
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 03/2011 
 
Versão: 02 

Publicação: DJE nº..... em __/__/__ 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Controle Interno 

I – FINALIDADE 

 Dispor sobre as formas de comunicação da Coordenadoria de Controle 
Interno - CCI com as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno, 
com o Presidente do Tribunal de Justiça e com o Tribunal de Contas do 
Estado. 

II – ABRANGÊNCIA 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 
Judiciário, quando do encaminhamento ou recebimento de comunicações com 
a Coordenadoria de Controle Interno. 

III – CONCEITOS  

1. Auditoria Interna 

Procedimento de avaliação independente do funcionamento do Sistema 
de Controle Interno do Poder Judiciário, com o fim de medir e avaliar a sua 
eficiência e efetividade. É um elemento de controle que mede e avalia os 
controles adotados nos diversos sistemas administrativos, pelos seus órgãos 
centrais e setoriais, caracterizando-se mais como uma ação preventiva do que 
fiscalizadora.  

Inclui a análise e verificação, junto às unidades abrangidas pelas 
atividades de auditoria interna, dos atos e registros contábeis, orçamentários, 
financeiros, operacionais e patrimoniais. Baseia-se nos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, 
economicidade, eficiência e eficácia. (Artigo 37 da Constituição Federal) 
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2. Auditorias de Conformidade 

Trabalhos de auditoria voltados, basicamente, à verificação do 
cumprimento da legislação, princípios e normas, desenvolvidos conforme as 
rotinas de trabalho especificadas no documento denominado Sistema de 
Controle Interno, de uso restrito da Coordenadoria de Controle Interno. 

3. Auditorias Regulares 

 Trabalhos destinados a medir e avaliar a eficiência e eficácia dos 
procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais do Sistema 
de Controle Interno. Possuem caráter preventivo e devem ser planejados e 
estruturados em função dos diversos sistemas administrativos, estabelecidos 
no art. 9º do Marco Regulatório que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno 
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria nº 626/2011/PRES). 

As auditorias regulares são aquelas constantes no Plano Anual de 
Auditoria Interna, ocorrendo como forma de acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelas diversas unidades. 

4. Auditorias Específicas 

Trabalhos específicos, a serem realizados em todas as unidades do 
Poder Judiciário, nas serventias judiciais e extrajudiciais, passíveis de 
planejamento, como por exemplo: exames de contratos relevantes, exames de 
processos licitatórios de maior monta, etc. 

5. Auditorias Especiais 

Referem-se às verificações a serem procedidas pela Coordenadoria de 
Controle Interno, quando esta julgar necessário obter maiores subsídios para 
confirmar a existência de situações apontadas através de denúncia formulada 
nos termos do art. 15 do Marco Regulatório, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Inclui o exame de outras situações não previstas, de natureza incomum 
ou extraordinária, realizados para atender solicitação expressa de autoridade 
competente. 

6. Controle Externo 

Aquele exercido por órgão autônomo e independente da Administração, 
cabendo-lhe exercer a fiscalização com o fito de verificar se os atos praticados 
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estão em conformidade com as normas existentes, observando-se questões 
contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais. (Art. 71, 
CF/88) 

7. Controle Interno  

 Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados 
utilizados que visam assegurar o cumprimento à legislação e às normas 
regulamentares, a proteção do patrimônio e a confiabilidade das informações.  

8. Planejamento 

 É a função administrativa que determina, antecipadamente, quais são os 
objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. O 
planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, 
como e em que sequência. 

9. Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI  

 Documento que especifica a programação dos trabalhos de auditoria 
interna para o próximo exercício, indicando os projetos de auditoria, onde serão 
especificados: o assunto objeto de auditoria e respectivos setores, o objetivo 
preliminar do trabalho, o tipo de auditoria, o período estimado, a quantidade de 
auditores e demais informações. Sua elaboração é uma atividade específica da 
Coordenadoria de Controle Interno, a ser cumprida ao final de cada exercício. 

10. Plano de Ação 

 Documento elaborado pelo gestor da unidade, que explicita as medidas 
que serão tomadas para fins de cumprimento das deliberações (ações, 
responsáveis, prazos para implementação etc.). 

11. Plano de Monitoramento 

 Documento elaborado pela equipe da CCI que registra a previsão de 
monitoramentos necessários para a verificação do cumprimento de 
deliberações/recomendações. Para cada monitoramento, deverá ser prevista a 
data provável para a realização do trabalho, o tempo estimado de duração e as 
principais ações a serem verificadas. 
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12. Pontos de Controle 

Aspectos relevantes ou etapas de um processo de trabalho sobre os 
quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva 
haver algum procedimento de controle e/ou acompanhamento. 

