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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XVIII 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N.· 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1969". 

JANEIRO A MARÇO DE 1970 

REGIMENTO 

DE 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 

N.O 88 

Contém, a presente edição especial de nosso "Boletim", o 
texto do Decreto-Lei n.O 203, de 25 de março de 1970, que dis
põe sôbre o Regimento em epígrafe, bem como o do Decreto 
n.o 52.425, da mesma data, que aprova as Tabelas de Custas 
e Emolumentos Judiciais e Extrajudiciais, previstas no artigo 
1.0 do Decreto-Lei aludido. 

Dando publicidade a êsses diplomas legais, a "Associação 
dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo" teve em 
mira facilitar a seus filiados e demais servidores da Justiça, -
assim como a todos quantos exercem suas atividades no fôro 
em geral - a consulta de suas disposições e a aplicação das 
referidas Tabelas. 

Consoante se verificará, estas foram elaboradas obedecen
do a nova sistemática, que veio simplificar, sobremaneira, a 
forma de arrecadação das citadas Custas e Emolumentos, con
forme salienta, aliás, em sua exposição de motivos, - que 
igualmente estampamos na íntegra - o Excelentíssimo 
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Senhor Secretário da Justiça do Estado, Professor HELY 
LOPES MEIRELES. 

Dar-se-á, pois, por satisfeita a Diretoria de nossa Asso
ciação, se a oportuna iniciativa ora tomada pelo seu Presi
dente, com a edição deste boletim especial, atingir, conforme 
esperamos, a proveitosa finalidade que ditou a sua execução. 
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DECRETO-LEI N.o 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Dispõe sôbre o Regimento de Custas e Emolumentos 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso 
da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n. 47, de 
7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.0 do artigo 2.0 do Ato 
Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decreta: 

CAPíTULO I 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Artigo 1.0 - As custas devidas ao Estado e os emolumen
tos atribuídos aos serventuários do fôro judicial e extrajudi
cial serão cobrados de acôrdo com êste Decreto-lei e Tabelas 
aprovadas por decreto. 

§ 1.° - As Tabelas discriminarão, além das custas e emo
lumentos, 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 periàdicamente, ouvi
do previamente o Tribunal de Justiça de São Paulo sôbre os 
emolumentos das serventias judiciais e custas corresponden-
tes. -

Artigo 2.0 - A União, o Estado e suas respectivas autar
quias não estão sujeitos ao pagamento de custas, emolu
mentos e contribuições previdenciárias, em quaisquer atos 
praticados por serventuárIos judiciais e extrajudiciais ou ofi
ciais de justiça. 
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bECRETO-LEI N.· 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

§ 1.0 - Os Municípios e suas respectivas autarquias sà
mente estão sujeitos ao pagamento dos emolumentos de atos 
praticados em serventia não oficializada. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não dispensa do reembôl
so, a final, à parte contrária vencedora, das custas, emolu
mentos, contribuições e despesas adiantados em juízo. 

§ 3.° - Nos feitos criminais de ação pública que corram 
por serventias não oficializadas, o Estado pagará aos res
pectivos serventuários, se o réu não fôr condenado, os emolu
mentos previstos na Tabela. 

Artigo 3.0 - Considerar-se-ão gratuitos os atos previstos 
em lei ou decorrentes dos estilos do fôro judicial ou extraju
dicial, quando não constantes das Tabelas. 

Artigo 4.° - O serventuário poderá exigir depósito pré
vio, nos limites das Tabelas, das despesas totais dos atos a 
serem praticados, fornecendo aos interessados, obrigatària
mente, recibo provisório, com especificação de tôdas as par
celas. 

Artigo 5.° - Quando as custas e emolumentos forem co
brados por fôlha ou página, a primeira fôlha deverá ter, no 
mínimo, cinqüenta e cinco linhas e as páginas seguintes trin
ta e três linhas. 

§ 1.0 - As linhas deverão conter cinqüenta e cinco le
tras, no mínimo, computando-se os espaços normais. 

§ 2.° - Serão devidos custas e emolumentos pela primei
ra fôlha e pela última página, ainda que tenham sido utili
zadas sàmente em parte. 

§ 3.0 - Serão cobrados em dôbro as custas e emolumen
tos de xerocópia ou fotocópia de página de dimensões supe
riores a 22 por 33 centímetros. 

Artigo 6.° - No cálculo de qualquer parcela, será arre
dondada para mais a fração igualou superior a meio cen
tavo, e desprezada a inferior. 

