N.G.C.). 

 
Quando se tratar do recolhimento de recursos em favor do Fundo Penitenciário 

Nacional/FUNPEN deverá seguir as instruções contidas no 

OF/CIRCULAR/MJ/SNJ/DEPEN n.º 119/2006-DEPEN/GAB, de 29/12/2006. 

 

NOTAS: 
 

Ao solicitar as guias para o pagamento dos Atos de Autenticação de cópias, 

Carta de Adjudicação, Carta de Sentença, Certidão de Objeto de Pé, Desarquivamento e 

Formal de Partilha, é necessário emitir Formulário de Solicitação de Emissão de Guias 

de Custas junto ao Cartório Distribuidor. 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AATTÉÉ  

0011//AABBRRIILL//22000022  --  TTAABBEELLAASS//CCUUSSTTAASS  --  LLEEII  NN..ºº  33..660055//11997744   e 

PROVIMENTO NN..ºº 034/08-CGJ. 
 

Os pedidos de desarquivamento de feitos só poderão ser despachados pelo Juiz 

depois da comprovação do recolhimento das respectivas custas (Capítulo 2 – Seção 3 - 

item 2.3.13 - CNGC). 

 

As custas contadas e não recolhidas de imediato devem ser atualizadas, de 

acordo com o reajuste da Tabela de Custas, antes de seu recolhimento. 

 

No procedimento comum ordinário, o processo deve ser contado e preparado 

antes do julgamento, conforme o estado do processo (CPC, arts. 329 e 330, I e II), ou 

ainda antes da realização da audiência de tentativa de conciliação e saneamento (CPC, 

art. 331, caput), determinado-se, neste último caso, nova conta e preparo ao final da 

instrução e antes da prolação da sentença. 

 

Em qualquer caso, a conta e o preparo deverão preceder à extinção do processo 

sob qualquer fundamento (CPC, arts. 267, I a XI; 269, I a V; 794, I a III; 897; 1.071, § 

2.º, etc), e na execução também precederão à remição e aos atos de expropriação (CPC, 

art. 651), devendo o recolhimento abranger todas as despesas realizadas até a fase 

processual em que ocorrer a extinção (CPC, art. 20, § 2.º). 

 

Havendo a suspensão do processo (CPC, arts. 265, I a III; 791, I a III; 819, I a II, 

etc), ou a remessa dos autos para outra vara ou comarca, as custas deverão ser recolhidas 
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previamente à decisão que ordenar a suspensão ou remessa, e, no caso de expedição de 

carta precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, custas e taxa judiciária serão 

obrigatoriamente recolhidas no juízo deprecante, devendo o valor do depósito prévio ser 

recolhido como custas (Provimento n.º 04/2003/CM). 
 

Se a parte não recolher as custas e despesas no prazo assinalado pelo Juiz, o 

Escrivão certificará e, independentemente de novo despacho judicial, manterá os autos 

em Cartório aguardando o recolhimento, salvo determinação contrária do Juiz. 

 

Deve-se cumprir as sentenças e/ou despachos com relação ao pagamento das 

custas. 

Em relação aos processos distribuídos, 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 (Capítulo 2 – 

Seção – item 2.14.11 - CNGC). 
 

Se a baixa não for realizada por falta de pagamento de custas correspondentes, o 

fato, certificado nos autos, não impedirá o arquivamento (Capítlo 6 – Seçao 12 – item 3 

- CNGC). 

O processo arquivado que apresente saldo devedor ao FUNAJURIS somente 

será desarquivado após a integral quitação das custas (Capítulo 2 – Seção 14 – item 

2.14.7 - CNGC). 
 

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 Provimento n.° 

17/2008-CGJ. 

 

Extinto o processo, com ou sem julgamento do mérito, e ordenado o 

arquivamento dos autos, a escrivania 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 (Capítulo 6 Seção 12 – item 6.12.1 - 

CNGC). 

As custas processuais devidas (preparo), inclusive com porte de retorno, serão 

efetuadas por meio de guia de recolhimento a ser exigida por ocasião da entrega da 

apelação na Escrivania  (Capítulo 6 – Seção 11 - item 6.11.2 - CNGC). 

 

Nos processos de Execução Fiscal deve-se atualizar o valor da causa para 

apurar-se corretamente o devido valor da Taxa Judiciária e das Custas Judiciais. 