13. Procedimentos de Controle 

 Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de 
assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, 
visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou 
preservar o patrimônio público. 

14. Representante Setorial do SCI 

 Titular de unidades integrantes da estrutura organizacional do Poder 
Judiciário, caracterizadas como órgãos setoriais do Sistema de Controle 
Interno, ou servidor por ele indicado, que tem como principal missão servir de 
elo entre a unidade e a Coordenadoria de Controle Interno, visando a 
operacionalização do SCI. 

 O representante setorial do SCI tem suas atribuições definidas no § 1º 
do art. 13 do Marco Regulatório, aprovado pela Portaria nº 626/2011/PRES. 

15. Reunião de Apresentação 

 Reunião da equipe de auditoria com o dirigente do órgão/unidade 
auditado, ou representante por ele designado, na qual é entregue o ofício de 
apresentação e é informado o objetivo do trabalho. Nos casos de auditoria de 
conformidade, são informados, ainda, os principais critérios selecionados 
durante o planejamento. 

16. Reunião de Encerramento 

 Reunião da equipe com o dirigente do órgão/unidade auditado, ou 
representante por ele designado, ao final dos trabalhos ou da fase de 
execução, na qual são apresentadas as constatações ou achados de auditoria. 
Diante de circunstâncias específicas, esta reunião pode ser dispensada, por 
iniciativa da Coordenadoria de Controle Interno.  
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17. Sistema 

 Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um determinado 
fim. 

18. Sistema Administrativo 

 Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de 
apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a 
orientação técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum 
resultado. 

19. Sistema de Controle Interno 

 Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas 
administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a 
coordenação, orientação técnica e supervisão da Coordenadoria de Controle 
Interno - CCI. O funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder 
Judiciário, abrangendo todas as suas unidades, se sujeita ao disposto na 
Resolução n. 01/2007-TCE e Resolução n. 86/2009-CNJ. 

20. Seguimento (Follow-up) 

 Análise e avaliação sistemática das medidas a serem adotadas pela 
unidade auditada em resposta às conclusões e recomendações apresentadas 
no relatório de auditoria. 

21. Sistema de Gerenciamento de Conteúdo – CMS 

É um sistema gestor de websites e intranets que integra ferramentas 
necessárias para criar, gerir (inserir e editar) conteúdos em tempo real sem a 
necessidade de programação de código, cujo objetivo é estruturar e facilitar a 
criação, administração, distribuição, publicação e disponibilidade da 
informação.   

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR  

 - Constituição Federal/88, artigos 70 e 74;  
- Constituição do Estado de Mato Grosso, artigos 46 e 52; 
- Lei Complementar Estadual nº 295/1997, que dispõe sobre o Sistema 
Integrado de Controle Interno do Estado de Mato Grosso; 
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- Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
do Estado); 
- Lei nº 8.642/2007, de 11/4/2007, que cria a Coordenadoria de Controle 
Interno do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
- Resolução Normativa nº 01/2007, do Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso - Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da 
Administração; 
- Resolução nº 86/2009 do Conselho Nacional de Justiça - regulamenta a 
organização e funcionamento das Unidades de Controle; 
- Resolução nº 171/2013, do Conselho Nacional de Justiça - dispõe sobre as 
normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas 
unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça; 
- Resolução Normativa nº 19/2018 – TP do Tribunal de Contas Estadual; 
- Marco Regulatório aprovado pela Portaria nº 626/2011/PRES, que estabelece 
normas gerais sobre a implementação e operacionalização do Sistema de 
Controle Interno; 
- Regimento Interno da Coordenadoria de Controle Interno do TJ-MT. 

V – RESPONSABILIDADES 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

• manter atualizadas e otimizar as formas de comunicação com a unidade, 
considerando a evolução tecnológica, procedendo, quando necessário, 
às devidas alterações na Instrução Normativa e comunicando, de 
imediato, a todas as Unidades Gestoras e Administrativas; 

• supervisionar a aplicação da Instrução Normativa nas áreas executoras; 

• promover discussões técnicas com as áreas executoras, visando, 
quando cabível, otimizar as formas de comunicação. 

2. Das Unidades Executoras: 

• cumprir fielmente os procedimentos estabelecidos nesta instrução 
normativa, avaliar a sua eficácia e, quando aplicável, colaborar com a 
CCI na identificação de formas de comunicação que podem se tornar 
mais eficientes, sem prejuízo do controle, prestando apoio técnico por 
ocasião das atualizações da instrução normativa. 

