Seção VI
Das Alíquotas¹
Art. 89. O valor da TXJ resultará da aplicação, sobre a base de cálculo
mencionada no artigo anterior, das seguintes alíquotas:
I - 1%, em causas de valor inferior ou igual a R$ 23.000,00;
II - 1,5%, em causas de valor superior a R$ 23.000,00 e inferior ou igual a R$ 117.000,00;
III - 2,5%, em causas de valor superior a R$ 117.000,00.
§ 1º. O valor mínimo devido da TXJ será de R$ 50,00, inclusive nas causas de:
I - valor inestimável;
II - separação judicial ou de divórcio, quando inexistirem bens ou estes forem de valor inferior
a R$ 5.000,00;
III - inventários negativos.
§ 2º. O valor máximo de cobrança da TXJ é limitado a R$ 50.000,00.
*§ 3º. É também devida a taxa de R$ 50,00 nos seguintes casos:
*I - nos processos em que não se questione sobre valores;
*II - nos processos acessórios, exceto nos embargos de terceiros;
*III - nas precatórias e rogatórias, vindas de outros Estados;
*IV - nos processos criminais;
*V - na separação judicial e no divórcio, excluída a parte de inventário;
*VI - nas retificações de registros públicos;
*VII- nos processos de apresentação e aprovação de testamento, não contenciosos;
*VIII- nas anulações de casamento;
*IX - nas investigações de paternidade;
*X- nas notificações, interpelações, protestos e justificações de qualquer natureza;
*XI -em qualquer outro processo judicial não sujeito à tributação proporcional.
*§3º acrescentado pela Lei nº 2.006, de 17/12/2008.
Art. 90. O valor da TXJ, excetuadas as hipóteses previstas no artigo anterior, será o constante
do anexo III a esta Lei.
¹Texto da Lei 1287/2001

ANEXO III À LEI Nº 1.287, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001
TAXA JUDICIÁRIA (Art. 84)
TABELA
1 Alvará de suprimento de licença do pai ou tutor para fins de casamento -----------3,00
2 Alvará para venda de bens de menores de valor superior a R$ 25,00 ---------------3,00
3 Auto de qualquer espécie, lavrado por serventuário da Justiça, por folha ----------3,00
4 Carta de arrematação ou de adjudicação de bem --------------------------------------10,00
5 Certidão, Translado ou Pública Forma extraído de livro, processo ou documento arquivado
em cartório -------------------------------------------------------------------------------------3,00
7 Cópia reprográfica de documento arquivado em cartório -----------------------------4,00
8 Folha corrida expedida por serventuário da Justiça ------------------------------------5,00
9 Multa por não comparecimento de jurado -----------------------------------------------4,00
10 Registro de testamento por instrumento particular:
10.1 De valor inferior ou igual a R$ 200,00 -----------------------------------------------5,00
10.2 De valor superior a R$ 200,00, por igual quantia ou fração -----------------------5,00
11 Termo de devolução de mercadoria e valores apreendidos por ordem judicial ---10,00