 

O Gestor Judicial foi orientado no sentido de que nos processos de Execução 

Fiscal, somente o artigo 26 da Lei n.º 6.830/80 (LEF) isenta as partes de custas 
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processuais. 

 

A escrivania deverá certificar as despesas efetuadas com correio e fotocópias nos 

processos em que as custas não foram recolhidas na inicial (Justiça Gratuita temporária 

ou provisória), para a devida inclusão das mesmas na contagem de custas finais em caso 

de condenação da parte ao pagamento. 

  
 

JJuuiizzaaddoo  EEssppeecciiaall  
 

Os recolhimentos das Custas Processuais (Lei n.º 7.603/2001 e Lei n.º 

3.605/1974) e Taxa Judiciária (Lei n.º 4.547/1982) deverão ser efetuados através de guias 

padronizadas, as quais são geradas pela INTERNET ou emitidas pela Central de 

Distribuição ou ainda pelo Posto de Arrecadação do FUNAJURIS. 

 
OO  CCoommpprroovvaannttee  ddee  AAGGEENNDDAAMMEENNTTOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  BBAANNCCÁÁRRIIOO  NNÃÃOO  SSEERRÁÁ  

AACCEEIITTOO  CCOOMMOO  QQUUIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  GGUUIIAASS  DDEE  RREECCOOLLHHIIMMEENNTTOO..  

 

Somente o CCoommpprroovvaannttee  ddee  PPAAGGAAMMEENNTTOO será aceito como quitação das guias 

de recolhimento do FUNAJURIS. 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  

DDEE  0022//AABBRRIILL//22000022  --  TTAABBEELLAA//CCUUSSTTAASS  ––  LLEEII  NN..ºº  77..660033//22000011    ee    PPRROOVVIIMMEENNTTOO  

NNºº  3333//22000088--  CCGGJJ..  

 

1) Conta do preparo da apelação, recolhem-se as Custas Judiciais de acordo com a 

Tabela A item 01 = R$ 342,65 

 

2) Conta do processo, nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45, recolhe-

se o valor mínimo de R$ 376,85 de Custas Judiciais; 

 

Nas causas de valor acima de R$ 37.685,00  até R$ 382.620,00 = cobra-se 1% (um por 

cento) do valor da causa; 

 

3) A TAXA JUDICIÁRIA deve ser recolhida, obedecendo os critérios estabelecidos na 

Lei nº 4.547, de 27.12.82 e Decreto Lei nº 2.129/86, com as alterações nelas introduzidas. 
 

 

Nova Base de Cálculo da Taxa Judiciária, aprovada através da Lei Complementar n.º 

261 de 18/12/2006, que altera os §§ 1º e 2º e cria o § 3º do art. 414, do Decreto Estadual 

n.º 2.129, de 25/07/1986, cuja lei entra em vigor na data de sua publicação.. 
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NNOOTTAA – Nas causas de valor excedente a R$ 382.620,00 até R$ 5.926.430,00 = cobra-

se 0,5% (meio por cento) sendo o teto máximo de R$ 31.545,25 (limite permitido para o 

recolhimento do valor das custas).  

 

 

Os atos de Certidão de Andamento do Feito, Autenticações de cópias e Carta de 

Sentença, quando solicitados pela parte ou seu advogado no Juizado Especial, devem ser 

recolhidos em conformidade com os valores da Tabela de Custas (Lei n.º 7.603/01). 

 

 

 

As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas conforme 

Tabela de custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses (Capítulo 5, Seção 9 – 

CNGC): 
 

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 se tratar de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso desprovido 

do devedor. 
 

Todas as custas processuais nos Juizados Especiais Criminais serão calculadas 

conforme Tabela de custas do Foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses (Capítulo 5, 

Seção 14 – CNGC): 
 

I – nos casos de descumprimento da composição; 
 

II – nos casos de decisão condenatória. 
 

As custas processuais 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 (Capítulo 5 – Seção 14 – item 5.14.2 –

CNGC). 
Por ocasião da interposição do recurso, o recorrente deverá recolher as custas 

processuais em instituição bancária, mediante guia de recolhimento emitida pelo Escrivão 

do Juizado ou pela Internet, nas 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, 

sob pena de deserção (Capítulo 5 – Seção 14 – item 5.14.3 –CNGC). 
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Obs.: O Provimento nº 17/2008 – CGJ dispõe sobre os pedidos de 

desarquivamento de processos em que a parte é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, não sendo necessário o recolhimento das custas judiciais referente a este Ato; 

inclusive se estende aos Juizados Especiais. 