VI – PROCEDIMENTOS 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1. Todas as comunicações que demandem uma ação, encaminhadas à 
Coordenadoria de Controle Interno, ou por esta expedidas, deverão ser 
efetuadas por escrito, em meio documental e/ou via intranet/internet. 

2. As comunicações recebidas e expedidas pela Coordenadoria de Controle 
Interno serão mantidas em arquivo, de forma documental e/ou virtual, inclusive 
mediante digitalização.  

CAPÍTULO II – QUANDO DO DESENVOVIMENTO OU ATUALIZAÇÃO DE 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS - IN 

1. No caso de um órgão central do sistema administrativo identificar a 
necessidade de atualização ou desenvolvimento de nova instrução normativa, 
deverá encaminhar à CCI as seguintes informações: 

• número da instrução normativa a ser desenvolvida ou atualizada;   

• assunto (no caso de nova instrução normativa); 

• resumo das alterações (no caso de nova versão); 

• motivo/justificativa; 

• grau de prioridade; 

• tempo máximo desejável para entrar em vigor. 

1.1. Nos casos em que a alteração da IN impactar no processo de trabalho, a 
CCI deverá primeiramente entrar em contato com o Escritório de 
Gerenciamento de Processos de Trabalho e Análise de Indicadores - EGPTAI 
para análise da alteração em relação ao mapa do processo. 

2. Independentemente do disposto acima, sempre que houver alteração de 
mapa de processo, a CCI deverá ser cientificada pelo EGPTAI, para avaliar 
quanto à necessidade de alteração da instrução normativa. 

3. Em qualquer situação, de posse das informações, a CCI, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, agendará com a unidade responsável pela instrução 
normativa a data da reunião para o planejamento das ações conjuntas e início 
dos trabalhos. 

4. Procedimentos para elaboração de nova instrução normativa ou de nova 
versão para a norma já existente: 
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1ª Fase: formalização do pedido perante a CCI, devidamente 
motivado/justificado, quando a ação for demandada pelo órgão central de 
sistema administrativo. 

2ª Fase: análise do pedido na CCI. Em sendo favorável, a unidade de controle 
deverá reunir com a unidade solicitante, estabelecendo um planejamento para 
a elaboração do trabalho. 

3ª Fase: levantamentos iniciais. Nesta fase a unidade solicitante deverá ater-se 
aos elementos constantes na IN SCI-01/2011, observando-se: 

• unidades que participam do processo; 

• mapa do processo; 

• identificação e avaliação dos riscos; 

• identificação dos pontos de controle e especificação dos respectivos 
procedimentos de controle. 

4ª Fase: a unidade solicitante procederá à elaboração ou alteração da 
instrução normativa – IN, após as ações junto ao EGPTAI relacionadas ao 
mapeamento do processo. 

5ª Fase: concluída a fase de elaboração ou revisão da instrução normativa, 
será submetida à análise da CCI, que verificará, principalmente: 

a) se foram observados o padrão e as regras estabelecidas pela Instrução 
Normativa SCI 01/2011; 

b) se a instrução normativa, ou sua alteração, está especificando 
adequadamente os procedimentos de controle que se fazem 
necessários. 

6ª Fase: aprovação pelo Presidente do TJMT e coleta de assinaturas do órgão 
central do respectivo sistema administrativo. 

7ª Fase: publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE. 

8ª Fase: disponibilização no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso.  

CAPÍTULO III – QUANDO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

1. Antes do início de qualquer trabalho de auditoria interna, a CCI comunicará 
à(o) titular da Unidade Administrativa correspondente, à qual o assunto objeto 
de auditoria está relacionado, solicitando agendamento de reunião de 
apresentação. 
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1.1. Na comunicação deverão ser indicadas as unidades que deverão participar 
da reunião de apresentação, devendo a CCI avaliar a conveniência ou não de 
adiantar, nessa oportunidade, os detalhes sobre o trabalho, como objetivos, 
assuntos a serem examinados, etc. 

1.2. Se o trabalho envolver mais de uma Unidade Administrativa, as reuniões 
de apresentação poderão, a critério da CCI, ser realizadas separadamente.  

2. A Unidade Administrativa deverá se manifestar num prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, confirmando o agendamento da reunião de apresentação para 
ocorrer, no máximo, em até 02 (dois) dias úteis. 

3. A reunião de apresentação tem como principais objetivos:  

• explanação, por parte da CCI, sobre os objetivos gerais do trabalho, o 
período provável de sua realização, as unidades que deverão fornecer 
dados e informações, etc;  

• definição das pessoas de contato em cada unidade; 

• questões operacionais relacionadas ao acesso a sistemas 
informatizados;  

• disponibilização de local para trabalho in loco; 

• procedimentos para consulta a documentos e, se necessário, obtenção 
de cópias; 

• definição da data de início dos trabalhos de campo; 

• outros aspectos operacionais. 

