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Decreto-lei n.0 203, de 25 de março de 1970 *

Dispõe sobre o Regimento de Custas e Emolumentos

O Governador do Estado de São Paulo , no uso da atribuição que, por
força do Ato Complementar n.• 47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere
o § 1.º do artigo 2.• do Ato Institucional n.• 5, de 13 de dezembro de 1968,

DECRETA:

Capítulo 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

t

Artigo 1.• - As custas devidas ao Estado e os emolumentos atribuídos
aos serventuários do foro judicial e extrajudicial serão cobrados de acordo
com este Decreto-lei e Tabelas aprovadas por decreto.
§ 1.• - As Tabelas discriminarão, além das custas e emolumentos, as
contribuições devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São
Paulo, à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e à Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, bem como
outras contribuições instituídas por lei.
§ 2.• - As Tabelas serão revistas periodicamente, ouvido previamente o
Tribunal de Justiça de São Paulo sobre os emolumentos das serventias judiciais e custas correspondentes.
Artigo 2.• - A União, o Estado e suas respectivas autarquias não estão
sujeitos ao pagamento de custas, emolumentos e contribuições previdenci árias , em quaisquer atos praticados por serventuários judiciais e extrajudiciai s
ou oficiais de justiça.
• Diário Oficial do Estado de São Paulo , 26-3-1970, retificado em 4-4-1970 e em
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§ 1.º - Os Municípios e suas respectivas autarquias somente estão su·
jeitos ao pagamento dos emolumentos de atos praticados em serventia não
oficializada.
§ 2.º - O disposto neste artigo não dispensa do reembolso, a final , a
parte contrária vencedora das custas, emolumentos, contribuições e despesas
adiantados , em juízo.
§ 3.º - Nos feitos criminais de ação pública que corram por serventias
não oficializadas, o Estado pagará aos respectivos serventuários , se o réu
não for condenado, os emolumentos previstos na Tabela .
Artigo 3.º - Considerar-se-ão gratuitos os atos previsLOS em lei ou decorrentes dos estilos do foro judicial ou extrajudicial, quando não constantes
das Tabelas .
Artigo 4.º - O serventuário poderá exigir depósito prévio, nos limites
das Tabelas , das despesas totais dos atos a serem praticados , fornecendo
aos interessados , obrigatoriamente, recibo provisório, com especificação de
todas as parcelas.
Artigo 5.º - Quando as custas e emolumentos forem cobrados por folha
ou página , a primeira folha deverá ter, no mínimo, cinqüenta e cinco linhas
e as pág_inas seguintes trinta e três linhas.
§ 1.º - As linhas deverão conter cinqüenta e cinco letras, no mínimo,
computando-se os espaços normais.
§ 2.º - Serão devidos custas e emolumentos pela primeira folha e pela
última página, ainda que tenham sido utilizadas somente em parte .
§ 3.º - Serão cobrados em dobro as custas e emolumentos de xerocópia ou fotocópia de página de dimensões superiores a 22 por 33 centímetros .
Artigo 6.º - No cálculo de qualquer parcela, será arredondada para mais
a fração igual ou superior a meio centavo, e desprezada a inferior.
Artigo 7.º - O pagamento das custas, dos emolumentos das serventias
oficializadas e das contribuições será feito pelo interessado, diretamente ou
por intermédio do serventuário do respectivo cartório . O pagamento dos
emolumentos de atos praticados em serventias não oficializadas será feito
diretamente ao serventuário.
Parágrafo único - A arrecadação será feita pela repartição competente
ou por estabelecimento autorizado de crédito, na forma estabelecida em ato
do Secretário da Fazenda , ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça .
Artigo 8.º - A Secretaria da Fazenda entregará, na forma regulamentar,
as contribuições devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São
Paulo, à Carteira de Previdência dos Advoga.dos de São Paulo e à Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado.
Artigo 9.º - Sob pena de desobediência e multa , os serventuários e
oficiais de justiça cotarão em qualquer peça fornecida às partes o custo
total das despesas, com 'especificação, item por item, dos seus emolumentos , das custas devidas âo Estado, das contribuições à Ordem dos Advogados e às Carteiras de Previdência e de qualquer outro pagamento reembolsáve l.
Artigo 10 - Além da cota a que se refere o artigo anterior, os serventuários e oficiais de justiça darão recibo ao interessado, discriminando
as parcelas correspondentes às importâncias, recebidas para pagamento de
custas . emo lumentos , contribuições e outras despesas.
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· Parágrafo único - Os serventuários também certifi carão nos autos o
· pagamento das custas judiciais, mencionando quem o efetuqu .
Artigo 11 - O escrivão não juntará aos autos peça que não esteja cotada de acordo com o artigo 9.º.
Artigo 12 - As dúvidas suscitadas sobre a aplicação das Tabelas serão
resolvidas pelo juiz corregedor.
Artigo 13 - Contra a cobrança indevida de custas , emolumentos , contribuições e despesas, poderá o interessado reclamar, por petição, ao ju iz
corregedor.
§ 1.º - Ouvido o serventuário no prazo de quarenta e oito horas , o
juiz, erií igual prazo, proferirá decisão.
§ 2.º - Da decisão do juiz caberá recurso, no prazo de quinze dias, ao
Corregedor Geral da Justiça.
§ 3.º - Nos processos judiciais, qualquer incidente ou reclamação será
resolvido pelo juiz do feito , podendo a decisão ser reapreciada pela instância superior ou através de reclamação ao Corregedor Geral da Justiça, no
prazo de quinze dias.
Artigo 14 - Sem prejuízo de outras penalidades disciplinares previstas
em lei , os serventuários e auxiliares da justiça que receberem custas e emolumentos indevidos ou excessivos , ou infringirem as disposições deste Decreto-lei ou das Tabelas, serão punidos com multa de CrS 50,00 (cinqüenta
cruzeiros) a Cr$ 1.000 ,00 (mil cruzeiros) , imposta de ofício ou a requerimento
de qualquer interessado , pelo juiz do feito ou pelo corregedor permanente,
além da obrigação de restituir em tresdobro a importância cobrada em excesso ou indevidamente.
Parágrafo único - A multa constituirá renda do Estado, devendo o seu
pagamento, bem como a restituição prevista neste artigo, ser efetuados, no
prazo de cinco dias do trânsito em julgado da decisão, pelo serventuário ou
auxiliar da justiça, sob pena de suspensão do exercício de suas funções.
Artigo 15 - Os juízes corregedores fiscalizarão o cumprimento, pelos
serventuários e auxiliares da justiça, das disposições deste Decreto-lei e das
Tabelas . aplicando aos infratores, de ofício , as penalidades cabíveis.

Capítulo li

DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS JUDICIAIS

1

Artigo 16 - Os atos judiciais serão pagos, de acordo com o disposto
no artigo 7.º, pelas partes ou interessados , salvo quando beneficiários de
assistência judiciária ou dispensados, por lei , do pagamento.
Artigo 17 - São dispensados do pagamento de custas , emolumentos e
contribuições previdenciárias :
1 - qualquer interessado, nos feitos relativo·s a menor infrator ou abandonado;
li - o réu pobre , nos feitos criminais;
Ili - o Ministério Público, nos atos de ofício .
§ 1.º - A autoridade policial, ao ·fazer o relatório do inquérito, atestará
na mesma peça, a pobreza do réu , para que este goze da dispensa de custas.
emolumentos e contribuições previdenciárias . Nos demais casos , a pobreza
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será atestada, em se tratando de réu preso , pelo diretor do estabelecimento
em que se encontrar ou, se estiver solto, pela autoridade policial da circunscrição em que residir.
§ 2.º - Presume-se pobre, o réu preso que não tiver defensor constituído.
Artigo 18 - Na elaboração das Tabelas, as custas, emolumentos e contribuições serão fixados em proporção ao valor da causa, à natureza do
feito ou espécie do recurso, observadas as normas seguintes:
1 - do total dos emolumentos fixados, corresponderão ao escrivão do
feito e ao distribuidor, respectivamente, 90% e 10% , salvo nos recursos processados em apartado e nas correições parciais, em que a totalidade dos
emolumentos competirá ao escrivão ;
li - das custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e recursos, tanto
cíveis como criminais, 5% (cinco por cento) serão entregues à Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - e 15% (quinze por cento) à
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ; •
Ili - os emolumentos referidos no inciso 1 serão fixados em progressão
inversa ao valor da causa, e as custas e contribuições do inciso li em progressão direta, até o limite de quatro vezes o estabelecido no inciso 1. devendo esse limite ser atingido por volta de três mil salários mínimos vigente
na Capital do Estado ;
IV - os valores das progressões referidas no inciso anterior deverão
igualar-se em torno de cem salários mínimos.
Artigo 19 - Salvo disposição em contrário , os pre1,os fixados nas Tabelas abrangerão todos os atos judiciais do processo, tanto na fase da ação
como na da execução, inclusive organização de autos suplementares, publicação de intimações em primeira e em segunda instância , remessa, distribuição e julgamento na instância superior, porte e baixa dos autos ao juízo
orig inário.
Parágrafo único - Excluem-se os incidentes expressamente previstos
nas tabelas , as despesas com diligências fora de cartório, perícias e avaliações , editais na imprensa , cartas de sentença, de· arrematação, de adjudicação ou de remição , formais de partilha, precatórias, rogatórias e cartas de
ordem , formação de trasladas e certidões em geral , sendo estes pagos por
folha ou página datilografada, fotocopiada , xerocopiada ou reproduzida por
qualquer meio admitido em juízo.
Artigo 20 - O pagamento das custas, emolumentos e contribuições devidos nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetuar-se-á nas seguintes oportunidades :
1 - o autor ou requerente, por ocasião da distribuição de qualquer feito
ou , se esta não for necessária, do despacho da inicial, pagará metade das
custas , emolumentos e contribuições tabelados ;
li - a outra metade será paga, no prazo para a subida do recurso e
sob pena de deserção , por aquele que recorrer da sentença, dispensando-se
o pagamento nos casos de recurso de ofício, do Ministério Público, do de• Redação do Inciso li, do art . 18, dada pelo art. 52 , da Lei n.0 10.394, de 16-12-1970.
Redação anter ior:
'" 11 - do total atribu ído ao Estado, 8% pertencerão à Ordem dos Advogados do Brasil
Seção de São Paulo, para entrega à Caixa de Aaalatêncla dos Advogados de São Paulo , e
12% à Carteira e Previdência dos Advogados de São Paulo , como contribu ição , constitu indo
custas do Estado os reatantes ~ % ...
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fensor do vínculo, de curador, da União, do Estado, do Município, de suas
respectivas autarquias, ou de beneficiário de assistência judiciária;

Ili - não tendo havido recurso, se o vencido, citado, Intimado ou notificado, cumprir desde logo a decisão, apenas reembolsará o vencedor das
custas, emolumentos, contribuições e despesas da ação, comprovados nos
autos, e dos. honorários de advogado arbitrados na sentença;
,