 

NOTAS: 
 

Ao solicitar as guias para o pagamento dos Atos de Autenticação de cópias, 

Carta de Adjudicação, Carta de Sentença, Certidão de Objeto de Pé e Formal de Partilha, 

é necessário emitir Formulário de Solicitação de Emissão de Guias de Custas junto ao 

Cartório Distribuidor. 

 

 

De acordo com o Provimento nº 27/2008-CGJ que disciplina o valor que deve 

ser utilizado como base para se calcular o valor do preparo dos Recursos Inominados no 

Juizado Especial Cível, deve-se considerar como base o valor equivalente à pretensão do 

recorrente. 

 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  

0022//AABBRRIILL//22000022,,  CCOOMM  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  TTAABBEELLAASS  DDEE  CCUUSSTTAASS  --  LLEEII  NN..ºº  

77..660033//22000011  --  AATTUUAALLIIZZAADDAASS  AATTRRAAVVÉÉSS  DDOO  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  NN..ºº  3333//22000088––CCGGJJ..  

 

TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  --  0011 - RECURSOS ORIUNDOS DO 1º GRAU = recolhem-se        

R$ 342,65 
 

NNOOTTAA::   Item 1 - O preparo inclui os portes de remessa e de retorno. 

DDooss  RReeccoollhhiimmeennttooss  ddee  CCuussttaass  JJuuddiicciiaaiiss  ee  TTaaxxaa  JJuuddiicciiáárriiaa  nnoo  ÂÂmmbbiittoo  ddooss  

JJuuiizzaaddooss  EEssppeecciiaaiiss..  
 

 

ARTIGO 9º da Lei nº 7.603/2001- Parágrafo Único do art. 54 - O preparo do recurso, 

na forma do inciso 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, segundo os 

valores das tabelas anexas a esta Lei, ressalvada a hipótese de assistência judiciária 

gratuita. 

 

EExxeemmpplloo  ppaarraa  PPrreeppaarroo  ddee  RReeccuurrssoo  IInnoommiinnaaddoo::  
 

1) Conta do preparo da apelação, recolhem-se as Custas Judiciais de acordo com a 

Tabela A item 01 – R$ 342,65 

 

2) Conta do processo, recolhem-se as Custas Judiciais de acordo com o valor da causa, 

obedecendo ao valor mínimo de R$ 376,85 e ao valor máximo de R$ 31.545,25; 
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3) Conta do processo, recolhe-se a Taxa Judiciária de acordo com a nova base de 

cálculo (Lei Complementar n.º 261 de 18/12/2006), obedecendo ao valor mínimo de 01 

(uma) UUPPFF//MMTT vigente no exercício do ajuizamento do feito e ao valor máximo de R$ 

20.000,00; 
 

 

TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  --  0022 - AGRAVO DE INSTRUMENTO = recolhem-se R$ 142,10. 
 

NOTA : Sobre os recursos e agravos administrativos, em que forem partes pessoa física 

(exceto servidores e magistrados) e pessoa jurídica, incidirá os valores constantes dos 

itens 01 e 02,  devendo as importâncias serem recolhidas através de guia disponível na 

Internet, Postos de Arrecadação do FUNAJURIS, nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados das Comarcas e no Departamento Judiciário Auxiliar do Egrégio Tribunal 

de Justiça. 
 

 

CCUUSSTTAASS  JJUUDDIICCIIAAIISS  ((TTAABBEELLAA  AA  IITTEEMM  0044  ee  TTAABBEELLAA  BB  IITTEEMM  0011))  
 

 

I - nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45 = cobram-se R$ 376,85 

EExxeemmpplloo: valor da causa: R$ 25.000,00 = R$ 376,85 (valor a ser recolhido de Custas 

Judiciais). 
 

II - de valor acima de R$ 37.687,45 até R$ 382.620,00 = cobra-se 1% (um por cento) do 

valor da causa. 
 

  

EExxeemmpplloo: valor da causa: R$ 150.000,00 (x) 1% = R$ 1.500,00 (valor a ser recolhido 

de Custas Judiciais). 