3.1. Na reunião de apresentação será lavrada uma ata de instalação dos 
trabalhos.  

4. Antes do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, se não houver a 
reunião de apresentação com os representantes dos setores envolvidos, 
deverão ser encaminhados ofícios aos representantes das unidades, 
comunicando a abertura dos trabalhos, e apresentando a equipe de auditores. 

4.1. Eventuais impedimentos para início dos trabalhos de auditoria deverão ser 
reportados, pela CCI, ao Presidente do Tribunal de Justiça.    

5. Comunicações decorrentes da realização do trabalho:  

5.1. Quando da conclusão dos trabalhos de auditoria: 

• No caso das auditorias regulares, deverá ser realizada reunião com os 
titulares das unidades quando da conclusão dos trabalhos, com a 
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apresentação e discussão dos achados de auditoria, nos termos do art. 
37 da Resolução nº 171/2013-CNJ.  

5.2. Quando do encaminhamento do Relatório de Auditoria: 

• O encaminhamento oficial do relatório à(s) unidades(s) auditada(s) será 
efetuado mediante despacho do Presidente do Tribunal de Justiça ao(s) 
respectivo(s) gestor(es), estabelecendo-lhe(s) prazo para a tomada de 
providências atinentes às recomendações emanadas do processo de 
auditoria. 

5.3. Quando da resposta ao relatório: 

• A informação, por parte da(s) unidade(s) auditada(s), sobre as 
providências adotadas, será encaminhada por meio de correspondência 
interna dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça, para posterior 
remessa à CCI. 

• A área auditada, ao responder aos apontamentos presentes no relatório, 
indicará as providências, de ordem prática, já adotadas em relação às 
recomendações – encaminhamentos – prazos, etc.  

• As informações sobre as providências adotadas pela área auditada 
serão objeto de aferição acerca do seu efetivo cumprimento (follow-up), 
podendo demandar a adoção de novas recomendações ou ações a 
serem definidas pela CCI.            

CAPÍTULO IV – QUANDO RELACIONADAS ÀS AÇÕES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO - TCE 

A. NO CASO DE AUDITORIA IN LOCO 

1. Tendo a equipe de auditoria do TCE-MT se apresentado ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, mediante ofício de apresentação, este encaminhará a 
equipe à Coordenadoria de Controle Interno, com despacho no expediente, 
para as seguintes providências: 

1.1. reunião inicial, nas dependências da CCI, para conhecimento dos assuntos 
objeto da auditoria, orientação quanto às unidades que deverão atender aos 
auditores e viabilização de questões operacionais para a realização dos 
trabalhos; 

1.2. apresentação, por intermédio da CCI, da equipe do TCE-MT às (aos) 
titulares das Unidades Administrativas, para a viabilização do início dos 
trabalhos. 
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2. No decorrer dos trabalhos de auditoria a Coordenadoria de Controle Interno 
deverá manter contatos com a equipe do TCE-MT e com os titulares das 
Unidades Administrativas, nas quais os trabalhos estiverem sendo 
desenvolvidos, com o objetivo de evitar equívocos na coleta de dados e 
informações por parte do TCE-MT. 

3. A Coordenadoria de Controle Interno não poderá deixar de fornecer à equipe 
do TCE-MT dados e informações, desde que disponíveis em seus arquivos, e 
os relatórios de auditoria interna, quando solicitados. 

4. Qualquer anormalidade verificada no curso dos trabalhos deverá ser levada 
ao conhecimento da Coordenadoria de Controle Interno que, após tratativas 
com a equipe do TCE-MT e avaliação da situação, verificará a necessidade de 
comunicação ou não ao Presidente do Tribunal de Justiça, orientando as 
providências a serem tomadas, se for o caso. 

5. Cabe à CCI certificar-se do encerramento dos trabalhos e comunicar ao 
Presidente do Tribunal de Justiça.  

B. NO CASO DE REPRESENTAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, 
DENÚNCIAS E RECURSOS 

1. Recebido por meio do Malote Digital o ofício do Tribunal de Contas relativo à 
representações de qualquer natureza, denúncias ou comunicando decisão 
passível de apresentação de recurso, este será levado ao conhecimento do 
Presidente do Tribunal de Justiça em caráter de urgência. 

1.1. Analisado o teor do Ofício e identificadas às Unidades Administrativas ou 
pessoas que deverão providenciar as informações e/ou justificativas, será 
encaminhado às respectivas unidades, dando conhecimento a Coordenadoria 
de Controle Interno. 