~·-

IV - se o vencido, embora não tendo recorrido da sentença, oferecer
defesa à execução ou embaraçá-la, deverá pagar a segunda metade, no prazo
de três dias, marcado pelo juiz, sob pena de não ser apreciada sua defesa
ou impugnação.
§ 1.º - No caso de redistribuição do feito , por incompetência do juízo, não haverá restituição de custas, emolumentos e contribuições pagos,
mas o autor ou requerente fará novo pagamento dos emolumentos devidos
ao escrivão e ao distribuidor, se não forem ocupantes de serventia oficializada.
§ 2.º - O abandono ou desistência do feito, ou transação que lhe ponha termo, em qualquer fase do processo, não dispensa da obrigação de pagar as custas, emolumentos e contribuições já exigíveis, nem dá direito a
restituição.
§ 3.º - Para ser admitido no -feito como litisconsorte ativo ou assistente do autor, deve o interessado reembolsar previamente a este uma quota-parte correspondente de custas, emolumentos e contribuições já pagos .
§ 4.º - Para que se processe a oposição, deverá o oponente pagar
importância igual à devida, até o momento, pelo autor.
§ 5.º - Nos feitos em que o valor declarado tiver sido inferior ao da
liquidação, a parte vencedora não poderá prosseguir na execução sem que
complete o pagamento das custas, emolumentos e contribuições devidos,
com base no valor a final apurado ou resultante da condenação definitiva.
§ 6.º - As custas, emolumentos, contribuições e outras despesas judiciais serão reembolsados a final pelo vencido, nos termos da decisão que o
condenar, ou pelas partes, na proporção de seus quinhões, nos processos divisórios e demarcatórios, ou suportados por quem tiver dado causa ao procedimento judicial.
Artigo 21 - Os recursos que se processarem nos próprios autos e
que tiverem efeito suspensivo ficarão sujeitos unicamente ao pagamento
previsto no inciso li do artigo 20, sem qualquer preparo complementar, assim
em primeira como em segunda instância.
§ 1.º - Nas apelações com efeito tão-somente devolutivo e nos recursos extraordinários ou quaisquer outros que não tenham efeito suspensivo,
o recorrente, além do pagamento previsto neste artigo, deverá depositar
nos três dias seguintes à interposição do recurso , importância suficiente
para a extração de carta de sentença, que, depois de pronta e paga será
entregue ao recorrido.
§ 2.º - Se nos próprios autos se processar mais de um recurso simultaneamente, o primeiro pagamento de custas, emolumentos e contribuições, para subida de recurso, será total; o segundo será de metade das
despesas; 'o terceiro, de um terço, e assim sucessivamente. O escrivão certificará nos autos esses pagamentos subseqüentes, dará recibo a cada Interessado e reembolsará imediatamente os demais recorrentes pela parte que
lhes couber, devendo ficar nos autos o comprovante dessa restituição.
§ 3.º - O pagamento efetuado por um recorrente não aproveita aos
demais, salvo se representados pelo mesmo advogado.
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§ 4.º - Se um dos recorrentes não estiver sujeito ao pagamento de
preparo (artigo 20 n." li, "in fine"}, os demais serão responsáveis pelo total
das custas , emolumentos e contribuições devidos em razão do recurso.
§ 5.º - O escrivão ou a Secretaria do Tribunal não remeterá os autos
à superior instância sem que hajam sido pagos não só as custas , emolumentos e contribuições devidos, nem processará o recurso, que será considerado
deserto, se o recorrente não pagar, quando for o caso, a carta de sentença a
que se refere o § 1.º.
Artigo 22 - Os recursos dependentes de instrumento estarão sujeitos
ao pagamento do preparo constante da respectiva Tabela, além das despesas
do traslado.
§ 1.º - Dentro de três dias do despacho que determinar o processamento do recurso, o recorrente fará o seu preparo e o depósito das despesas do traslado, sob pena de deserção.
§ 2.º - Se somente houver recurso de qualquer das pessoas referidas
no inciso li, '" in fine", do artigo 20, o pagamento das despesas de preparo
e do traslado será efetuado a final, pelo vencido .
§ 3.º - O recorrido, ao oferecer suas alegações, efetuará o depósito
para extração das peças que pedir, sob pena de prosseguimento imediato,
sem o seu traslado.
§ 4.º - No prazo para subida do recurso, o recorrente e o recorrido
complementarão o pagamento das despesas, quando for o caso. No recurso
de revista, esse pagamento deverá ser feito dentro de três dias do oferecimento das razões pelo recorrido.
§ 5.° - Nã() será processado o recurso de revista sem prévia extração
de carta de sentença para entrega ao recorrido, a expensas do recorrente,
observado, no que couber, o disposto nos §§ 1.° e 5.° do artigo 21 .
Artigo 23 - Os processos de dúvida suscitada por serventuário não
estarão sujeitos ao pagamento · de custas, emolumentos ou contribuições. Se
o interessado recorrer da decisão, deverá efetuar preparo equivalente ao do
agravo de instrumento.
Artigo 24 - O recurso de litisconsorte, assistente, opoente ou terceiro
prejudicado estará sujeito às mesmas disposições que regem , quanto a
custas , emolumentos e contribuições, os recursos dos litigantes.
Artigo 25 - Não terá andamento o feito ou o recurso se não houver, nos autos, prova de pagamento de custas, emolumentos e contribuições
exigíveis, sem prejuízo, quanto aos recursos , da deserção destes, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 26 - Os autos somente serão remetidos ao contador :
1 - para liquidação da responsabilidade de vencido, na execução, se
necessário;
li - nas ações de despejo por falta de pagamento, se o interessado
requerer a purgação da mora.
§ 1.° - Os autos dos recursos que se processam mediante traslado
não serão remetidos ao contador, ficando ressalvado à parte o direito de
restituição, oportunamente , do excesso pago.
§ 2.° - As contas de liquidação incluirão todas as despesas reembolsáveis , desde que necessárias e comprovadas nos autos , tais como as de
publicações de editais pela imprensa, as comunicações telegráficas ou telefônicas feitas pelo escrivão e as de comparecimento de testemunha.
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Artigo 27 - Incumbe ao juiz , com a colaboração do escnvao, e à Secretaria elos Tribunais verificar o exato recolhimento das custas, emolumentos e contribuições devidos.
Parágrafo único - Nos processos em grau de recurso, tal verificação
não obstará ao seu andamento em segunda instância, devendo o recolhimento da diferença acaso verificada ser feito depois da baixa dos autos
ao juízo de origem.
Artigo 28 - Nos três dias seguintes à apresentação da contestação, o
serventuário poderá reclamar ao juiz da causa sobre o valor dado a esta
ou sobre o pagamento de despesas insuficientes. ou em desacordo com a lei.
§ 1.º - Até a homologação da conta de liquidação, o juiz apreciará,
para efeito de complementação de custas e emolumentos, qualquer reclamaç~o .do serventuário.
§ 2.º - Se a reclamação for acolhida , o feito não terá andamento enquanto não se fizer complementação da diferença exigível.
Artigo 29 - Os feitos findos não poderão ser arquivados sem que o
escrivão certifique nos autos estarem integralmente pagos as custas, emolumentos e contribuições devidos ou sem que faça extrair certidão em que
sejam especificadas essas parcelas, para o efeito de inscrição da dívida.
§ 1.º - As certidões serão extraídas em duas vias, sendo a primeira
remetida à Procuradoria Fiscal do Estado e a segunda junta aos auto:>.
§ 2.º - A Fazenda poderá cobrar amigável ou judicialmente o total de
custas, emolumentos e contribuições e, depois de ressarcir-se das despesas feitas e de receber os honorários de advogados fixados na ação de cobrança participará do rateio com os demais interessados.
Artigo 30 - Sempre que algum interessado o exigir, far-se-á depósito
prévio, em mãos do escrivão, da importância necessária à garantia das
despesas de perícia ou de qualquer diligência, conforme arbitrar o juiz
da causa.
Parágrafo único - Não sendo feito o depósito no prazo de cinco dias ,
considerar-se-á dispensada a perícia ou a diligência.
Artigo 31 - Para os atos que se houverem de praticar ·fora do auditório ou cartório quem tiver requerido ou promovido a ·diligência fornecerá
condução aos juízes, serventuários e auxiliares da justiça.
§ 1.º - Não sendo fornecida condução , será cobrada a respectiva despesa , juntando-se aos autos o recibo correspondente.
§ 2.º - Nas diligências realizadas fora do município sede da comarca
e que se prolongarem por mais de um dia, os serventurários e auxil iares terão
também , direito às despesas de estada, que consistirão numa diária não
superior a um quinto do salário mínimo regional, fixada pelo juiz da causa .
Artigo 32 - As despesas de condução dos peritos e dos of iciais de
justiça serão tabeladas anualmente pelo Corregedor Geral da Justiça, na comarca da Capital, e pelo juiz diretor do Forum , nas demais, tendo em vista
o custo médio do transporte adequado à prática do ato e a distância a ser
percorrida.
§ 1.º - Da fixação das despesas de condução, nas comarcas do Interior, poderão as partes. serv9ntuários e auxiliares da justiça · reclamar, no
prazo de quinze dias, ao Corregedor Geral da Justiça, que decidirá em defi nitivo.
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§ 2.º - Os oficiais de justiça cotarão, em item apartado, as despesas
de condução e outras indispensáveis ao cumprimento da diligência; se inúteis ou excessivas, serão glosadas, ficando o oficial obrigado a no prazo de
três dias sob pena de suspensão, restituir o excesso a quem as houver
pago.
Artigo 33 - A parte que não se conformar com a fixação de salários
de perito, pelo juiz do feito, poderá reclamar ao Corregedor Geral da Justiça, sem efeito suspensivo da causa.
§ 1.º - A falta de reclamação não obsta à revisão do arbitramento
pela instância superior, quando apreciar qualquer recurso.
§ 2.º - Se o perito. notificado, não restituir no prazo de dez dias o
excesso de salário, ficará impedido de funcionar em qualquer outra perícia .
Artigo 34 - Os fiscais nomeados na conformidade do disposto no artigo 632 do Código de Processo Civil não terão direito a qualquer retri buição pelO encargo, que deverá ser confiado de preferência a representante do Ministério Público, ainda que não tenha funcionado no processo .
Parágrafo único - Os fiscais são obrigados a recolher, no prazo de
quarenta e oito horas, em nome dos interessados, ao estabelecimento oficial de crédito indicado pelo juiz e à disposição deste, as quantias recebidas, prestando contas no prazo de cinco dias após o recebimento.
Artigo 35 - Compete ao distribuidor a distribuição dos livros comerciais, entre os juízes das Varas Cíveis da comarca, assim como o seu
pri:paro, para vistos em balanço.
Artigo 36 - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos serão depositados em estabelecimento oficial de crédito, de acordo
com instruções da Corregedoria Geral da Justiça, sem quaisquer custas ou
emolumentos.
Artigo 37 - As praças e leilões judiciais serão realizados pelo porteiro das respectivas Varas , sob fiscalização do juiz.
Artigo 38 - Nos feitos criminais de ação privada, aplicam-se as mesmas normas estabelecidas para os processos cíveis. Nos feitos criminais
de ação pública, as custas, emolumentos e contribuições serão pagos a final pelo réu, se condenado, ou pelo Estado, nos termos do § 3.º do artigo 2.º.
Parágrafo único - O .modo e a forma de pagamento dos emolumentos
devidos pelo Estado aos eàcrivães dos cartórios não oficializados, nos feitos
criminais de ação pública, quando o réu não for condenado, serão estabelecidos por ato do Secretário da Fazenda , ouvido o Corregedor Geral da
Justiça.

Capítulo Ili
DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS EXTRAJUDICIAIS
Artigo 3.9 - Os atos extrajudiciais serão pagos diretamente ao serventuário que os praticar, segundo as Tabelas baixadas por decreto, ressalvados os casos de dispensa legal de pagamento.
Artigo 40 - Será gratuita a lavratura de assento de nascimento de pobre ou de óbito de indigente, provada a condição por atestado da autori-
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uaue policial da circunscrição em que residir o registrando ou em que residia o morto.
Parágrafo único - Essa prova também poderá ser feita por declaração
de hospital oficial ou que receba indigentes, firmada pelo diretor do estabelecimento ou pessoa por ele credenciada.
Artigo 41 - As custas , emolumentos e contribuições dos atos praticados pelo escrivão de notas ou pelo oficial do registro de imóveis serão calculados de acordo com os valores tributários fixados no último lançamento
pela Prefeitura Municipal, quando se tratar de imóvel urbano, ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no caso de imóvel rural, sempre que
o preço ou o valor declarado no contrato lhes seja inferior.
Artigo 42 - As intimações de protestos serão entregues em mão própria ou feitas mediante carta registrada, com recibo de volta, só se admitindo o edital quando o devedor estiver em lugar incerto ou desconhecido, o
que deverá ser expressamente certificado.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 43 - Constituem renda do Estado:
1 - as custas cobradas nos feitos e recursos cíveis e criminais (artigo
18, inciso li, " in fine");
li - os emolumentos relativos aos atos praticados nos cartórios oficializados e nas Secretarias dos Tribunais de Justiça e da Alçada;
Ili - as custas sobre os atos p·raticados pelos serventuários do foro
extrajudicial , calculadas à razão de 20% dos emolumentos destes.
Parágrafo único - O disposto no inciso Ili não se aplica aos atos relativos ao registro civil das pessoas naturais , bem como ao arquivamento
de atos municipais, previsto no § 4.º, do artigo 55 do Decreto-lei Comple..!Rentar n.º 9, de 31 de dezembro de 1969.
·
Artigo 44 - Os oficiais do registro de imóveis registrarão escrituras ou
instrumentos particulares independentemente de certidões negativas de débitos de impostos, taxas ou tarifas incidentes sobre o imóvel , desde que,
no próprio instrumento, os contratantes se responsabilizem, expressa e so·
lidariamente, por eventuais débitos.
Artigo 45 - A Corregedoria Geral da Justiça proporá ao Executivo a
complementação da renda mínima de serventia cuja extinção não for conveniente.
§ 1.º - A complementação mensal será feita até o limite de três salários mínimos da região e paga na sede da comarca, pela forma estabelecida em regulamento.
§ 2.º - As serventias sujeitas a este regime poderão ser submetidas
a controle especial.
Artigo 46 - Dentro do prazo de quinze dias da publicação de qualquer
Tabela que lhes diga respeito, os serventuários a afixarão no seu cartório,
em lugar bem visível e frangueado ao público, acompanhando-a da transcrição dos artigos 3.º, 4.º, 9.º, 10, 13, 14 e de outros que a Corregedoria
Geral da Justiça determinar, conforme modelo por esta aprovado.