TTAABBEELLAASS  AA  ee  BB    ((NNOOTTAASS))   - de valor excedente a R$ 382.620,00 até R$ 5.926.430,00 

= cobra-se 0,5% (meio por cento) sendo o teto máximo de R$ 31.545,25 (limite 

permitido para o recolhimento do valor das Custas Judiciais). 

 

 

EExxeemmpplloo  ––  AA:: valor da causa: R$ 500.000,00 

1ª etapa: R$ 500.000,00 (–) R$ 382.620,00 = R$ 117.380,00; 

2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 

3ª etapa: R$ 117.380,00 (x) 0,5% = R$ 586,90; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 586,90 = R$ 4.413,10 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais). 

 

 

EExxeemmpplloo  ––  BB:: valor da causa: R$ 2.500.000,00 

1ª etapa: R$ 2.500.000,00 (–)R$ 382.620,00 = R$ 2.117.380,00; 
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2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 

3ª etapa: R$ 2.117.380,00 (x) 0,5% = R$ 10.586,90; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 10.586,90 = R$ 14.413,10 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais). 

 

EExxeemmpplloo  ––  CC:: valor da causa: R$ 5.926.430,00 

1ª etapa: R$ 5.926.430,00 (–)R$ 382.620,00 = R$ 5.543.810,00; 

2ª etapa: R$ 382.620,00 (x) 1% = R$ 3.826,20; 

3ª etapa: R$ 5.543.810,00 (x) 0,5% = R$ 27.719,05; 

4ª etapa: R$ 3.826,20 (+) R$ 27.719,05 = R$ 31.545,25 (valor total a ser recolhido de 

Custas Judiciais, o qual representa o limite máximo permitido). 

 

 

NNOOTTAASS: 

 

a) – No  caso  de  Execução de Sentença, o valor das custas será o previsto no item l 

(R$ 376,85). 

b) - O valor desta Tabela incide, inclusive, na Reconvenção, Oposição, Restauração de 

Autos, Retificação de Área, Retificação de Registros, Dúvida Inversa, etc.  

 

Obs.: Consulta  nº 50/2008,  dispõe sobre o recolhimento da Taxa Judiciária na 

Ação de Reconvenção, à luz do que determina o Art. 419 do Decreto Lei nº 

2.129/1986. 

 

 f) – Na  Correição  Parcial  será  cobrado  o mesmo valor de Agravo de Instrumento 

(R$ 142,10) 

 

Ao solicitar as guias para o pagamento dos Atos de Autenticação de cópias, 

Carta de Adjudicação, Carta de Sentença, Certidão de Objeto de Pé, Desarquivamento e 

Formal de Partilha, é necessário emitir Formulário de Solicitação de Emissão de Guias 

de Custas junto ao Cartório Distribuidor. 

TABELA A ITEM - 05 – AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS - recolhe-se R$ 2,20 (cada). 

 

 

AAttooss  pprraattiiccaaddooss  ppeellaa  EEssccrriivvaanniiaa  qquuee  ddeevveerrããoo  sseerr  rreeccoollhhiiddooss  aaoo  FFUUNNAAJJUURRIISS,,  

aattrraavvééss  ddee  gguuiiaass  eemmiittiiddaass  ppeellaa  CCeennttrraall  ddee  DDiissttrriibbuuiiççããoo::  
 

TABELA A ITEM - 07 – SERVIÇOS DE FAC SIMILE OU SIMILARES. 

 

I – Pela primeira página = cobram-se R$ 6,25 (Este item será aplicável na primeira e 

segunda instância). 

 

II – por página que acrescer = cobram-se R$ 3,00 (Este item será aplicável na primeira e 

segunda instância). 
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NNOOTTAA: No caso de remessa pela parte, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor junto com os originais (Lei n.º 9.800/99, art. 2º), ou seja, o recolhimento será 

efetuado na primeira instância e a guia deverá seguir junto com os originais. 

