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PROVIMENTO/CGJ N.º 002 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

Dispõe sobre o arredondamento de valores das 
tabelas dos emolumentos extrajudiciais (Tabelas 
anexas à Portaria n.º 03 de 18 de janeiro de 
2018). 
 

O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do art. 26, XXIV, do Regimento Interno do 
TJ/RR, 
 
CONSIDERANDO o art. 2º da Lei Estadual nº 1157/2016, que estabelece a 
atualização anual dos valores das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento 
de Custas do Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; 
 
CONSIDERANDO o pedido de arredondamento solicitado no SEI n.º 0001012- 
58.2018.8.23.60301-380; 
 
CONSIDERANDO que o TJ/DFT normatizou na Resolução nº 2 de 26 de dezembro 
de 2017, que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do 
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o 
arredondamento dos valores referentes ao recolhimento das custas extrajudiciais; 
 
CONSIDERANDO a evidente escassez de moedas de valor inferior a cinco 
centavos; 
 
CONSIDERANDO que o simples arredondamento dos valores monetários 
constantes da tabela citada, para facilitação de troco, não constitui majoração de 
tributo - máxime porque ocorrerá ajuste tanto para cima quanto para baixo, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Arredondar os valores obtidos após a atualização das Tabelas 
Extrajudiciais – Anexo II - Tabelas C, D, E, F até o anexo XV da Tabela G, 
utilizando-se o seguinte critério:  
 
para baixo quando a última casa for de 1, 2, 6 ou 7 centavos, e para cima quando 
for de 3, 4, 8 ou 9 centavos. 
 
Art. 2º – Este provimento entra em vigor na data da publicação. 
 

JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO 
Corregedor-Geral de Justiça 

 
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed. 6156, 22. Fev. 2018, p. 42. 
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