r
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Artigo 47 - Sempre que forem expedidas novas Tabelas, estas não se
aplicarão:
1 - aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados ao serventuário,
haja ou não a parte feito depósito total ou parcial das custas e emolumentos
previstos;
li - ;;ios recursos já interpostos e às execuções iniciadas.
Artigo 48 - Verificando-se, em decisão transitada em julgado, a imprestabilidade de laudo pericial, por erro grosseiro ou má fé, perderá o perito ou assistente técnico o direito aos salários, devendo r~stituí-los, se já
recebidos.
Parágrafo único - Considerar-se-á erro grosseiro, nas avaliações, estimativas e arbitramento, a diferença superior a 30% entre o valor adotado
na decisão e a conclusão de qualquer perito ou assistente técnico.
Artigo 49 - As despesas decorrentes da execução deste Decreto-lei
correrão à conta das dotações próprias do orçamento.
Artigo 50 - Este Decreto-lei e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data de sua publicação, exceto quanto às disposições
referentes às custas, emolumentos e despesas extrajudiciais e às custas,
emolumentos e despesas judiciais que entrarão em vigor, respectivamente, em 1.º de maio de 1970, ficando revogados: A Lei n.º 2.260, de 31
de dezembro de 1927; o Decreto n.º 5.119, de 21 de julho de 1931; o Decreto n.º 5.126, de 23 de julho de 1931; artigos 2.º e 3.º do Decreto n.º
6.872, de 17 de dezembro de 1934; o Decreto n.º 6.939, de 4 de fevereiro
de 1935; os artigos 29, 31, 32 e 33 da Lei n.º 2.480, de 13 de dezembro de
1935; o artigo 74 da Lei n.º 2.485, de 16 de dezembro de 1935; os artigos 60
a 63 da Lei n.º 2.497, de 24 de dezembro de 1935; a Lei n.º 2.630, de 14 de
janeiro de 1936; o artigo 123 da Lei n.º 2.844, de 7 de janeiro de 1937; o
artigo 10 da Lei n.° 2.898, de 14 de janeiro de 1937; a Lei n.º 2.937, de 2 de
abril de 1937; o artigo 6.º da Lei n.º 3.049, de 10 de setembro de 1937; o
artigo 41 do Decreto n.º 8.891, de 31 de dezembro de 1937; o Decreto n.'
9.522, de 16 de setembro de 1938; os artigos 34, 35, 36 e 39 do Decreto n.'
9.865, de 27 de dezembro de 1938; o artigo 135 do Decreto-lei n.' 11.058, de
26 de abril de 1940; os artigos 4.' e 5.' do Decreto n.' 12.282, de 30 de outubro de 1941; o Decreto n.º 12.561, de 21 de fevereiro de 1942; o artigo
7.' do Decreto-lei n.' 13.777, de 30 de dezembro de 1943; o § 1.' do artigo.
34, os artigos 38, 39 e 40 do Decreto-lei n.' 14.234, de 16 de outubro de
1944; o Decreto-lei n.º 14.978, de 29 de agosto de 1945; o Decreto-lei n.'
17.224, de 16 de maio de 1947; o Decreto-lei n.' 17.230, de 19 de maio de
1947; o Decreto-lei n.' 17.285, de 11 de junho de 1947; a Lei n.' 292, de 27
de maio de 1949; a Lei n.' 312, de 30 de junho de 1949; a Lei n.' 632, de 1.'
de fevereiro de 1950; a Lei n.' 727, de 12 de junho de 195,0; o artigo 20 da
Lei n.° 936, de 30 de dezembro de 1950; o parágrafo único do artigo 7.' da
Lei n.' 2.174, de 23 de julho de 1953; os artigos 18 e 21 da Lei n.' 2.412, de
15 de dezembro de 1953; a Lei n.º 2.533, de 13 de janeiro de 1954; o artigo
15 da Lei n.º 2.958, de 21 de janeiro de 1955; o parágrafo único do artigo
7.' d.a Lei n.' 3.010, de 27 de maio de 1955; a Lei n.' 3.224, de 25 de outubro
de 1955; o artigo 12 da Lei n.' 3.331, de 30 de dezembro de 1955; a Lei n.'
4.424, de 10 de dezembro de 1957; a Lei n.' 4.831, de 28 de agosto de 1958;
os artigos 6.' e 14 da Lei n.' 5.113, de 31 de dezembro de 1958; a Lei n.'
5.129, de 5 de janeiro de 1959; os incisos Ili e IV do artigo 16 da Lei n.'
5.174, de 7 de janeiro de 1959; o artigo 7.º da Lei n.' 5.580, de 21 de janeiro
de 1960; a Lei n.º 5.889, de 26 de setembro de 1960; o artigo 67 da Lei n.'
6.626, de 30 de dezembro de 1961; o artigo 67 da Lei n.' 6.786, de 6 de abril
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de 1963; a Lei n.º 7.830, de 15 de fevereiro de 1963; o artigo 12 e o parágrafo
único do artigo 51 da Lei n.º 7.951, de 2 de junho de 1963; os artigos 9.º, 10
e 11 da Lei n.º 8.553, de 30 de dezembro de 1964; a Lei n.º 9.531, de 6 de
outubro de 1966; o artigo 10 da Lei n.º 9.589, de 30 de dezembro de 1966;
a Lei n.º 9.737, de 3 de março de 1967; a Lei n.º 9.895, de 8 de novembro
de 1967; a Lei n.º 10.046, de 6 de fevereiro de 1968 e a Lei n.º 10.135, de
12 de junho de 1968, e todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem a dispensa, total ou parcial , de custDs e emolumentos.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1.º - Ênquanto não for efetivada a implantação total dos novos
níveis de vencimentos do funcionalismo público, estabelecidos no Decreto-lei
Complementar n.º 11, de 2 de março de 1970, os oficiais de justiça terão
direito a emolumentos, além do reembolso das despesas de condução, que
serão, na Comarca da Capital, fixadas em conjunto com aqueles em Tabela
aprovada pelo decreto a que se refere o artigo 1.º deste Decreto-lei.
Artigo 2.º - Os oficiais de justiça "ad hoc" e os oficiais de justiça
auxiliares, não integrantes dos quadros do funcionalismo público, terão direito
aos emolumentos e despesas de condução, na forma do artigo anterior.
Artigo 3.º - óentro de trinta dias da vigência deste Decreto, as Secretarias dos Tribunais providenciarão a baixa aos cartórios de origem dos
feitos paralisados por inexistência ou insuficiência de preparo, deserção de
recurso ou falta de pagamento de porte.
Artigo 4.º - Nas comarcas em que as funções de Contador não constituírem anexo do distribuidor, as atribuições e emolumentos previstos no
artigo 35 deste Decreto-lei, bem corno a distribuição e preparo de livros
comerciais para autenticação judicial, serão divididos entre os referidos serventuários, conforme o estabelecido em provimento do juiz corregedor permanente.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970
ROBERTO COSTA DE ABREU SODA!:
Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça
Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de março de 1970
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
GSJ - 99-70
Senhor Governador
No desempenho das incumbências desta Pasta da Justiça, tenho a honra
de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência os projetos de Decreto-lei
e de Decreto, o primeiro dispondo sobre o Regimento de Custas e Emolumentos e o segundo aprovando as tabelas correspondentes, consoante determina o Código Judiciário do Estado.
Pareceu-me conveniente, Senhor Governador, elaborar concomitantemente
o projeto de Decreto-lei normativo e do Decreto que aprova as tabelas de
preços, por cuidarem de matérias conexas, que, apreciadas em conjunto ,
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·permitiram um melhor ajustamento, entre a norma implantadora do nov_
o
sistema adotado pelo Estado, e os valores dos atos judiciais e extrajudiciais
tabelados .
Esse t.·abalho contou com a colaboração de ilustres advogados militantes ,
serventuários de cartórios oficializados e não oficializados, técnicos da Pecretaria da Fazenda e assessores de meu Gabinete, os quais, am conj t•1 1to,
e numa troca permanente de informações e experiências , conseguirar.1 dar
organicidade e sistema ao novo Regimento de Custas e Emolumentos, que ·
visa a atender e equilibrar o interesse das partes e a justa remun eração do
Estado , dos serventuários e dos auxiliares da Justiça.
Afinal , os projetos foram submetidos à douta consideração do Egrégio
Tribunal de Justiça, que os apreciou em Sessão Plenária de 13 do corrente,
sem oferecer qualquer restrição aos textos e tabelas correr: pondentes .
Esclarecida, assim, a maneira de elaboração desses proj etos, permito-me
acentuar as suas principais inovações, à guisa de justificativa de seus textos
e dos valores consignados nas tabelas que os acompanham .

Novo Sistema de Custas e Emolumentos

:

1 . O Código Judiciário do Estado Decreto-lei Complementar n.º 3,
de 27 de agosto de 1969 - inovou fundamentalmente o sistema de custas,
despesas judiciais e extrajudiciais (artigos 252 e 260). caracterizando todas
elas como preços, e estabelecendo o seu "quantum" global, em proporção
ao valor da causa, ou segundo a natureza do feito, ou a espécie de recurso
ou do ato , fixado em tabelas aprovadas por decreto.

Inovou, ainda, na forma de recolhimento, impondo como regra o pagamento inicial da metade do preço global nos feitos contenciosos e a segunda
metade, pelo recorrente, na interposição do recurso; nos feitos não contenciosos o pagamento será integral, no ato de distribuição; o pagamento
global abrangerá todos os atos do processo e recursos que independam de
instrumento; será permitido o recolhimento não só nas repartições arrecadadoras como também por via bancária. Tudo isto visou à celeridade da
Justiça e à simplificação do processo, tantas vezes entravado por repetidas
contagens de custas e pagamentos de exíguos preparos e pcrtes.
Estas inovações . todavia, estavam a exigir normas mais completas e
tabelas explicativas e atualizadas dos preços dos atos judiciais e extrajudiciais , o que agora se consubstancia no Decreto-lei e no Decreto propostos ,
para implantação do novo sistema .

Atualização dos preços
2 . O Regimento de Custas ainda em vigor, Lei n.º 4.831, de 28 de
agosto de 1958, teve suas tabelas reajustadas por diversos diplomas posteriores, vigorando atualmente a Lei n.º 9.531, de 6 de outubro de 1966, que,
na grande maioria dos casos, se limita a decuplicar os preços fixados na Lei
n.º 4.831-58.
Pelos índices oficiais de correção monetária, a proporção exata do aumento, na data da promulgação da Lei n.º 9.531, deveria ser de 26 vezes
(v. Portaria n.º 24, de 24 de fevereiro de 1970, do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral , em que se encontram os índices de correção de 48,10,
pa rn o mês de agosto de 1958, e 1,85, para outubro de 1966).
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Para atualizar as tabelas vigentes , seria preciso multiplicá-las por 1,85
de acordo com essa Portaria, ou por 2,02, segundo as estatísticas de cust o
de vida na Capital , elaboradas pela Divisão de Estatística e Documentação
Social da Prefeitura Municipal de São Paulo (índice do mês de fevereiro
deste ano: 23 .369 ; do mês de outubro de 1966: 11 .569) .
Embora os novos preços propostos não correspondam, em muitos casos,
ao dobro dos ora vigentes, podendo ser inferiores ou superiores, em média
estão em torno desse dobro. Acham-se, porém, muito distanciados dos níveis
primitivos, constantes da Lei n.º 4.831 ; para que os alcançassem , seria mister
que fossem quintuplicados os preços insertos na Lei n.º 9.531.

Simplificação
3 . Na esteira do Código Judiciário, Decreto-lei Complementar n.º 3, de
27 de agosto de 1969, procurou-se, com empenho , simplificar ao máximo
o sistema e a forma de arrecadação das custas .
De acordo com os novos projetos, dificilmente poderá haver mais de
dois pagamentos de custas nos autos: um por ocasião da distribuição do
feito, pelo autor; outro, na oportunidade do recurso contra a sentença, pelo
recorrente. Se o vencido se conformar com a decisão e não embaraçar a
execução, até mesmo o pagamento dessa segunda prestação, igual à primeira,
será dispensado.
Tão-somente as intervenções de assistentes , litisconsortes, opoentes ou
terceiros prejudicados é que estarão sujeitas a complemento de preço, bem
como o processamento de recursos em apartado. Todos os atos que se processam dentro dos autos principais, a cargo do escrivão ou da Secretaria
dos Tribunais, inclusive recursos e execução de sentença, estão compreendidos dentro do preço previsto, sem outros acréscimos . Só alguns atos
a\.ulsos, como cartas, certidões e traslados, é que estão sujeitos a pagamento suplementar.
4 . A leitura dos preços se fará diretamente, sem necessidade de cálculos
ou de remissões de uma para outra tabela . Para isso , foram estabelecidas
diversas faixas de valores, dentro dos quais o preço é fixado globalmente,
abrangendo emolumentos do distribuidor e do escrivão, custas do Estado,
. contribuição à Ordem dos Advogados e às Carteiras de Previdência .
Assim, os processos ganharão certamente em celeridade, com a supressão: das contas de custas (desnecessárias , à vista da simplicidade das
tabelas), do preparo em segunda instância e até mesmo da complementação
de preparo, quando este for insuficiente.
5. O próprio recolhimento das custas será bastante facilitado, podendo
ser feito em mãos do . serventuário ou pago diretamente pelo interessado,
em repartição arrecadadora ou em estabelecimento de crédito autorizado.