 

 

TABELA B ITEM - 02 - HABILITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - 

recolhem-se R$ 83,90 

TABELA A ITEM - 06 e TABELA B ITEM – 03 BUSCA COM CERTIDÃO OU 

DESARQUIVAMENTO 

 

DDEESSAARRQQUUIIVVAAMMEENNTTOO: Cobram-se pela data de arquivamento do Processo. 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 35,90 (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 4,95 por ano, sendo o máximo de R$ 83,05 

 

Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de arquivamento: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 4= R$ 19,80 

 

 TOTAL   = R$ 55,70 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de arquivamento: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 10= R$ 49,50
(+)

 

TOTAL = R$ 85,40 (neste caso, recolhem-se R$ 83,05, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 

TABELA B ITEM - 03 NOTAS  – caso sejam solicitados a certidão e o 

desarquivamento, acrescer 50% da Tabela. 

 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO  DDAA  EESSCCRRIIVVAANNIIAA  

  

Andamento do Feito, Objeto e Pé, Inteiro Teor, de Agravo, etc.: Cobra-se pela data 

da distribuição do Processo. 

 

Certidão Sem Busca - cobra-se 50% da Tabela: 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 17,95 (valor mínimo). 

II - além de um ano, R$ 2,47 por ano, sendo o máximo de R$ 41,52 
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Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 4 = R$ 9,88 
(+)

 

TOTAL = R$ 27,83 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 10 = R$ 24,70 
(+)

 

TOTAL  = R$ 42,65 (neste caso, recolhem-se R$ 41,52, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 

 

 

Certidão Com Busca - cobram-se 100% da Tabela: 

 

I - até um ano = cobram-se R$ 35,90 (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 4,95 por ano, sendo o máximo de R$ 83,05 

 

Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 4 = R$ 19,80 
(+)

 

TOTAL = R$ 55,70 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 

 

Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 35,90 

 R$ 4,95 (x) 10= R$ 49,50 
(+)

 

TOTAL  = R$ 85,40 (neste caso, recolhem-se R$ 83,05, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 

 
 

BBUUSSCCAA: Cobra-se pela data da distribuição do Processo. 
 

I - até um ano = cobram-se R$ 17,95 (valor mínimo) 

II - além de um ano, R$ 2,47 por ano, sendo o máximo de R$ 41,52 

NOTA: neste caso, cobra-se 50% da Tabela, pois se considera unicamente a 

Busca. 
 

Exemplo de Processo com 05 (cinco) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 4 = R$ 9,88 
(+)

 

TOTAL = R$ 27,83 (valor a ser recolhido de Custas Judiciais). 
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Exemplo de Processo com 11 (onze) anos de distribuição: 

Cálculo: pelo 1º ano = R$ 17,95 

 R$ 2,47 (x) 10 = R$ 24,70 
(+)

 

TOTAL   = R$ 42,65 (neste caso, recolhem-se R$ 41,52, que é o valor 

máximo permitido de Custas Judiciais). 
 

 

TABELA B ITEM - 04 - CARTA DE SENTENÇA - cobram-se por página R$ 11,90. 

TABELA B ITEM - 05 - FORMAL DE PARTILHA, CARTA DE ADJUDICAÇÃO, 

DE ARREMATAÇÃO E DE REMISSÃO - cobram-se por página R$ 11,90. 
 

 

Parágrafo Único do art. 8º da Lei nº 7.603/2001- Nos inventários e arrolamentos, o 

recolhimento será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de 

adjudicação. 

 

TABELA B ITEM 06 - PRECATÓRIA E ROGATÓRIA - para o seu processamento 

recolhe-se R$ 171,30 

 

NNOOTTAA: Está incluído o porte de retorno. 

 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT – Capítulo 

02, Seção 03 – Item 2.3.11 - no caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, custas e taxa judiciária serão obrigatoriamente recolhidas no 

juízo deprecante. 

 

OObbsseerrvvaaççõõeess: 
 

Comarcas com Cartório Distribuidor Não Oficializado: Barra do Garças, Cáceres, 

Rondonópolis e Tangará da Serra. 

 

1) Para o preparo (recolhimento) da Carta Precatória, nas comarcas que 

possuem Cartório Distribuidor não oficializado (Tabela C), do valor de R$ 171,30 

(custas) a ser recolhido ao FUNAJURIS, deverá ser deduzida  a importância de R$ 41,40, 

referente à distribuição (R$ 17,60), uma averbação (R$ 11,90) e uma anotação (R$ 

11,90), em conformidade com o Provimento nº 04/2002-CM - art. 1º. 

