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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA Nº 01/2011 
 

Versão:       01 

Publicação: DJE nº    de __/___/2011 

Unidade Responsável: Departamento de Controle e Arrecadação – DCA 

 

I – FINALIDADE 

 

Estabelecer os procedimentos de controle sobre o recebimento diário da 

Arrecadação de Custas e Taxas Judiciais do Sistema do Banco do Brasil, e 

transferência dos arquivos para o Sistema SIAB (Sistema de Arrecadação 

Bancária) e FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças), desde o acesso ao arquivo de retorno do Banco do Brasil até a 

conferência dos relatórios mensais. 

 

II – ABRANGÊNCIA 
 

Abrange exclusivamente o Departamento de Controle e Arrecadação. 
  

III – CONCEITOS 
 
1. Custas Judiciais  
 

Refere-se ao preço ou a despesa inerente ao uso ou à prestação do 

serviço público de justiça, que correspondem às despesas que cada parte efetua 

com vista ao impulso de um processo e desenvolvimento do mesmo. 

 

2. Taxa Judicial  
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Tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense. 

É devida pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas 

ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos. 

 

3. Tarifa 
 

 É a contrapartida de uma prestação de serviço. 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

- Lei nº 3.605/1974 (Atualiza as Tabelas de Custas do Foro Judicial para 

aplicação nos processos distribuídos até 1º/4/2002) e Provimento nº          

34/2008-CGJ; 

- Lei nº 7.603/2001, alterada pelas Leis nº 7.665/2002 e 8.133/2004 (Valor das 

Custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial) e 

Provimento nº 33/2008-CGJ; 

- Lei nº 8.033/2003 (Institui o selo de controle dos Atos dos Serviços Notariais e 

de Registro) e Provimento nº 12/2010-CGJ; 

- Decreto-Lei nº 2.129/1986 (Aprova o Regulamento do Sistema Tributário 

Estadual); 

- Lei Complementar Estadual nº 261/2006 (Altera os §§ 1º e 2º e cria o § 3º do art. 

414, do Decreto Estadual n. 2.129, de 25/7/1986). 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  

 

 manter atualizada e cumprir os procedimentos estabelecidos na Instrução 

Normativa; 

 

 proceder quando necessário, as devidas alterações da Instrução Normativa, 

submetendo-as à apreciação da Coordenadoria de Controle Interno; 
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 2. Da Unidade Executora: 

 

 manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade,  

zelando pelo seu fiel cumprimento;   

 

 cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle. 

 

3. Da Coordenadoria de Controle Interno: 
 

 prestar o apoio técnico na fase de atualizações das instruções normativas, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle;  

 

 por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo 

nas instruções normativas para o aprimoramento dos controles ou mesmo a 

formatação de novas instruções normativas. 

 

VI – PROCEDIMENTOS   

 

 Os procedimentos especificados nesta Instrução Normativa estão 

associados aos seguintes instrumentos: 

 

Documento Assunto Instrumento 
Manual Coordenadoria 
Financeira 

Rotinas do 
Departamento de 
Controle e Arrecadação 

Fluxogramas 

    POP (Procedimento 
Operacional Padrão) nº 5 

 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1. Cabe ao Departamento de Controle e Arrecadação verificar no Sistema do 

Banco do Brasil o envio diário do recebimento de taxas e custas arrecadadas, a 
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emissão do extrato bancário atualizado, aplicação do valor arrecadado 

diariamente e a regularidade da cobrança das tarifas bancárias. 

 

CAPÍTULO II – REGISTRO DIÁRIO NA PLANILHA DE 
CRÉDITOS/ARRECADAÇÃO  

 

1. Proceder ao registro diário conforme rotina estabelecida no item 5.1 do POP        

nº 5, atentando para os seguintes procedimentos de controle: 

 

1.1. Acessar o arquivo do Banco e dar baixa na pasta local, até 12 horas; 

 

1.2. Registrar o valor arrecadado no Sistema FIPLAN, somente após a 

confrontação com o extrato bancário. 

 
CAPÍTULO III – CONCILIAÇÃO MENSAL DA ARRECADAÇÃO 
 

1. Mensalmente, no 1º dia útil do mês, deverá ser procedida à conciliação da 

arrecadação entre os extratos bancários e o Sistema FIPLAN, observando-se os 

procedimentos especificados no item 6.2 do POP nº 5, atentando para os 

seguintes aspectos: 

 

1.1. Confrontar o valor arrecadado nos relatórios do SIAB/TJ e FIPLAN, com o 

extrato bancário; 

 

1.2. Confrontar o valor autorizado a transferir para o FUNAJURIS (Fundo de 

Apoio ao Judiciário) com o valor debitado no extrato bancário; 

 

1.3. Confrontar os valores totais de Taxas e Custas do Foro Judicial e 

Extrajudicial, constantes nos relatórios do Sistema SIAB/TJ com o Sistema 

FIPLAN. 

 

CAPÍTULO IV – CONTROLE DAS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA       
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1. O Controle da despesa com Tarifa Bancária deve ser efetuado mensalmente, 

mediante confrontação do total de guias arrecadadas com a tarifa cobrada, 

adotando ainda os seguintes procedimentos: 

 

1.1. Verificar o valor da tarifa estabelecida no contrato e multiplicar pelo número 

de guias do mês, comparando o resultado com o total das tarifas cobradas. 

 

2. Se houver inconsistência, devolver ao Banco do Brasil para as correções 

necessárias. 

 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. As dúvidas e situações não previstas na presente Instrução Normativa serão 

dirimidas, no que couber, pela Coordenadoria Financeira. 

 

2. Os documentos originais da arrecadação, despesas, relatórios, após 

contabilizados ficarão arquivados no Departamento de Controle e Arrecadação. 

 

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

 

                                        Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2011. 

 

ILMAN RONDON LOPES 

   Coordenadora Financeira 

 

 

Aprovada em 22/11/2011. 

 

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 