Distribuição mais Democrática dos Preços

1

6 . A Lei n.º 4.831 e todos os diplomas que se lhe seguiram impuseram
ao· economicamente menos forte o pagamento de preços proporcionalmente
bem mais elevados, pelo mesmo serviço, que os previstos para os mais ricos .
.
A causa de menor valor, por exemplo, é muito mais onerosa para as
partes, na situação atual, que, proporcionalmente, os feitos de alto valor, o
mesmo acontecendo com as escrituras de baixo preço ou os registros de
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atos de pequena importância em dinheiro, em relação aos de maior importância.
As tabelas propostas não se esquecem de que o serventuário despende
praticamente o mesmo, de material e mão-de-obra, qualquer que seja o valor
do ato, mas procuram não sobrecarregar o hipossuficiente.
Com essa finalidade, nas causas de pequeno valor, o Estado não arrecadará custas, nem as Carteiras de Previdência receberão as suas contribuições. Uma ação de despejo no valor de CrS 400,00, contestada, pagará,
na comarca de São Paulo, as custas ao Estado, emolumentos do escrivão
e do distribuidor e contribuições de previdência, incluídos todos os recursos
que se processam nos autos e a execução, CrS 16,00, enquanto que atualmente só os emolumentos do escrivão, as custas do Estado e a contribuição
à Ordem dos Advogados atingem CrS 22,40, sem contar os emolumentos
de distribuição, a Taxa de Expediente Forense (que é suprimida, nos projetos
ora apresentados), o preparo de recursos, em primeira e segunda instância,
e as custas da execução.

Outras Inovações
7. Vale a pena, por último, chamar a atenção para algumas das inovações
mais marcantes dos projetos, desenvolvendo temas já enunciados no Código
Judiciário ou, então, formulando outras medidas de alto alcance, tais como :
a que autoriza a revisão periódica das Tabelas, de sorte a estarem sempre
atualizadas, com o que se tornará possível a efetiva fiscalização do seu
cumprimento e a conseqüente responsabilização dos serventuários que cobrarem acima do permitido; a que dispensa, no registro de transações relativas a imóveis , a necessidade de prévia exibição de certidões negativas
estaduais ou municipais, desde que os contraentes se responsabilizem, expressa e solidariamente, por eventuais débitos; a que fixa os emolumentos
do depositário de acordo com o valor da causa, e não o do bem depositado,
estabelecendo-se , além disso, que os depósitos em dinheiro, metais e pedras
preciosas não estarão sujeitos a qualquer pagamento de custas e emolumentos ; a que restabelece a verdade financeira da transação, ordenando que
se tomem por base, para o cálculo das custas, os valores fiscais aceitos
pela Prefeitura Municipal ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
sempre que superiores ao preço ou ao valor do contrato; a previsão de
preços para a microfilmagem , as fotocópias e as xerocópias, facilitando-se
assim a implantação desses processos mais expeditos e mais seguros de
reprodução de documentos.
Estas , Senhor Governador, as linhas mestras dos projetos ora submet idos à sua alta consideração, para que convertidos em norma legal, venham
substituir o atual regimento de custas e respectivas tabelas, implantando
um sistema novo e funcional, dentro das diretrizes renovadoras do Governo
de Vossa Excelência.
Hely lopes Meirelles -
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Secretário da Justiça

-,

DECRETO N.o 16.685, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1981 >:Aprova as Tabelas de Custas e Emolumentos Judiciais
e Extrajudiciais.

PAULO SALIM MALUF, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 49
da Lei n.º 10.393, de 16 de dezembro de 1970 e a conveniência de manter-se
o critério simplificador de leitura direta dos preços dos atos judiciais e
extrajudiciais,
Decreta:

Artigo 1.º - Ficam aprovadas, nos termos e para os fins dos artigos
254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.º 3, de 27 de agosto de 1969, e
do Decreto-lei n.º 203, de 25 de março de 1970, as quatorze Tabelas que
accmpanham este decreto.
Artigc 2.º - Além das custas, constituem renda do Estado os emolumentos das serventias oficializadas e dos atos praticados pelos Oficiais de
Justiça.
Artigo 3.º - De acordo com o disposto no inciso li, do artigo 18, do
OE:cretc-lei n.º 203, de 25 de março de 1970 com a nova redação que lhe
foi dada pelo artigo 52, da Lei. n.º 10.393, de 16 de dezembro de 1970, das
custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e recursos, tanto cíveis como
criminais, 5% (cinco por cento) serão entregues à Ordem dos Advogados
do Brasil - Secção de São Paulo - e 15% (quinze por cento) à Carteira
de Previdência dos Advogados de São Paulo.
Parágrafo único - Os emolumentos que, nas serventias não oficiafizadas , são devidos aos respectivos serventuárlos e que nas oficializadas constituem renda do Estado, não se compreendem na disposição de~te artigo.
Artigo 4.º - A contribuição à Carteira de Previdência das Serventias
não Oficializadas da Justiça do Estado, embora me11cionada nas Tabelas, somente será devida nos atos praticados em Cartórios não Oficializados e
obedecerá eo disposto no artigo 49 da Lei n.º 10.393, de 16 de dezembro
de 1970.
Artigo 5.º - Nas colunas em que estiverem englobados os emolumentos do escrivão e do distribuidor, ser-lhes-ão atribuídos, respectivamente, ·
90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento) do total fixado.
Arfigo 6.º - As Tabelas em anexo não se aplicam :
•

DOE de 27-02-1981 .
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Aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados a qualquer dos
escrivães ou ao oficial do Registro de Imóveis, haja cu não a
parte feito depósito total ou parcial das custas e emolumentos previstos.
li - Aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas.
Artigo 7.º - As custas e emolumentos, tabele.dos neste decreto, serão
devidos pela metade quando G ato praticado ou as certidées expedidas se
destincrem à formc.lização de contratos de financiamento agropecuário .
Pc.r2grafo único - Na hipótese deste artigo, das certidões e papéis
constará a seguir.te observação: "somente terá valor para fins de financiamento c.gropecuáric;, ".
Artigo 8.º - Este decreto entrará em vigor 48 horas após a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Bandeirantes, 26 de fevereiro de 1981.
PAULO SALIM MALUF
José Carlos Ferreira de Oliveira, Secretário da Justiça
Publicado na Casa Civil, aos 26 de fevereiro de 1981.
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais.

TABELAS DE EMOLUMENTOS JUDICIAIS
Tabela 1
DOS FEITOS E RECURSOS CIVEIS E CRIMINAIS
Notas genéricas:
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1.' - Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e termos do
respectivo feito, à execução dos expressamente referidos nas Tabelas 2 a 9,
das despesas postais e microfilmagem.
Para garantia de despesas postais, quando necessárias, nas Serventias
não oficializadas, poderá ser exigido depósito prévio, renovável quando exaurido, até o limite de cinco v.ezes o valor da tarifa vigente de correspondência
registrnda, com aviso de recebimento (.A•. R.), sempre mediante recibo provisório e sujeito à devolução do saldo, quando houver.
2.' - Nos feitos de competência originária dos Tribunais de Justiça e
de Alçada, os emolumentos consignados na coluna reletiva ao escrivão e
ao distribuidor, constituem renda do Estado.
3.' - Considerem-se. de valor inestimável:
a) os pedidos de interdição, tutela, curatela, remoção e destituição
de tutor ou curador;
b) os protestos, interpelações e notificações;
e) os processos acessórios, preparatórios, preventivos e incidentes, salvo os embargos de terceiros;
d) qualquer outro feito cível em que não seja formulado pedido economicc:mente apreciável.
4.' - Os preços serão divididos em duas prestações iguàis, pagas nas
seguintes oportunidades:
a) a primeira, obrigatoriamente, para a distribuição do feito, ou, se
esta não for necessária, para despacho da inicial;

b)

~

a segunda , por ocasião do recurso voluntário, interposto da sentença.

5.' - Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços estabelecidos
na r.ota anterior a ação popular (v. item 1, nota 1.'), a separação judicial
litigiosa (v. item 1, nota 2.'), a execução fiscal (v. artigo 2.º do Decreto-lei
n.° 203 , de 25 de março de 1970, e item li, nota 2.') , a ação de alimentos , o
pedido de alimentos provisionais , a ação de revisão de pensão alimentícia
(v. item 11, nota 4.') e os processos crimes de ação pública .
6.' - Pi;ra que se prccesse a oposição , o opoente deverá pagar importância igual à devida até o momento, pelo autor ou requerente .
7.' - Para ser admitido no feito como litisconsorte ativo ou assistente
do autor, deve o interessado reembolsar previamente a este uma quota-parte
correspondente de custas e emolumentos já pagos , ressalvado o disposto
na 3.' Nota do item li.

e: - Aplica-se ao recurso interposto por litisconsorte, assistente ,
cpornte ou tE:rc&iro prejudicado a disposição da letra "b • da 4.' Nota genéric<:.
9.' - Se o feito estiver tabelado em mais de um item, a disposição
especifica preval&cerá sobre a genérica.

'

1O - Ncs feitc,s &m que o valor declarado for inferior ao da liquidaçãc , a pG.rte ver.cedera não poderá prosseguir na execução sem que efotue o pagamento da diferença de custas, emolum&ntos e contribuições recalculados de accrdo com a importância afinal apurada cu resultante da
cc•r.der.ação d&finitiva.
11 - ~ reccnvenção está sujeita à distribuição autônoma e preparo calculado sobre a m&tade do seu valor, sem outros acréscimos no curso de
lide , não podendo ser juntá aos wtos antes desse preparo .
: 12 - Na Comarca da Capital o autor pagará , ainda, para cobrir despesas de micrcfilmagem, a importância de CrS 150,00, que se constituirá
rer.da do Estado .
1 - F&itos cíveis não tabelados nos itens li e Ili - prestação inicial.
Valor da Causa

t

10.000,00
Até
10.000,01 a 20 .000,00
de
20.000,01 a 30.000 ,00
de
30.000 ,01 a 40 .000,00
de
40 .000 ,01 a 50 .000,00
de
50 .000,01 a 100 .000 ,00
de
100.000,01 a 200.000,00
de
200.000,01 a 300.000,00
àe
300 .000,C.1 a 400 .000 ,00
de
400 .000,01 a 500.000 ,00
de
Pelo que exceder de CrS
500 .000 ,00; cada CrS
100.000,00 ou fração . .. .
De valor inestimável

1Ao Escrlvio Ao Estado
Distr.

Total

Carteira
das
Serventias

Total

. 200,00
300,00
700,00
900 ,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.800,00
5.600,00
6 .500,00

900 ,00
1.300,00
2.000,00
2.300 ,00
3.000 ,00
4.100,00
5.150,00
6.500,00
7.340 ,00
8.270,00

105,00 1.005,00
150,00 1.450,00
195,00 2.195,00
210,00 2.510,00
225,00 3.225,00
240,00 4.340,00
247,50 5.397,50
255 ,00 6.755,00
261 ,00 7.601,00
265,50 8.535,50

100 ,00
250,00
800,00 1 300,GO

350,00
1.100,00

15,00
120,00

700 ,00
1.000,00
1.300,00
1.400,00
1.500 ,00
1.600,00
1.650 ,00
1.700,00
1.740 ,00
1.770,00

365 ,00
1.220,00

Notas:

1.' - Na ação popular, as custas , emolumentos, outras despesas sorr.er:te &erão pagos a final.
2.' - Na separação judicial litígios& e divórcio litigioso , o autor pagará
inicialmente de acordo com o estabelecido no item Ili para a causa de valor
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inestimável. Se rejeitada a conciliação , deverá , até a contestação, efetuar
o complemento de preço de acordo com o item 1.
Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sobre o valor
destes, ao ser iniciada a execução , m~is a prestação inicial do item 1, sendo devida nova prest;;ção por ocasião do recurso , se houver, da decisão
que julgar a partilha.
Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a pagamento
inicial (v. itens li e Ili) .
3.' t ade.