 

2) Para o preparo (recolhimento) das Petições Iniciais de comarcas que 

possuem Cartório Distribuidor não oficializado, das Custas a serem recolhidas ao 

FUNAJURIS, deverá ser deduzida a importância de R$ 41,40, referente à distribuição, 

uma averbação e uma anotação (Provimento nº 04/2002-CM - art. 1º). 
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3) No Estado de Mato Grosso, as cartas precatórias serão recebidas pelo Juiz 

Diretor do Foro da comarca destinatária, sendo protocoladas, com anotação dos dados 

básicos de identificação (nº, origem, partes e objeto), ficando a distribuição condicionada 

ao recolhimento das custas judiciais constante da Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001, 

que deverá ser providenciado pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento da precatória, independentemente de prévia notificação (Capítulo 2, Seção 

7 – Item 2.7.1 da C.N.G.C.). 

 

4) 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 (Capítulo 2, Seção 7 – Item 2.7.2 da C.N.G.C.). 

 

5) As Cartas Precatórias serão distribuídas independentemente de preparo, 

quando encaminhadas com pedido de urgência previstas no artigo 205 do Código de 

Processo Civil, observando o disposto no artigo 208 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 (Capítulo 2, 

Seção 7, Item 2.7.3 da C.N.G.C.).  

 

CCUUSSTTAASS  DDOO  CCAARRTTÓÓRRIIOO  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORR,,  CCOONNTTAADDOORR  EE  PPAARRTTIIDDOORR  

NNÃÃOO  OOFFIICCIIAALLIIZZAADDOO 

 

CCoommaarrccaass::  Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Tangará da Serra. 

 

ARTIGO 2º da Lei nº 7.603/2001 - Nas Comarcas onde os Cartórios Judiciais não 

forem oficializados, as custas deverão ser pagas diretamente aos seus titulares, segundo 

os valores da Tabela “C”, que serão deduzidos daqueles constantes da Tabela “B” – item 

01. 

 

TABELA C ITEM 01 da Lei 7.603/2001 - AVERBAÇÃO, RETIFICAÇÃO, 

CANCELAMENTO OU ANOTAÇÃO NO LIVRO DE DISTRIBUIÇÃO = cobram-se 

R$ 11,90 

 

NNOOTTAA: O Provimento nº 04/2002-CM art. 1º autoriza que os titulares dos Cartórios 

Distribuidores não oficializados recebam diretamente da parte os valores (Tabela C item 

01) relativos à distribuição, uma averbação e uma anotação. 

 

TABELA C ITEM 05 – DISTRIBUIÇÃO = cobram-se R$ 41,40. 
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TTAAXXAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA  
 

A TAXA JUDICIÁRIA deve ser recolhida, obedecendo aos critérios 

estabelecidos na Lei nº 4.547, de 27.12.82 e Decreto Lei nº 2.129/86, com as alterações 

nelas introduzidas. 

 
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  BBAASSEE  DDEE  CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  TTAAXXAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIAA  

 

Nova Base de Cálculo da Taxa Judiciária, aprovada através da Lei 

Complementar n.º 261 de 18/12/2006, que altera os §§ 1º e 2º e cria o § 3º do art. 414, 

do Decreto Estadual n.º 2.129, de 25/07/1986, cuja lei entra em vigor na data de sua 

publicação, conforme os seguintes exemplos: 

 

§ 1º - Nas causas de valor inestimável e nas de até 100 (cem) vezes o valor da UPF/MT 

= cobram-se o valor mínimo de 01 (uma) UPF/MT vigente no exercício do 

ajuizamento do feito. 

 

§ 2º - Nas causas de valor acima de 100 (cem) vezes o valor da UPF/MT até R$ 

350.000,00 = cobra-se 1% (um por cento) do valor da causa. 

Exemplo: sendo o valor da causa de R$ 150.000,00 (x) 1% = R$ 1.500,00 (valor a ser 

recolhido de Taxa Judiciária). 
 

§ 2º - Nas causas de valor excedente a R$ 350.000,00 até R$ 3.650.000,00 = cobra-se 

0,5% (meio por cento) não podendo ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (limite 

máximo permitido para o recolhimento do valor da Taxa Judiciária). 
 

EExxeemmpplloo  ––  AA:: valor da causa: R$ 500.000,00 

1ª etapa: R$ 500.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 150.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 150.000,00 (x) 0,5% = R$ 750,00; 

4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 750,00 = R$ 4.250,00 (valor total a ser recolhido de Taxa 

Judiciária). 
 

