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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008. 

 

 
§ 3º. É vedado o processamento de execução de medida socioeducativa por Carta Precatória, podendo ser utilizada Carta Precatória 
para cumprimento de medida protetiva. 
 
Sendo assim, não mais persiste o interesse no prosseguimento do presente.  
 
Publique-se. Após, arquive-se. 
 
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2013. 

Rodrigo Faria de Sousa 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 
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Processo: 2005-044580 
Assunto: ENCAMINHA EXPEDIENTE ACERCA DA NORMATIZAÇÃO QUANTO A CORRETA COMPOSIÇÃO DE VALORES 
DEVIDOS PELOS ATOS PREVISTOS NA TABELA DE CUSTAS EXTRAJUDICIAIS. 
DGPCF – DIVISÃO DE PROCESSAMENTO ADM FISCAL 

DESPACHO 
 
Diante da publicação da Lei estadual n° 6.490/13, em 12 de julho de 2013, proceda-se à publicação de Aviso para fins de ciência e 
imediato cumprimento a cargo dos Serviços extrajudiciais. 
 
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2013. 

Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes 
Juiz Auxiliar da CGJ 

 
AVISO CGJ nº 860/2013 

 
 
O Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida no processo nº 2005-044580, AVISA aos Ilmos. Delegatários, 
Titulares e Responsáveis pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, para fins de seu cumprimento, que 
foi publicada no dia 12 de julho de 2013 a Lei estadual n° 6.490/2013, que impõe limite legal no valor dos emolumentos das Tabelas 
progressivas da Lei estadual n° 3350/99 (modificada pela Lei estadual n° 6370/2012), cujo parágrafo único do artigo 1° assim 
dispõe: 
 
“Art. 1° (...). 
 
Parágrafo único. O valor dos emolumentos previstos nas Tabelas constantes desta Lei não poderá ultrapassar o valor máximo da 
taxa judiciária cobrado no Estado do Rio de Janeiro, previsto no art. 133 do Código Tributário Estadual (Decreto-Lei nº 05/75), salvo 
nas seguintes hipóteses: 
 
 o valor dos emolumentos previstos na Tabela n° 20.2, concernentes ao registro de memorial de incorporação e de 
instituição de condomínio, não poderá ultrapassar quatro vezes o valor da taxa judiciária máxima; 
b) o valor dos emolumentos previstos na Tabela n° 20.3, concernentes às averbações com conteúdo econômico, não poderá 
ultrapassar o valor correspondente à metade da taxa judiciária máxima; 
 
c) o valor dos emolumentos e correspondentes acréscimos legais, nas escrituras de inventário e partilha de bens, conforme previsto 
na Lei Federal nº 11.441/2007, será apurado de acordo com o valor de cada bem, conforme as faixas dispostas no item nº 1 da 
Tabela 22, não podendo o custo total da escritura, emolumentos e acréscimos legais exceder ao valor máximo das custas do 
processo de inventário, requerido em sede judicial (custas judiciais acrescidas da taxa judiciária prevista no artigo 124 do Decreto 
Lei Estadual 05/1975 – Código Tributário Estadual, mais os acréscimos legais).” 
 
Rio de Janeiro, 15 de julho de 2013. 

 
 

Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes 
Juiz Auxiliar da CGJ 
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