Nas concordatas os respectivos preços serão acrescidos de me-

4.' - Na falência , as custas e emolumentos serão complementados ,
se for o caso, quando apurado o valor do ativo e, calculados sobre este.
As ações que surgem de falência ou de concordata estão sujeitas ao
tabelamento deste item , seguindo o seu valor. O processo de habilitação
retard atári a de crédito , os pedidos de restituição de mercadorias , as impugnações de crédito e o pedido de extinção das obrigações do falido estão
enquadrados em tabelamento especial (v. item Ili).
5.' - Nos seguintes feitos , o preço mínimo será igual ao das causas
de valor inestimável : separação judicial litigiosa, divórcio litigioso, investigação de paternidade , fa lência, concordata , dissolução e liquidação de sociedade , divisão, demarcação e qualquer processo em que se instaure concurso
de credores , devendo ser. pago o complemento do preço para que prossiga .
6.' - Desapropriação e outras ações movidas pela Fazenda Pública: a
União e o Estado nada pagarão ; os Municípios somente recolherão os emolumentos dos serventuários dos Cartórios não oficializados , ficando dispensados do pagamento das outras devidas ao Estado e, nas serventias oficializadas, dos emolumentos que a este competem.
7.' - Inventário, arrolamento, arrecadação de .herança jacente , bens de
ausente e vagos : a prestação inicial será paga por estimativa calculando-se
m teriormente o preço, de acordo com o valor do monte-mor ou dos bens
arrecadados.
8.' - Nos Embargos do Devedor não são devidas custas , emolumentos
o contribuições .
li - Ação de despejo ; ação de acidente do trabalho ; execução fiscal ;
mandado de segurança ; ação de alimentos ; pedido de alimentos
provisionais ou de revisão de pensão alimentícia ; interdição prestação inicial :
Cartelr.11

Ao Escrivão
Valor da Causa

a ao

Ao Estado

Total

Distribuidor
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10.000,00
Até
10.000,01 a 20.000,00
de
20.000,01 a 30.000,00
de
30.000,01 a 40 .000,00
de
40.000,01 a 50.000,00
de
50.000,01 a 100.000,00
de
100.000,01 a 200 .000 ,00
de
200.000,01 a 300.000,00
de
300.000,01 a 400 .000,00
de
de.· 400 .000,01 a 500 .000 ,00
Pelo que exceder de Cr$
500.000,00; cada Cr$
100.000,00 ou fração ... .
De valor inestimável .. ...

300,00
400,00
500,00
600 ,00
700 ,00
740 ,00
760 ,00
770 .00
780,00
800,00
30,00
500,00

das

Total

Serventias

90 ,00
390 ,00
130,00
530,00
800,00
300 ,00
440,00 1.040,00
700 ,00 1.400,00
1.500,00 2.240 ,00
2.000 .00 2.760,00
2.400 .00 ·3.170.00
2.800,00 3.580,00
3.200,00 4.000,00
120,-00
300,00

150,00
800,00

435 ,00
45,00
60 ,00
590 ,0l'
875,0(;
75,00
90 ,00 1.130,00
105,00 1.505 ,00
111,00 2.351,00
114,00 2.874,00
115,50 3.285,50
117,00 3.697,00
120,00 4.120,00
4,50
75,00

154,50
875,00

Notas:
1.' :___ Acidente do trabalho: quando houver acordo homologado pela
autoridede judiciária o preço total será calculado à razão de 1,5% sobre a
indenização paga em dinheiro e rateado proporcionalmente , depois de deduzidas as despesas de condução do Oficial de Justiça, pela forma seguinte :

Ao Escrivão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ao Oficial de Justiça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63%
7%

30%

Se as despesas de condução já estiverem incluídas no preço da diligêncic. de Oficial de Justiça, o rateio assim se fará:
Ao Escrivão ... . ....... . .. . ... .. ......... ... ..... . . . . . .. .
Ao Distribuidor . . ... . ...... . ............... ... ... . ...... .
Ao Oficial de Justiça .. . ... . .............. .. . . .......... .

54%
6%
40%

Nestas hipóteses, a Ordem dos Advogados e as Carteiras de Previdência nada receberão.

2.' - Execução Fiscal: antes de decorrido o prazo para embargos à
p.enhora, aplica-se o item Ili.
A Faenda Pública nada pagará sujeito o vencido aos encargos da sucumbência (C.P.C. - artigo 27) .

3.' - Para ser admitido como assistente em mandado de segurança,
cada interessado deverá juntar aos autos, sem prejuízo do andamento do
feito , comprovante de haver pago:
Ao Escrivão ...... .. .......... . ... . .. . ....... . . . .. .
Ao Distribuidor ..... . .... . ........................ .
Ao Estado ....................... . . . .. .. ... . . . . . .. .

CrS 400,00
Cr 100,00
Cr$ 400,00

A Carteira das Serventias

Cr$ 900,00
Cr$ 960,00

•

4.' - Nas ações de alimentos, de alimentos provisionais e de revisão
de pensão alimentícia, o autor pagará inicialmente de acordo com o estabelecido no item Ili. Se rejeitada a conciliação em audiência, deverá no prazo
de três dias, efetuar o complemento da prestação inicial, fixada no item li.

Ili -

Feitos não contenciosos: separação judicial consensual ; processos
preparatórios , preventivos e incidentes , inclusive alvará de separação de corpos, busca e apreensão de menor, arrolamento de
bens de casal; protestos, interpelações e notificações ; retificaçées e averbações do registro civil; . nomeaçãÓ, remo.ção e destituição de tutor ou curador; pedido de extinção das obrigações
do falido; habilttação de credor retardatário, pedido' de restituiç&o
de mercedorias; impugnação de crédlto em falência ou concordata; registro de testamento; venda de quinhão em coisa comum;
ação de remição de imóvel hipotecado; eleição de cabecel de bens
enfitêuticos , prestação inicial:
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- - - - -------·--- -- - - - - ...------ - - -·Ao Escrivão Ao Estado
Distrib.

Valor da Causa

10.000,00
Até
10.000 ,01 a 20 .000,00
de
20.000,01 a 30.000,00
de
30.000,01 a 40 .000 ,00
de
40.000 ,01 a 50.000,00
de
de
50.000 ,01 a 100.000,00
100.000,01 a 200 .000 ,00
de
de· 200 .000 ,01 a 300.000,00
de
300.000 ,01 a 400.000 ,00
de
400 .000 ,01 a 500 .000,00
Pelo que exceder de CrS
500.000,00 ; cada CrS
100.000,00 ou fração . . ..
De valor inestimável . . . . .

IV -

PROCESSOS -

b)

de ação
processo
processo
de ação

Carteira
das
Serventias

340,00
500,00
550,00
600 ,00
650 ,00
700,00
730,00
750 ,00
8CO ,OO
850,00

200,00
300,00
400,00
500,00
700,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00

540,00
800,00 1
950,00 1
1.100,00 1
1.350,00 1
1.700,00 1
2.230,00 1
2.750,00
3.300,00
3.850,00

40 ,00
400,00

150,00
250,00

190,00 1
650,00 1

----Total

51,00
591,00
875,00
75,00
82,50 1.032,50
90,00 j 1.190,00
97,50, 1.447,50
105,00 1.805,00
109,50 l 2.339,50
112,50 2.862,50
120,00 3.420,00
127,50 3.977,50

l

i

6,00
60,001

196,00
710,00

CRIMES :

Espécie

a)

Total

---- -

pública .. ....
comum . .. ..
especial .. . .
privada . . . . . .

Ao Escrivão
Ao Estado
e ao
Distribuidor

270 ,00
350 ,00
1.300,00

140,00
200,00
800,00

Total

410,00
550,00
2.100,00

Carteira
daa
Serventias

40,50
52,50
195,00

Total

450,50
602,50
2.295,00

Notas:
1.' - Os preços deste item compreendem o custo total do feito , inclusive recursos processados nos autos principais.
2.' - Nos processes-crimes de ação privada, o querelante pagará, na
distribuição, metade do previsto na letra • b ", a outra metade será pega por
ccasião do recurso pelo recorrente.
Ncs demais casos, o pagamento será feito a final, conforme disposto
no artigo 38 do Decreto-lei n.º 203 de 25 de março de 1970.
3.' - Os "habeas-corpus", inclusive os de competência originária dos
Tribunais, estão isentos de qualquer pagamento com base neste item .
4.' - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofício e o escrivão
do júri, os emolumentos destinados ao escrivão serão divididos à razão
de 2/ 3 para o primeiro e 1/3 para o segundo .
5.' - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 1/4 "per capita",
quando houver mais de um réu, até o limite de três vezes o fixado nesta
fabela .
V -
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CARTA-PRECATóRIAS , ROGATÓRIAS , OU DE ORDEM, RECEBIDAS
PARA CUMPRIMENTO :

Ao Escrivão
e 80
Ao Estado
Distribuidor

a)

b)

para citação ou intimação : Até 20 .000,00 ou
de valor inestimável ..
De 20 .000,01 a 50.000,00
Mais de CrS 50.000,00 .
para outros fins: Até
20 .000,00 ou valor inestimável ..............
De 20.000,01 a 50.000,00
Mais de CrS 50.000,00 .

_J

Carteira
Total

das

Total

Serventias

400,00
450,00
700,00

60,00
100,00
300,00

460,00
550,00
1.000,00

60,00
67,50
105,00

520,00
617,50
1.105,00

500,00
700,00
900,00

100,00
200,00
300,00

600,00
900,00
1.200,00

75,00
675,00
105,00 11 .005,00
135,00 1.335,00

Notas:

1.' - O preço acima deverá ser integralmente pago por ocasião da
distribuição.
2.' - Nos feitos criminais, as precatórias, rogatórias e cartas de ordem
expedidas a requerimento da Justiça Pública ou de beneficiário de assistência judiciária, serão distribuídas e processadas independentemente de
pagamento do preço estabelecido neste item, sendo por ele responsável, a
final, o réu, se condenado, ou o Estado , nos demais casos .
3.' - As precatórias expedidas a requerimento do empregado nas ações
de acidente de trabalho, não estão sujeitas ao pagamento estabelecido neste
item.
4.' - Nas cartas precatórias vindas de outros Estados para avaliação
de bens e recolhimento do imposto de transmissão, o requerente pagara
inicialmente de acordo com a IE;tra " b • e, se for o caso, complementará o
pagamento, antes da devolução ou entrega da precatória, como se se tratasse de feito tabelado no item Ili.
5.' - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, não estão sujeitas
ao pagamento, quando de sua extração, devendo as cartas precatórias e de
ordem ser confeccionadas em até três vias, para que as cópias sirvam
de contrafé , quando de seu cumprimento no Juízo deprecado ou ordenado .
6.' - ueverá sempre constar das cartas precatórias ou de ordem o
valor da causa.
7.' - Nas precatórias expedidas a requerimento da Fazenda Pública,
as custas serão pagas a final pelo vencido.
VI - Recurso que se processe em apartado além d&s despesas de
traslado e certidões para a formação do instrumento:
Ao Escrlvio
Ao Estado
e ao
Clstrlbuldor

a)
b)

quando interposto perante Juiz ... ....... ..
quando interposto perante Tribunal de: Justiça ou de Alçada . ...

300,00

300,00
1.000,00

Total

600,00

Carteira
Serventias

45,00

Total

645,00
1.000,00

Notas:
1.' - Não estão sujeitos ao pagamento do preço constante deste item
os recursos que se processam nos próprios autos , salvo os agravos de
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petição em processo de dúvida suscitada pelo oficial de registro de imóveis, que pagarão de acordo com a letra "a•, cabendo ao oficial a cota
destinada ao escrivão.
2.' - O preço deve ser pago na sua totalidade de uma só vez no Juízo
ou Tribunal em que interposto o recurso.
3.' - Os feitos criminais estão isentos das custas e emolumentos referidos neste item; não, porém, das despesas com a extração de traslado
e certidões .
VII - Correição Parcial: o mesmo que o tabelado no item 6, letra "a",
sendo o pagamento total feito em Primeira Instância.
VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição:
Ao Estado

..................................

Cr$ 500,00

Tabela 2
DOS ESCRIVÃES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALÇADA
Notas genéricas:
1.' - Além dos emolumentos especificados na Tabela 1, o escrivão judicial tem direito aos previstos na Tabela abaixo:
2.' - Se o ato por praticado em serventia oficializada ou em Secretaria de qualquer dos Tribunais está sujeito aos mesmos preços, arrecadando
o Estado os respectivos emolumentos:
1 - Certidão extraída de autos , livros e documentos, "verbo ad verbum • ou em breve relatório , datilografada:

Pela primeira folha ... ..... . ..... ... ... . . . . . .
Por página que acrescer . . . ....... .. . . ... . .

Ao
Escrlvio

Carteira
das
Serventias

200,00
80,00

30,00
1?.,00

Notas:
1.' - Se a certidão somente contiver peças transcritas na íntegra, nenhum acréscimo será devido sobre o preço deste item.
2.' - Se na mesmà certidão existir mais de um breve relatório, pelo
que exceder será pago, além do preço fixado neste item, o correspondente
a uma página.
li - Ttdslado de documentos ou peças do processo :

Por página datilografada

Ao
Escrlvio

Carteira
Serventias

200,00

30,00

Notas:
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1.' - Cobrar-se-ão de acordo com este item os tr&slados para a formação de recursos que se processem em apartado ou para desentranha-

menta de documentos , os formais de partilha; 1;1s cartas de sentença, de
arrematação, de adjudicação ou de remição, bem como qualquer outro documento autêntico extraído de autos para produzir efeito fora deles e que
não revista a forma de certidão.
2.' - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopiadora, ou xerocopiadora será livre ao advogado interessado fornecer as fotocópias necessárias à formação de instrumentos de recurso, cartas e formais de partilha ,
fazendo o escrivão jus unicamente aos emolumentos de autenticação (item
IV), mais o correspondente , no item 1, a uma folha , por instrumento, carta
ou formal.
Ili - Reprodução de peças dos autos, por página :
Ao
Escrlvio

IV V VI -

a) mediante copia reprográfica autenticada .
Autenticação de peça extraída de autos judiciais por página ...... . ... ... ............. .
Alvarás , mandados e ofícios pelo processamento e expedição em processos findos e
arquivados ... .... ............ ...... ... . . . .
Resposta em folha corrida :
- na comarca da Capital, compreendendo todos os Cartórios Criminais :
- Ao Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nas demais comarcas por serventuário que
certificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carteira
das

Serventias

30,00

4,50

10,00

1,50

100,00

15,00

100,00
100,00

15,00

Nota:
Na Capital , o interessado recolherá antecipadamente
o preço total.
VII - Consulta em autos recolhidos ao Arquivo Cent ral da Secretaria do Tribunal de Justiça . . . 100,00
Notas:

1.' - O preço é para consu lta em cada processo.
2.' - Na Capital , o interessado recolherá antecipadamente o preço
total.
3.' - Se for solicitada a expedição de certidão , metade do preço da
consulta será abonada em favor do interessado.