EExxeemmpplloo  ––  BB:: valor da causa: R$ 2.500.000,00 

1ª etapa: R$ 2.500.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 2.150.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 2.150.000,00 (x) 0,5% = R$ 10.750,00; 

4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 10.750,00 = R$ 14.250,00 (valor total a ser recolhido de 

Taxa Judiciária). 
 

EExxeemmpplloo  ––  CC:: valor da causa: R$ 3.650.000,00 

1ª etapa: R$ 3.650.000,00 (–)R$ 350.000,00 = R$ 3.300.000,00; 

2ª etapa: R$ 350.000,00 (x) 1% = R$ 3.500,00; 

3ª etapa: R$ 3.300.000,00 (x) 0,5% = R$ 16.500,00; 
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4ª etapa: R$ 3.500,00 (+) R$ 16.500,00 = R$ 20.000,00 (valor total a ser recolhido de 

Taxa Judiciária, o qual representa o limite máximo permitido). 

  

OObbsseerrvvaaççõõeess: 
 

01) A atualização do valor da UUPPFF//MMTT ocorre  por intermédio de Portaria expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.  

 

02) Com relação à cobrança de Taxa Judiciária nas ações de Embargos (do 

devedor, de terceiros, à execução e à arrematação), somente a ação de Embargos de 

Terceiros recolhe-se Custas e Taxa Judiciária, nas demais recolhe-se somente as 

Custas Judiciais. 

 

03) Conforme artigo 413 do Decreto-Lei n.º 2.129/86, Seção II, há previsões de 

Isenções da Taxa Judiciária para determinadas ações. 

 

04) A incidência da Taxa Judiciária nas Cartas Precatórias é de 0,341 vezes o valor 

da UPF/MT vigente no exercício do ajuizamento do feito. 

 

05) A Base de Cálculo para a cobrança da Taxa Judiciária deve ser a base contida 

na lei vigente por ocasião da distribuição da ação, conforme Consulta n.° 63/2008 

com parecer homologado pelo Corregedor-Geral da Justiça, em 20/10/2008. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO A APLICAÇÃO DOS SELOS DE 

AUTENTICIDADE 
 

SSeellooss  ddee  AAuutteennttiicciiddaaddee  --  LLeeii  nn..ºº  77..660033//22000011  

 

AArrtt..  1111  ddaa  LLeeii  nnºº  77..660033//22000011  --  §§  11ºº- O Diretor do Departamento e o Escrivão serão 

responsáveis pelo arquivamento de todos os documentos referentes à requisição e ao 

recebimento de selos de Autenticidade, com balanço mensal.  

 

AArrtt..  88ºº  ddaa  PPoorrttaarriiaa  nnºº  004499//22000022//TTJJ--MMTT - Todos os responsáveis pela guarda dos selos 

de autenticidade – Coordenador Administrativo, Distribuidor, Escrivão ou seus 

substitutos velarão por eles em local seguro, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa. 

 

PPaarráággrraaffoo  ÚÚnniiccoo - O extravio e a subtração dos selos serão comunicados ao magistrado 

titular da vara e ao Juiz Diretor do Fórum, devendo este último informar a ocorrência ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, indicando a série dos selos desviados, para a devida 

publicação na Imprensa Oficial. 
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Deverão manter uma pasta/arquivo/controle para cada modelo de Selo de 

Autenticidade recebido, para os atos da Justiça Comum (verde) e os da Justiça Gratuita 

(vermelho), conforme segue: 
 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO//VVEERRDDEE::  

Deverá arquivar a 2ª via da certidão expedida, constando o respectivo 

número do selo utilizado, anexando a guia de recolhimento autenticada. 

O arquivo deverá ser mantido na sequência numérica dos selos de 

autenticidade. 
 

 

CCEERRTTIIDDÃÃOO//VVEERRMMEELLHHOO::  

Deverá arquivar a 2ª via da certidão expedida, constando o respectivo 

número do selo utilizado, e o documento que comprove a gratuidade.  O 

arquivo deverá ser mantido na sequência numérica dos selos de 

autenticidade. 
 

