
LEI 3.672, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1956. 

(TABELA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA) 

 

Art. 1.º Art. 3.º Lei n. Lei n. 

Discriminação Imposto 2.412-53 3323-55 Total 

(10%) (3,75%) 

8 - Busca: 

em arquivos ou livros de repartições públicas estaduais, de autarquias e de estabelecimentos 
de empresa do Estado. 

I - quando houver indicação do ano e se passar a certidão: 

a) até 5 anos por ano  10,00 1,00 0,40 11,40 

b) pelo que exceder de 5 anos até 

10 anos - por ano  8,00 0,80 0,30 9,10 

C) pelo que exceder de 10 anos 

até 20 anos - por ano  ... 6,00 0,60 0,20 6,80 

d) pelo que ultrapassar de 20 anos 

- mais, por ano  4,00 0,40 0,10 4,50 

II -  quando não houver indicação do ano e se passar a certidão: 

a) até 5 anos - por ano  12,00 1,20 0,40 13,60 

b) pelo que exceder de 5 anos até 

10 anos - por ano  10,00 1,00 0,40 11,40 

c) pelo que exceder de 10 anos 

até 20 anos - por ano  8,00 0,80 0,30 9,10 

d) pelo que ultrapassar de 20 anos 

- mais, por ano  5,00 0,50 0,20 5,70 

11 - Certidão: 

Extraída de livros, processos e documentos existentes nos tabelionatos e cartórios de registros 
públicos em geral - por folha,  5,00  0,50  0,20 5,70 



FOLHAS - que se seguirem a primeira de requerimento ou petição dirigido às autoridades 
administrativas ou judiciais, inclusive as autarquias, estabelecimentos e empresas de 
propriedade do Estado. 

- por folhas 

a)até 23 x 22 cms . ........... 4,0 0,40 0,10 4,50 

Art. 1.º Art. 3.º 

Lei n.  Lei n. 

Discriminação Imposto 2.412-53 332,9-55 Total 

(10%) (3,75%) 

23 - Portaria: 

I -  de licença a servidores públicos não estipendiados pelos cofres do  Estado, salvo a relativa 
a tratamento de saúde ou de pessoa de sua família e à licença prêmio: 

a) até 2 meses  50,00 5,00 1,90 56,90 

b) até 4 meses  100,00 10,00 3,70 113,70 

c) até 6 meses  150,00 15,00 5,60 170,60 

d) até 12 meses  200,00 20,00 7,50 227,50 

e) Por mais de 12 meses  250,00 25,00 9,40 284 , 40 

II -  de licença a intérpretes e leiloeiros   150,00 15,00 5,60 170,60 

III -  de licença para venda de estampilhas  200,00 20,00 7,50 227,50 

30 - Traslado: 

extraído de livros, processos e documentos existentes nos tabelionatos o cartórios de registros 
públicos em geral - por folha  5,00 

RUBRICA DE LIVROS  

De cartório, cujo serventuários não sejam estipendiados pelos cofres do Estado 

- por folha: 

a) medindo até 35 x 25 cms.  1,00  0,10  0,03  1,10 

b) ultrapassando dessa medida  2,00 0,20 0,10 2,30 

14 - NOMEAÇÃO DE SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA NÃO ESTIPENDIADOS PELO ESTADO: 

a) vitalícias ou efetivas  14% 



b) interinas ou provisória  4% 

NOTA: 1.ª) A incidência do imposto alcança os aumentos de lotação de cartórios resultantes de 
revisões trienais feitas na forma prevista pelo Decreto n.º 10.719, de 27 de novembro de 1939, 
alterado pelo Decreto n.º 12.364, de 3 de dezembro de 1941, até o limite de  Cr$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil cruzeiros) e, bem assim, a diferença para mais nas lotações de 
cartórios em casos de permuta, remoção, ou transferência de servidor de um para outro 
cartório de lotação mais elevada. 

2.ª) O imposto será calculado sobre a lotação regularmente arbitrada. 

Nas nomeações interinas ou provisórias, inferiores a um (1) ano, o imposto será proporcional 
ao tempo. 