Tabela 3
DOS DISTRIBUIDORES
-

Distribuição de feito judicial da reconvenção ou de carta preca-.
tória ou de ordem , inclusive lançamento do nome dos interessados
nos livros-índices:
V. Tabela 1

'
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Notas:
1.' - Nada será devido pela anotação de cancelamento ou retificação
de distribuição.
2.' - Estão sujeitos à averbação à margem da distribuição a oposição ,
os embargos de terceiros, a assistência em mandado de segurança e qualquer intervenção no curso da lide.
li - Distribuição , entre os juízes das Varas Cíveis da Comarca e preparo do livro comercial, para visto em balanço:
Ao Distribuidor
..................................
A Carteira das Serventías
.......................

50,00
7,50
57,50

Ili -

Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive todas as diligências , para autenticação judicial :
Escrlvio

Carteira
das
Serventias

150,00
250,00

22,50
37,50

Ao

a)
b)
IV -

de livro até 1.000 folhas ... .... ........ .
de livro de mais de 1.000 folhas ... .. . . .

Distribuição não compreendida nos itens 1 e li, inclusive lançamer.to do nome dos interessados nos livros-índices:
Ao Distribuidcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Carteira das Serventias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,00
6,00

Nota:

Não estão sujeitas à distribuição as escrituras, nem os respectivos re·
gistros.
V - Certidão de distribuição:
Ao

a)
b)
c)
d)

por período de 5 anos:
por pessoa ... .. ............. . ... .. . .. . .
i:;eríodo superior a 5, até 20 anos, por
pessoa . .................... . .. . . . .. · · ·
período superior a 20 anos, por pessoa ..
expedição de certidão por sistema de processamento de dados:
o previsto nas alíneas anteriores e mais .

Carteira

dH

Escrlvlo

Serventias

120,00

18,00

200,00
250,00

30 ,00
37,50

25,00

Notas:
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1.' - Os preços acima se referem à certidão por pessoa não havendo
qualquer acréscimo se for solicitada a menção de seu nome por extenso
e abreviado , de solteira e de casada, bem como de espólio ou massa falida
correspondente à mesma pessoa .
2.' - Se a certidão consti"r de diversos nomes em vários períodos , o
pr&ço será calculado pela média de todos os períodos.

1

•

3.' - Pela informação verbal se o interessado dispensar a certidão ,
poderá o serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos previstos nes·
te item.
4.' - Os preços estabelecidos r.este item correspondem à primeira folha de certidão , sendc pelas páginas seguintes cobrados de acordo com a
fabela 2, itém 1.
5.' - Os emoluméntos devidos pelas certidões expedidas pelo Cartório de Distribuição e Informação, compõem-se dos originariamente atribuídos a cada um dos Ofícios de Dist ri buição hoje existentes.

Tabela 4
DOS CONTADORES
-

Conta de liquidõção, inclusive jures e rateio sobre o valor apurado :

-

Até CrS 10.000 ,00 ............. . ... . .... .
de Cr$ 1.000 ,001 a CrS 50 .000 ,00 ........ .
de CrS 50 .000 ,01 a CrS 100 .000 ,00 . .. . ... .
pelo que exceder de Cr$ 100.000 ,00 :
Cada CrS 50.COO,OO ou fração ...... .. .. . .

Ao
Contador

Carteira
das
Serventias

200,00
350 ,00
600 ,00

30,00
52,50
90,00

90,00

13,50

Notas:
Não haverá acréscimo de preço pela emenda ou reforma de conta .
li - Conta de liquidação para purgação de mora, nas ações de despejo:
Sobre o valor da causa:

Ili -

até Cr$ 10.000,00 .... ............... .. .. .
de CrS 10.000,01 a CrS 50.000;00 ... .. ... .
De CrS 50.000,01 a CrS 100.000 ,00 ... . . . . .
pelo que exceder de CrS 100.000 ,00:
cada CrS 50.000,00 ou fração .. ... ..... . .

Ao
Contador

Carteira
das
Serventias

100,00
250,00
300 ,00

15,00
37,50
45 ,00

30 ,00

4 ,50

Cálculo de imposto de transmissão, em qualquer processo , e de
liquidação em arrol e.menta ou inventário o triplo do constante no
item 1, sendo o cálculo feito sobre o monte-mor.

Notas:
1.' - O preço inclui todos os cálculos necessários à formação do ativo
e do passivo , não sujeito a acréscimo, ainda que no mesmo processo haja
mais de uma sucessão .
2.' - Quando o passivo absorver 80%, ou mais , do valor do ativo, aplic<.r-se-á o item 1.
IV - Emenda ou reforma de cálculo: o mesmo do item 1, calculado
sobre o valor do monte-mor.

.
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Notas:
Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do contador, nada
perceberá.
V - Verificação ou conferência de crédito e contas em falências .
concordata, concurso creditório e prestações de contas em geral :
- metade dos estabelecidos no item 1, calculada sobre o valor
total dos créditos.
VI -

Conversão à moeda nacional ou estrangeira, de papel de crédito, título da dívida pública, ações de companhias ou institui·
ções financeiras:

Por cálculo
VII VIII -

Contador

Ao

Carteira
das
Serventias

100,00

15,00

Cert idão : o mesmo que o cobrado na Tabela 2 item 1.
Cor.ta d& liquidação da pena em ação penal :

•

Cont a de li quidação :

100,00

15,00

Tabela 5
DOS PARTIDORES
1-

Esboço de part ilha ou sub-repartilha :
- o triplo do previsto na Tabela 4, item 1, calculado sobre o valor
do monte-mor.

Nota:
Quando o passivo absorver 80 %, ou mais, do valor do ativo, o preço
será reduzido, à metade.
l i - Emenda ou reforma de esboço de partilha ou sub-repartilha :
- o mesmo que o f ixado na Tabela 4, item 1, calculado sobre o
valor do monte-mor .
Nota:
Se a emenda ou reforma resultar de erro do partidor, nada receberá.
Ili - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2 item 1.

Tabela 6
DOS bEPOSIT ÁRIOS
1-
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Depósito em mãos do depositário público , qualquer que seja o
valor da coisa :
- o mesmo que o estipulado para os distribuidores na Tabela 1.

Notas:

1.' - As quantias em dinheiro , as pedras e os metais preciosos serão
depositados em estabelecimento oficiei de crédito de acordo com as instruções da Corregedoria Gemi da Justiça e sem qualquer custas ou emolumentos.
2.' - O depositário tem direito à indenização das despesas autorizadas,
pela guarda, fiscalização , conserveção e administração dos bens depositados.
3.' - Não será pedido mandado de levantamento de penhora, arresto
cu seqüestro , sem o comprovante, nos autos de recolhimento dos emolurr.e; ntos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com os bens depositadcs.
4.' - O depcsitário particular que não seja parte ou interessado no
feito fará jus a salário, que o Juiz fixará por ocasião do levantamento da
penhora, entre a metade até o dobro que caberia ao depositário judicial,
podendo ainda abonar-lhe até 50 % sobre os rendimentos líquidos do bem
depositado.
li - Certidão:
- o mesmo que o ccbrado na Tabela 2, item 1.

Tabela 7
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Citação, notificação ou 1ntimação:
a) de uma pessoa, em horário normal:
Va.lor da causa :
1-

b)

até CrS 5.000 .. . ......... . . . ..... . ... .. . .. .. .. .
de Cr$ 5.000,01 a CrS 50 .000,00 ....... . ........ .
mais de CrS 50 .COO,OO
.. . . .................... .

100,00
150,00
200,00

de: uma pessoa, com hora certa ou nos termos do artigo 172,
§ 2.º, do Código de Processo Civil :
-

até Cr$ 5.000,00
................ . .. . ........ . . . 150,00
de CrS 5.000,01 a CrS 50.000,00 ..... .. ........ . 200,00
mais de Cr$ 50.000,00 ... . .......... . ..... . ... . 300.000

c)

por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo do
mesmo teto :
- um quarto do preço tabelado nas letras •a " e • b" .
1.' - Os e:molumentos deste item serão devidos quando o Oficial de
Justiça certificar, após as necessárias diligências , que a pessoa procurada
se encontra em lugar incerto e não sabido ou residente em outra comarca .
Neste caso, deverá indicar minuciosamente as diligências que praticou, os
lc;ci;:is em que esteve e as fontes de informação.
2.' - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela 1 Nota genérica
3.'), a diligência será cobrada: se for contencioso, como se tivesse o valor
de Cr$ 10.000,00 ; se não contencioso, como se tivesse o valor de CrS
5.000 ,00 .
.
3.' - Se a parte interessada não fornecer cópias das petições ou dos
mandados , para servirem de contrafé , e Oficial de Justiça terá direito à
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rasa de CrS 100,00 por página datilografada de contrafé, não se computando
na rasa as cópias a carbono até o limite de três, e devendo cotar à margem
o custo da rasa , em parcela independente.
4.' - O preço acima não inclui despesas de condução, que serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corregedoria Geral da Justiça, na
comarca da Capital, ou do Juiz Diretor do Forum nas demais comarcas .
5.' - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo tempo, em
locais vizinhos , com o uso de apenas uma condução, o Oficial de Justiça só
terá direito eo reembolso de urna verba .
6.' - Nos processos-crimes movidos contra réu pobre e nas diligências
realizadas a requerimento do Ministério Público, nos atos de ofício, os Oficiais de Justiça serão reembolsados das despesas de condução, que correrão à conta de verba própria do orçamento do Tribunal de Justiça. O
disposto nesta nota aplica-se também nas diligências realizadas em feitos
relativos a menor infrator ou abandonado .
Ili - Auto da penhora, seqüestro, arresto, apreensão, despejo, prisão
e outros não especificados , inclusive todos os atos complementares:
- o dobro do previsto no item 1, letra " a" .

Tabela 8
DOS PERITOS
Notas genéricas:
1.' - Os salários dos peritos serão fixados pelo Juiz do feito, atendendo à relevância e dificuldade do trabalho, tempo consumido, condição
financeira das partes e valor da causa .
2.' - O Juiz não está obrigado a fixar sal~rios iguais para os peritos
da causa, desde que fundamente a diversidade de arbitramentp.
3.' - O perito tem o direito ao reembolso das despesas feitas, desde
que justificadas e proporcionais ao valor da causa ou à condição financeira
das partes .
4.' - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perímetro urbano,
terá o perito direito à condução, se o interessad'?_ não a fornecer.
5.' - Nas ações de divisão e demarcação de terras , os salários do
agrimensor serão fixados de acordo com as normas previstas no Código
Civil.

Tabela
-
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Avaliação de móveis e imóveis e outros bens penhorados, nos
termos do artigo 680 do C.P.C. :
•-

até CrS 5.000,00 . . ..... . .... . .. . ........ . ........
de CrS 5.000,01 a CrS 10.000,00 .. ........ . .. . ..
de CrS 10.000,01 a CrS 50.000,00 . ............ . ..
de CrS 50.000,01 a CrS 100.000,00 .... . ... .. ......
acima de CrS 100.000,00 . ... . ......... . . . . .......

.
.
.
.
.

1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.500,00
7.000,00

Nota:
Os salários serão calculados sobre o conjunto dos bens avaliados ou
o arbitramento total. Excedendo de cinco número de bens, os máximos estabelecidos poderão ser aumentados até o dobro.
li - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou títulos semelhantes e aluguéis ou rendas :
- por CrS 100.000,00 ou fração . . . . . . . . . . . . . . . . . até
300,00
- emolumento máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . até 1.000,00

Tabela 9
DOS PORTEIROS
1-

Arrematação de bens em hasta pública ou leilão: ·

-

scbre o valor de arrematação, venda
ou arrendamento . . . . . . . . . . . . . . . .

Ao
Porteiro

C•rtelr•

>.

Tot•I

2%

0,3%

2,03%

Notas:

1.• - Havendo remissão ou adjudicação, a percentagem será reduzida
à metade.
2.' - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que seja o número de apregoados, e serão feitos pelo porteiro.
3.' - A fixação de editais de qualquer natureza será efetivada e certificada pelo escrivão do feito, sem custas nem emolumentos.
4.' - As praças e leilões judiciais serão realizados pelos porteiros das
respectivas Varas sob fiscalização do Juiz.