1.2. As informações prestadas deverão estar acompanhadas de comprovações 
sobre os assuntos objeto da representações de qualquer natureza, denúncias 
ou recursos. 

1.3. No caso de diligências relacionadas à concessão de benefícios 
previdenciários (aposentadoria e pensão) deverá ser observada a Instrução 
Normativa SGS 02/2011, quanto às disposições aplicáveis. 

2. Se a decisão do TCE for determinando a instauração de Tomada de Contas 
Especial, a CCI orientará o Presidente do Tribunal de Justiça conforme 
procedimentos estabelecidos na legislação vigente. 

3. A CCI deverá registrar os prazos para as tomadas de providências, 
exercendo acompanhamento sobre os mesmos e procedendo às 
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comunicações com as Unidades Administrativas com a devida antecedência, 
quando assim julgar necessário. 

CAPÍTULO V – QUANDO DA COMUNICAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO 
OU DE ATOS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS À 
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI  

1. A comunicação de prejuízo ao erário ou de atos atentatórios aos princípios 
descritos no art. 37 da Constituição Federal à Coordenadoria de Controle 
Interno poderá ser efetuada por qualquer gestor ou servidor do Poder Judiciário 
de Mato Grosso, incluindo os representantes setoriais do SCI, nos termos dos 
artigos 8º, inciso V, e 15 do Marco Regulatório, aprovado pela Portaria nº 
626/2011/PRES. 

1.1. A comunicação também poderá ser recebida da Ouvidoria Judiciária  

2. A Coordenadoria de Controle Interno somente poderá receber comunicação 
caracterizada como denúncia, desde que tenham sido rigorosamente 
observadas as condições estabelecidas no § 1º do art. 15 do Marco 
Regulatório, aprovado pela Portaria nº 626/2011/PRES, ou seja, tiver sido 
formulada por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação 
constatada e da(s) pessoa(s) ou unidade(s) envolvida(s), anexando indícios de 
comprovação dos fatos denunciados.   

3. Recebida a comunicação, a Coordenadoria de Controle Interno terá o prazo 
de 03 (três) dias úteis para responder à pessoa que a encaminhou, cabendo-
lhe decidir se informará ou não sobre as providências que irá adotar. 

3.1. Diante das características dos fatos, as providências a serem adotadas 
pela CCI, isolada ou parcialmente cumulativas, poderão ser as seguintes: 

• encaminhamento do assunto à Corregedoria Geral da Justiça; 

• realização de análise e exames complementares, visando obter uma 
visão mais ampla sobre o fato e sua extensão; 

• abertura de auditoria especial; 

• comunicação ao Presidente do Tribunal de Justiça recomendando a 
instauração de processo de sindicância, que poderá ser seguida, ou 
não, da instauração de tomada de contas especial, observados os 
termos da legislação vigente; 

• comunicação ao Presidente do Tribunal de Justiça recomendando a 
abertura de processo administrativo disciplinar, observados os termos da 
legislação vigente. 
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4. Esgotadas as providências internas, ou na ausência destas, cabe à 
Coordenadoria de Controle Interno a comunicação do fato ao Tribunal de 
Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.      

CAPÍTULO VII – QUANDO DO ACOMPANHAMENTO SOBRE O 
CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES E DO MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO PARA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE-MT 

1. Quando constatar descumprimento, por parte da Unidade Administrativa 
responsável por ações e/ou prazos estabelecidos no Calendário de Obrigações 
anexa à Instrução Normativa que dispõe sobre este assunto ou no Manual de 
Orientação para Remessa de Documentos ao TCE-MT, a Coordenadoria de 
Controle Interno deverá emitir comunicação, caracterizada como “alerta inicial” 
à unidade responsável, com cópia à correspondente Coordenadoria. 

1.1. Não sendo adotadas as providências, ou não sendo apresentadas 
justificativas, ou ainda, nos casos de reincidência, a Coordenadoria de Controle 
Interno deverá comunicar o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça.        

2. As solicitações de informações, formuladas pela CCI, decorrentes do 
acompanhamento sobre o cumprimento do Calendário de Obrigações, deverão 
ser respondidas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As comunicações efetuadas com a Coordenadoria de Controle Interno que 
não observarem as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa 
desobrigam a CCI a adotar às ações delas decorrentes. 

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento deverão ser 
obtidos junto à Coordenadoria de Controle Interno.  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. 
 

SIMONE BORGES DA SILVA 
 Coordenadora de Controle Interno 

 
Aprovada em 13/12/2018. 
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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