 

AAUUTTEENNTTIICCAAÇÇÃÃOO//AALLVVAARRÁÁ//VVEERRDDEE::  

Deverá arquivar a 2ª via do alvará emitido com o número de série do selo 

utilizado ou a guia de recolhimento da autenticação de cópia com a 

anotação do selo utilizado.  O arquivo deverá ser mantido na 

sequência numérica dos selos de autenticidade. 
 

 

AAUUTTEENNTTIICCAAÇÇÃÃOO//AALLVVAARRÁÁ//VVEERRMMEELLHHOO::  

Deverá arquivar a 2ª via do alvará emitido com o número de série do selo 

utilizado ou certidão do escrivão discriminando o processo e o número do 

selo utilizado na autenticação da cópia. O arquivo deverá ser mantido 

na sequência numérica dos selos de autenticidade. 

 

O Balanço Mensal dos selos de autenticidade recebidos e utilizados deverá 

ser elaborado e arquivado mensalmente pelos setores responsáveis, para futuras 

fiscalizações do Departamento de Controle e Arrecadação - DCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MMAANNUUAALL    DDOOSS    PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  

DDEE    AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO    DDOO    FFOORROO    JJUUDDIICCIIAALL  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  EE  AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO  --––DDCCAA  

CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMAATTOO  GGRROOSSSSOO  
________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

* No caso de Dúvida, ligar nos seguintes telefones: 3617-3736, 3617-3783 e 3617-3763 (FAX)                     Página 41 de 42 

41 

 

OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  PPAARRAA  PPRROOCCEESSSSOOSS  DDIISSTTRRIIBBUUÍÍDDOOSS  AATTÉÉ  

0011//AABBRRIILL//22000022  ((TTAABBEELLAA//CCUUSSTTAASS  --  LLEEII  NN..ºº  33..660055//11997744)): 

 

Preparo dos recursos do Juizado Especial – Quando houver recurso, o Escrivão 

Judicial deverá encaminhar o processo ao Contador Judicial para o devido preparo, e 

posteriormente verificar se junto com a conta do preparo e conta de custas encontram–se 

anexadas as guias de recolhimento, devidamente autenticadas. 
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES 

  
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA N.º 02/2011 

 

A Instrução Normativa N.º 02/2011 regulamenta os procedimentos 

necessários aos processos dos Pedidos de Restituição de valores de Taxas e Custas 

Judiciais, desde o requerimento ao Juiz Diretor do Foro até o arquivamento do processo, 

no Departamento de Controle e Arrecadação. 

Antes de encaminhar os pedidos de Restituição ao Departamento de 

Controle e Arrecadação, verificar se a documentação está integralmente de acordo  com 

os seguintes documentos: 

 

1. Requerimento da Parte do processo ou Advogado constituído no processo; 

2. Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo interessado 

para finalidade de receber e dar quitação aos valores restituídos, caso não seja a 

Parte o favorecido; 

3. Certidão do Cartório Distribuidor em casos de não Distribuição do Processo; 

4. Certidão da Gestora Judicial em caso de  recolhimento a maior; 

5. Guia de recolhimento com comprovante original – via processo – a ser restituída 

no caso de devolução total; 

6. Fotocópia autenticada quando a devolução for parcial. Em caso de recolhimento 

em duplicidade anexar as duas guias de recolhimento; 

7. Deferimento do Juiz de Direito Diretor do Fórum; 

8. Informações bancárias para depósito, número do banco, agência e conta corrente, 

não podendo ser poupança do FAVORECIDO (quem receberá o valor a ser 

restituído); 

9. Informações pessoais: número do RG, CPF ou CNPJ e endereço completo do 

FAVORECIDO (quem receberá o valor a ser restituído). 

10. Contrato Social, caso o Favorecido seja Pessoa Jurídica (Escritório de Advocacia). 
 

Os valores expressos em reais, constantes deste Manual, deverão ser 

atualizados sempre que houver os reajustes das Tabelas de Custas por intermédio 

de Provimentos estabelecidos pela Douta Corregedoria-Geral da Justiça / MT. 
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A equipe dos Controladores de Arrecadação do Foro Judicial do 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT coloca-se à disposição das 

Unidades Judiciárias envolvidas direta e indiretamente nos procedimentos de 

arrecadação do FUNAJURIS, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 

Telefones: 3617-3736 e 3617-3763 (FAX) 
 

Emissão e Consulta de Guias pela INTERNET: Portal do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br (Acesso Rápido – Link Guias). 

http://www.tjmt.jus.br/