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Tabela 10
DOS TABELIÃES DE. NOTAS
1-

Escritura com valor declarado:
Valor d• Eecrltur•

100.000,00
Até CrS
de 100.000,01 a 200.000,00
de 200.000,01 a 400.000,00
de 400.000,01 a 500.000,00
. Pelo que exceder · deo CrS
500.000,00, cada CrS . .. .
100.000,00 ou fração
li - Escritura sem valor declarado .. .... .............

Ao
Tallio

"{;~ ~~\)

Ao
Estado

Ca1telr•
dil•
Serventl••

Totml

3.900,00
5.200,00
6.500,00

3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00

600,00
800,00
1.000,00
1.200,00

300,00
400,00
500,00
600,00

1.aqo.00

250,00

50,00

25,00

325,00

1.500,00

300,00

150,00

1.950,00 .
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Ili -

IV -

V VI _

VII -

VIII -

Escritura de testamento e
revogação ou aprovação de
testamento . .. ......... . 5.000,00 'J;.00
Escritura de convenção o;,i
especificação de condomínio em planos horizontais
ou suas modificações .
a) Pela convenção
1.5.00,00
300,00
b) Por unidade autônoma
250,00
50,00
Escritura de pacto antenupcial
.... .... ....... . 1.000,00
200,00
Procuração ou substabelecimento em livro Especial
ou comum :
a) Com poderes para o
foro em geral e fins ·
previdenciários ..... .
200,00
40,00
b) Outras procurações ..
80,00
400,00
c) Em qualquer hipótese
de cada outorgante
que acrescer, não sen·
do o cônjuge, mais ..
10,00
50,00
Certidões ou trasladas:
a) Pela primeira folha . .
200,00 / 40,00
b) Por página que acrescer ................ .
80,00 - 16,00
Cópia reprográfica de documento lavrado ou arqui20,00
4,00
vado no Cartório

Se o interessado dispensar a certidão o Tabelião poderá cobrar
pela informação CrS 20,00 de
emolumentos.
IX - Pública-forma de qualquer
documento :
a) Pela
primeira
folha
b) Por página que acrescer ... ... ........ . .
X - Autenticação de plantas,
mapas e documentos semelhantes e de cópias reprográficas, conferências e
consertos de públicas-formas:
Por página .. ...... . . .. .
XI - Reconhecimento de firmas
inclusive de letras e sinal

•
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500,00

6.500,00

150,00
25,00

1.950,00
325,00

100,00

1.300,00

20,00
40,00

260,00
520,00

5,00

65,00

20,00

260,00

8,00

104,00

2,00

26,00

50,00

10,00

5,00

65,00

20 ,00

4,00

2,00

26,00

10,00

2,00

1,00

13,00

30,00

6,00

3,00

39,00

Notas:
1.' - No preço da escritura, procuração ou substabeleclmentos se inclui o primeiro traslado.
2.' - Nenhum acréscimo será devido · pela transcrição nas escrituras ,
de alvarás , talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis necessáno.s à

perfeição do ato, nem pela expedição de guias de recolhimento de tributos
relativos às escrituras e registro ou arquivamento de procuração ou quaiquer cutro documento pertinente ao ato.
3.' - O preço do ato será calculado com base nos valores tributários
aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, respectivamente para imóvel urbano e rural , se o valor declarado
r.a escritura for inferior a estes.
4.'. - Se a escritura contiver mais de um ato , ainda que entre as mesmas partes , além do preço integral do contrato de maior valor, será cobrada a quarta parte do preço dos demais contratos , observando-se sempre
o disposto na nota 3.ª.
5.' - As intervenções ou anuências de terceiros não autorizam acréscimos de preço , a r.ão ser que impliquem em outros atos.
6.' - Os atos lavrados fora do horário normal de expediente ou fora
de cartório , salvo em repartições públicas centralizadas ou descentralizadas,
terão os respectivos preços acrescidos da metade.
7.' - As escrituras de quitação pagarão um quinto do preço fixado no
item 1.
8.' - O valor das procurações em causa própria será igual ao das escrituras com valor declarado.
9.' - Pela es·aritura declarada sem efeito por culpa ou a pedido de
qualquer das partes , será devido um terço do preço. - Se não for declarado o motivo, responderão solidariamente o escrevente e o serventuário
pelas custas e contribuição à Carteira das Serventias (terça parte) .
10 - Pela procuração cu substabelecimentos declarado sem efeito, a
pedido da parte , será devida a metade do preço.
11 - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira
aquisição imobiliária, financiada pelo sistema financeiro de habitação, nos
casos previstos no art. 59, da Lei 4 .380, de 21 de agosto de 1964, serão
reduzidos em 50% (cincoenta por cento) .
12 - Nas escrituras de permuta, cada permutante, pagará os emolumentos sobre o valor do imóvel por ele adquirido.
13 - Quando em escritura de compra e venda ou outras , houver procuração o preço desta será o do item VI.

Tabela 11
DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS
Nota preliminar: O preço dos atos constantes desta Tabela Inclui, sempre, buscas e indicações reais e pessoais .
1 - Registro:
Valor do Contrato

300.000,00
Até CrS
de 300 .001 ,00 a 500.000 ,00
de 500.001 ,00 a 1.000.COO,OO
de 1.000 .Ç01,00 a 1.5GO.OOO,OO
de 1.500 .001,00 a 2.000 .GOO ,OO
de 2.000 .001,00 a 3.000.000,00
Acima de 3 .000 .oco·ºº cada
100.000.00 ou fração

Ao
Oficial

1.500,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.G00,00
6 500,00
150,00

~~ ~\~
Ao

Eatado

300,00
400,00
600,00
800 ,00
1.000,00 .
1.300 ,00
30,00

Carteira
das

Total

Serv-lu

225,00
300,00
450 ,00
600 ,00
750,00
975,00

2.025,002.700,00
4.050,00
5.400,00
6.750,00
8.775,00

22,50

202,50
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Nota:

O preço do ato será calculado com base nos valores tributários aceitos
pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado no es·
critura for inferior a estes .
li - Averbação :
Valor da Averbaçio

Até Cr$
250.000,00
de 250.001,00 a 500.000,00
de 500.001 ,00 a 1.000 .000,00
de 1.000.001,00 a 1.500.000,QO
de 1.500.001,GO a 2.000.000,00
Acima de 2.000.000,00 cada
100.000,GO ou fração
Sem valor declarado

Ao
Oficial

Ao
Estado

300,00
500.00
700,GO

Carteira
du
Serv-las

Total

1.000,00

60,00
100,00
140,00
180,00
200,00

45,00
75,00
105,00
135,00
150,00

405,00
675,00
945,00
1.215,00
1.350,00

40,00
300,00

8,00
60.00

6,00
45,00

54,00
405,00

soo.ao

Notas:
1.' - O preço da averbação será calculado com base nos valores tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização
cu Reforma Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor
declarado pelo interessado for inferior a estes
2.' - Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as averbações
referentes à mudança de numeração, desmembramento ou demolição, alteração dq,.--A01he por casamento, separação consensual, separação judicial
litigiosa, divórcio consensual ou divórcio litigioso, averbação de casamento,
viuvez.
Ili - Loteamento
Ao
Oflélal

a)

b)

Registro de loteamento
ou desmembramento urbano ou rural, além das
despesas de publicação
pela imprensa; por lote
ou gleba ............
Intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de
editais e condução

Ao
Estado

Carteira
da•
ServentlH

Total

\
40,00

8,00

6,00

54,00

400,00

80,00

60,00

540,00

Notas:
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1.' - Os emolumentos mínimos do Oficial , no caso da alínea "a" serão
de CrS 1.500,00.
2.' - Os preços deste item incluem o fornecimento de uma certidão.
3.' - Os registros de contratos particulares de compromisso de venda
e compra oriundos de loteamentos, inscritos, conforme o Decreto-lei 58-37
e Legislação posterior aplicável à espécie. sofrerão desconto de 50% sobre
a presente Tabela 11.

IV -

Abertura de Matrícula :

Ao
Oficial

200,GO
V -

./

30,00

Total

270,00

a)

registro de incGrporação imobiliária ou de especificação e
instituição de condomínio :
o mesmG preço do item 1 calculado sobre o valor do terreno
e o custo global da obra (Lei Federal 4.591 , de 16-12-1964,
art. 32, "h") .
·

b)

registro de convenção de condomínio , qualquer que seja o
número de unidades , incluindo o valor de averbações neces·
sárias:
Ao

3.G00,00

Ao
Estado

Carteira
das
S.rventlu

Total

600,00

450,00

4.050,00

120,00

90,00

810,00

Registro de Pacto Antenupcial:
600,GO

VII -

40,0G

Carteira
das
S.rventlu

lncorpGração e Condomínio :

Oficial

VI -

Ao
Estado

/

Registro, no livro n.º 3, de cédula de Crédito rural (Dec.-lei Federal 167, de 14·2·1967, art. 34, parágrafo único), de cédula de
crédito industrial (Dec.-lei Federal 413, de 9·1-1969, art. 34, §
1.º), de cédula de crédito à exportação (Lei Federal 6.313, de
16-12-1975, art. 3.º) e de cédula de crédito comercial (Lei Federal
6.840, de 3-11-1980, art. 5.º):
200,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Até CrS
de 200,01 a 500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 500,01 a 1.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 1.000,01 a 1.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acima de 1.500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%

Até o máximo de 1/4 do valor de referência previsto na Lei 6.205 de
29-04-1975.
VIII -

IX -

Registro, no livro n.º 2, de hipoteca cedular :
a) de cédula de crédito rural:
o mesmo valor previsto no item VII para o registro da hipoteca de cada imóvel;
b) das demais cédulas mencionadas no item Vil:
o mesmo valor do item 1. .
Averbaçãc , em registro de cédula mencionada no item VII:

10% do preço fixado no item citado , até o máximo de 1/ 40 do
valor de referência.
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Notas:
1.' - Os atos previstos nos itens VII, VIII, alínea " a" e IX" não estão
sujeitos a pagamento de custas ao Estado nem ao recolhimento de contri buição à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado.
2.' - No caso de registro das cédulas de crédito industrial, comercial
ou à exportação , 50% dos i;molumentos devidos pelo registro no livro n.º 3
caberão ao Oficial, devendo os restantes 50% serem recolhidos pelo serventuário ao Banco do Brasil, a crédito do Tesouro Nacional - (Dec .-lei Federal 413 de 9-1-1969, art. 34, § 2.º; Lei 6.313 , de 16-12-1975, art. 3.º e Lei
6.840, de 3-11-1980, art. 5.º).
Os emolumentos devidos pelas avi;rbações previstas no item IX serão
integralmente pi;rcebidos pelo Oficial.
X -

CERTIDÕES
certidão em breve relatório ou • verbo ad verbum • - por
pessoa ainda que se refira a nomes por extenso e abreviados, de casada e de solteira, ou se trate de espólio ou massa falida, qualquer que seja o período abrangido, ainda que
o mesmo nome apareça mais de uma vez ;
Ao
Oficial

Pela primeira folha ..
Por página que acrescer, qualquer que seja
o número de pessoas

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

200 ,00

40,00

30 ,00

270,00

60,00

12,00

9,00

81,00

I

de matrícula ou de registro do livro n.º 3, extraída por qual·
quer meio reprográfico (Lei 6.015, de 31-12-1973, alterada pela
Lei 6.216, de 30-S-1975, art. 19, § 1.º):
Ao
Oficial

Pela primeira folha ..
Por página que acrescer ..... ... .. . .....
c)

Carteira
das
Serventia•

Total

/(

160,00

32,00

24,00

216,00 ..'

60,00

12,00

9,00

81,00 ~

certidão de documento arquivado em Cartório, reproduzido
por qualquer meio reprográfico (Lei 6.015, de ~1-12-1973 , alterada pela Lei 6.216, de 30-6-1975, art. 25):
Por página

40

Ao
Estado

60,00

12,00

9,00

81,00 -~

XI -

fNFORMAÇÃO VERBAL, quando o interessado dispensar a certidão : a quarta parte do fixado no item anterior.

XII -

RELAÇÃO DE TRANSFERrnCIA DE IMÓVEIS em forma de Hstagem , por citação de Prefeituras Municipais:
Por trensferência de imó·
vel ................ . . . . .

20,00

4,00

3,00

27,00

XIII -

Via excedente de documento registrado (Lei 6.015, de 31-12-1973,
alterada pela Lei 6.216, de 30-6-1975, art. 211):
2GO,OO

40,00

30,00

270,00

XIV -

Prenot!ição do Título, a requerimento do interessado, para satisfação de exigência legal ou suscitação de dúvida , quer se trate
df. registro ou averbação .
O mínimo previsto nos itens 1 e li, conforme se trata de registro ou
averbação.
XV - MICROFILMAGEM , de documento referido nesta tabela :
Ao
Oficial

Qualquer que seja o número de páginas, mais
XVI -

Ao
Estado

80,00

16,00

Carteira
das
Serventias

12,00

Total

108,00

Recebimento de prestação previsto no Decreto-lei 58, de 10-12-1937, e na Lei 6.766, de 20-12-1979:

a]

pela õbertura de conta e recebimento da primeira prestação :
500,00

b)

100,00

75,00

675,00

pelo recebimento sem abertura de conta:
Oficial 1 % do valor depositado, acrescido das porcentagens devidas ao Estado e à Carteira de Previdência das
Serventias.
élO

'-f

Nota:
Os valores previstos neste item serão deduzidos da importância depositada pelos prestamistas.

Tabela 12
DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
1-

R6gistro ir.tegral de contrnto , títulos e documentos com valor
declarado:
Ao
Oficial

Valor do Contrato

Até
de 10.000,01
de 50.000,01
de 3C0 .000 ,01
de 500 .000,01

Ao
Estado

Carteira
das

Total

Serventias

a
50.000,00
a 300.000,00
a 500 .000 ,00
a 1.000.000,00

150,00
350,00
600 ,00
700;00
900,0G

30,00
70,00
120.00
140,00
180,00

22 ,50
52,50
90,00
105,00
135,00

202,50
472,50
810,00
945,00
1.215,00

Pelo que exceder de
1.00G .000,00 até
50.000,00
cada 100.000,00 ou fração

35,00

7.GO

5,25

47,25

10.000,00
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Pelo que exceder de
50.000,00 cada
100.000,00
ou fração .... .. ... ... .. .

li -

Ao
Oficial

Até uma página . .......
Por página que acrescer

a)
b)

no
no
em
de

perímetro urbano
perímetro rural ou
local distante mais
5 km do Cartório

22 ,50
7,50

Total

202 ,50
67,50

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

37,50

337,50

400,00

80,00

60,00

540,00

Ao
Oficial

..... ...
acrescer

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

100,00
30,00

20,00
6,00

15,00
4,50

135,00
40,00

100,00

20,00

15,00

135,00

Averbação :

Matrícula de oficina impressora, jornal e outros periódicos :
Ao
Estado

60,00

Carteira
das
Serventias

45,00

Total

405,00

Inscrição de pessoas jurídicas de fins científicos , culturais , beneficentes ou religiosos, inclusive todos os atos do processo , registro e arquivamento:
Ao
Oficial

300,00
VIII -

30 ,00
10,00

Carteira
das
Serventias

50,00

300,00
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Ao
Estado

250,00

Ao
Oficial

VII -

27,00

Registro resumido de p&nhora , caução ou parceria :

Até uma página
Por página que

VI -

150.00
50,00

Ao
- Oficial

Valor do Contrato

V -

3,00

Registro e entrega de notificação , inclusive certidão à margem
do registro e no documento; além da condução :
Valor do Contrato

IV -

4,00

Registro integral de título, documento ou papel sem valor declarado :
Valor do Contrato

Ili -

20,00

Ao
Estado

60,00

Carteira
da•
ServentlH

11 ,25

Total

371 ,25

Inscrição de pessoa jurídica de fins econôm icos , inclusive todos atos do processo, registro e arquivamento :

Valor do Contrato

Até
de 10.000,01
de 50.000,01
de 100.000,01
de 500.000,01

IX -

Ao
Oficial

Ao
Estado

Carteira
das

Total

Serventias

10.000,00
a
50.000,00
a 100.000,00
a 500.000 ,00
a 1.000.000,00

200,00
400,00
700,00
1.000,00
2.000,00

40,00
80,00
140,00
200,00
400,00

30,00
60,00
105,00
150,00
300 ,00

270,00
540 ,00
945,00
1.350,00
2.700,00

Pelo que exceder de
1.000.GGO,OO até
. . .... ..
20.000.000,00 cada
100.GGO,OO GU . fração

80,00

16,00

12,00

108,00

Pelo que exceder . de
20.000.000,00 cada
100.000,00 ou fração

50,00

10,00

7,50

67,50

Cancelamento de inscrição :
a)
b)

em geral o mesmo que o cobrado por averbação (item V) ;
de pessoa jurídica de fins econômicos: a terça parte do preço do item VIII.

X - · Certidão :
Ao
Oficial

a)
b)

pela primeira folha ..
por página que acrescer ........ . ...... .

Ao
Estado

pelo sistema de processamento de dados
por nome a mais

da•

Total

100,GO

20,00

15,00

135,00

50 ,00

10,00

7,50

67 ,50

Ao
Oficial

c)

Carteira
Serventias

Ao
Estado

25 ,00

5,00

Carteira
das

Total

Serventias

3,75

33,75

Neta:
Se o interessado dispensar a certidão, o Oficial poderá cobrar pela informação verbal 50 % (cincoenta por cento) dos emolumentos .
XI -

Xerocópia ou fotocópia do documento lavrado ou arquivado no
Cartório :
Ao
Oficial

Ao
Estado

15,00
XII -

Microfilmagem do documento -

3,00

Carteira
das

Total

Serventias

2,25

referido nesta Tabela :

20,25
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Ao
Oficial

Qualquer que seja o número de páginas, mais

80,00

Ao
Estado

16,00

Carteira
das
Serventias

12,00

Total

108,00

Sistema de processamento de dados de documento referido nesta Tabela :

XIII -

Ao
Oficial

Por documento, mais

30,00

Ao
Estado

6,00

Carteira
das

Serventias

4,50

Total

40,50

Autenticação procedida de acordo com a Lei Federal n.º 5.433 ,
de 8 de março de 1968, regulamentada pelo Decreto n.º 64.393,
de 24 de abril de 1969 :

XIV -

Ao
Oficial

a)

b)

de microfilmagem
por rolo de 16 mm
por rolo de 35 mm
de cópia extraída de
rolo de microfilme legalizado:por página ou fotograma
................

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

200,00
300,00

40,00
60,00

30,00
45 ,00

270,00
405,00

40,00

8,00

6,00

54,00

Tabela 13
DOS ESCRIVÃES DE PROTESTO DE TfTULOS
1-

Apresentação, protesto
qu2ndo houver de l&tra
ou qualquer outro título,
por edital - além das

e registro de instrumento de protesto
de câmbio, nota promissória, duplicata
inclusive intimação e notificação pessoa\
despesas de edital e condução:

Valor do Contrato

Até
CrS
2.000,00
de 2.000,01 a 20.000,00
de 20.000,01 a 100.000,00
Acima de 100.000,00
li -

44

Ao
Escrivão

80,00
280,00
480 ,0G
700,00

Ao
Estado

16,GO
56,00
96,00
140,00

Distribuição :
Ao Distribuidor . . ...... . ............... . ..
À Carteira das Serventias . . ......... . .... .

-

Carteira
das
Serventias

12,00
42,00
72,00
105,00
14,00
3,00

Total

108,00
378,00
648,00
945,00

Nota:
As intimações de protesto deverão ser entregues em mão própria ou
feitas por carta registrada com Recibo de Volta (AR), só se admitindo o
edital quando o devedor estiver em' lugar incerto ou desconhecido, o que
deverá ser expressamente certificado .

Ili -

Pelo cancelamento de protesto-processado na própria serventia,
qualquer que seja o seu valor :

Ao

Escrivão

IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

IX -

X -

Certidão de protesto :
a) nego.tiva , por pessoa :
até 5 anos ... . .. . .
até 10 anos ... .... .
b) certidão de protesto
positiva ou de cancelamento de protesto ou
negativa de homônimo:
por pessoa .. . . .... .
c) por página que acrescer, qualquer que seja
o número de pessoas
d) certidão extraída por
sistema de processamento de dados (com·
putador), na Comarca
da Capital, englobados
todos os Cartórios
Certidão de protesto po·
sitiva , inclusive sob forma
de relação para entidade
de Classe :
por protesto ..... . ... . .
Informação verbal quando
o interessado dispensar
......... . . ... .
certidão
Xerocópia ou fotocópia de
documento lavrado ou arquivado no Cartório :
por página .. . ...... . . . .
Microfilmagem de documento referido nesta Tabela , qualquer que seja o
número de páginas
Sistema de processamen·
to de dados (computador)
de
documento
referido
nesta Tabela, qualquer que
seja o número de páginas
Busca em arquivo de pro·
cu rações :
por nome ...•.... , .....

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

160,00

32;00

24,00

216,00

40,00
80,00

8,00
16,00

6,00
12,00

54,00
10á,OO

50,00

10,00

7,50

67,50

10,00

2,00

1,50

13,50

550,00

110,00

82,50

742,50

10,00

2,00

1,50

13,50

10,00

2,00

1,50

13,50

20,00

4,00

3,00

27,00

80,00

16,00

12,00

108,00

80,00

16,00

12,00

108,00

8,00

1,60

1,20

10,80
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Tabela 14
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Ao

Escrlvio

1-

Assento de nascimento, de óbito ,
inclusive uma certidão, mesmo
quando feito mediante petição ou
mandado, nos termos do artigo 46
da Lei n.º 6.015/73 .... . ........ .

li -

Casamento :

das

Serventias

45,00

Tobll

495,-00

a)

pela habilitação, lavratura do assento, excluídas as despesas
da publicação pela imprensa,
incluindo o fornecimento de
uma certidão . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,00

b)

pela dispensa parcial ou total
do prazo de proclamas, mais . .

250,00

pela diligência para realização
do casamento fora do Cartório,
dentro do horário normal do expediente, excluídas as despesas de condução a ser fornecida
pelo interessado, mais . . . . . . .

3.000,00

300,00 3.300,00

pela diligência para realização
de casamento fora do Cartório,
depois do horário normal do expediente , correndo por conta do
interessado a condução . . . . . .

5.-000,00

500,00

e)

pelo traslado de cada documento desentranhado dos autos ,
mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,00

f)

pelo registro e afixação do edital de proclamas recebido de
outro Cartório e pelo fornecimento da certidão respectiva

g)

pela lavratura de assento de
casamento, à vista de certidão
de habilitação expedida por outro Cartório e fornecimento de
uma certidão . . . . . . . . . . . . . . . .

c)

r

450,00

· Carteira

)

d)

150

·ºº

25,00

º·ºº

1.650

·ºº

275,00

5.500,00

º·ºº

1

11

300,00

30,00

330,00

400,00

40,00

440,00

Nota:
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Quando o casamento não for realizado no cartório, por impossibilidade
de comparecimento de um dos nubentes, devidamente comprovada cobrar·se-á de acordo com a letra • a· com acréscimo da metade do preço.

Ao

Escrlvlo

C•rtelr•
du

Tobll

Serventl••

Ili -

Registro ou inscrição de casamento
religioso com efeito civil , emaneipação, interdição, ausência, aquisi,
ção definitiva de nacionalidade brasi leira, transcrição de registro de
nascimento, casamento ou óbito,
ocorridos no estrangeiro , inclusive
o fornecimento de uma certidão ..

850,00

85,00

935,00

IV -

Averbação de retificação, legitimação, adoção e emancipação ......

400,00

40,00

440,00

Averbação de divórcio ou separação
judicial, inclusive registro da sentença definitiva .... . .. . ... .......

850,00

85,00

935,00

200,00

20,00

220,00

300,00

30,00

330,00

100,00

10,00

110,00

V -

VI -

Certidão incluída a busca
a)
b)
e)

em breve relatório .. .... ... ..
verbo ad verbum , no todo ou
em parte .. . ..... .. .. .. ......
por averbação que acrescer,
mais .. .... . ..... .. ..........

Nota:
A certidão de nascimento, em breve relatório conterá no mm1mo: dia
mês e ano, lugar e hora do nascimento, sexo do registrado, nome, prenome
e naturalidade dos pais, nome e prenome dos avós.
VII -

Xerocópia ou fotocópia autenticada de ato da serventia a seu
cargo: o mesmo que o fixado na Tabela li item Ili.

Nota:
Pela informação verbal, se o interessado dispensar a certidão, poderá o
serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos previstos na letra "a·.
VIII -

IX -

Arquivamento da Lei, decreto, resolução ou decreto legislativo-municipal, nos termos do art. 55,· § 4.º do
Decreto-lei Complementar n.• 09, de
31-12-1969, até duas páginas ... . . .
mais de duas páginas .. ......... .
até cinco . ....... .. .... .. . ...... .
mais de 10 páginas .. .. .. ...... ..

20,00

2,00

22,00

60,00
120,00

6,00
12,00

66,00
132,00

Certidão integral ou parcial verbo
ad verbum , ou em breve relatório,
de ato mencionado no item anterior:
pela primeira folha ...... .. ... . . .
por página que acrescer ........ .

40,00
20,00

4,00
2,00

44,00
22,00
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Nota:
A consulta dos atos municipais é gratuita e não poderá ser negada a
qualquer interessado.
X -

Ato que lhe seja permitido praticar como Tabelião de Notas: o mesmo que cobrado na Tabela 10.

Nota:
Não será cobradc. i;molumento algum pelo Registro Civil e respectivas
certidões, das pessqas pobres, nos termos do artigo 30, da Lei Federàl n.•
6.015 de 31 de dezembro de 1973, podendo o Oficial dispensar o atestado
de pobreza.
/

? .

,,
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