Artigo 7.° - O pagamento das custas, dos emolumentos 
das serventias oficializadas e das contribuições será feito 
pelo interessado, diretamente ou por intermédio do serven
tuário do respectivo cartório. O pagamento dos emolumen
tos de atos praticados em serventias não oficializadas será 
feito diretamente ao serventuário. 
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DECRETO-LEI N." 203, DE 25 DE MARÇO bE 1970 

Parágrafo único - A arrecadação será feita pela repar
tição competente ou por estabelecimento autorizado de cré
dito, na forma estabelecida em ato do Secretário da Fazenda, 
ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 8.° - A Secretaria da Fazenda entregará, na for
ma regulamentar, as contribuições devidas à Ordem dos Ad
vogados do Brasil - Seção de São Paulo, à Carteira de Pre
vidência dos Advogados de São Paulo e à Carteira de Previ
dência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. 

Artigo 9.° - Sob pena de desobediência e multa, os ser
ventuários e oficiais de justiça cotarão em qualquer peça for
necida às partes o custo total das despesas, com especifica
ção, item por item, dos seus emolumentos, das custas devidas 
ao Estado, das contribuições à Ordem dos Advogados e às 
Carteiras de Previdência e de qualquer outro pagamento 
reembolsá vel. 

Artigo 10 - Além da cota a que se refere o artigo ante
rior, os serventuários e oficiais de justiça darão recibo ao in
teressado, discriminando as parcelas correspondentes às im~ 

portâncias recebidas para pagamento de custas, emolumentos, 
contribuições e outras despesas. 

Parágrafo único - Os serventuários também certificarão 
nos autos o pagamento das custas judiciais, mencionando 
quem o efetuou. 

Artigo 11 - O escrivão não juntará aos autos peça que 
não esteja cotada de acôrdo com o artigo 9.°. 

Artigo 12 - As dúvidas suscitadas sôbre a aplicação das 
Tabelas serão resolvidas pelo juiz corregedor. 

Artigo 13 - Contra a cobrança indevida de custas, emo
lumentos, contribuições e despesas, poderá o interessado re
clamar, por petição, ao juiz corregedor. 

§ 1.0 - Ouvido o serventuário no prazo de quarenta e 
oito horas, o juiz, em igual prazo, proferirá decisão. 

§ 2.° - Da decisão do juiz caberá recurso, no prazo de 
quinze dias, ao Corregedor Geral da Justiça. 

§ 3.° - Nos processos judiciais, qualquer incidente ou 
reclamação será resolvido pelo juiz do feito, podendo a deci
são ser reapreciada pela instância superior ou através de re
clamação ao Corregedor Geral da Justiça, no prazo de quin
ze dias. 
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DECRETO-LEI N.9 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Artigo 14 - Sem prejuízo de outras penalidades disci
plinares previstas em lei, os serventuários e auxiliares da j us
tiça que receberem custas e emolumentos indevidos ou exces
sivos, ou infringirem as disposições dêste Decreto-lei ou das 
Tabelas, serão punidos com multa de NCr$ 50,00 (cinqüenta 
cruzeiros novos) a NCr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros novos), im
posta de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, 
pelo juiz do feito ou pelo corregedor permanente, além da 
obrigação de restituir em tresdôbro 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 trân
sito em julgado da decisão, pelo serventuário ou auxiliar da 
justiça, sob pena de suspensão do exercício de suas funções. 

Artigo 15 - Os juizes corregedores fiscalizarão o cum
primento, pelos serventuários e auxiliares da justiça, das dis
posições dêste Decreto-Lei e das Tabelas, aplicando aos in
fratores, de ofício, as penalidades cabíveis. 

CAPÍTULO II 

DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS JUDICIAIS 

Artigo 16 - Os atos judiciais serão pagos, de acôrdo com 
o disposto no artigo 7.°, pelas partes ou interessados, salvo 
quando beneficiários de assistência judiciária ou dispensa
dos, por lei, do pagamento. 

Artigo 17 - São dispensados do pagamento de custas, 
emolumentos e contribuições previdenciárias: 

r - qualquer interessado, nos feitos relativos a menor 
infrator ou abandonado; 

II - o réu pobre, nos feitos criminais; 
lIr - o Ministério Público, nos atos do ofício. 

§ 1.0 - A autoridade policial, ao fazer o relatório do in
quérito, atestará, na mesma peça, a pobreza do réu, para que 
êste goze da dispensa de custas, emolumentos e contribui
ções previdenciárias. Nos demais casos, a pobreza será ates
tada, em se tratando de réu prêso, pelo diretor do estabele
cimento em que se encontrar ou, se estiver sôlto, pela auto
ridade policial da circunscrição em que residir. 
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DECRETO-LEI N.~ 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

§ 2.0 - Presume-se pobre o réu prêso que não tiver de
fensor constituído. 

Artigo 18 - Na elaboração das Tabelas, as custas, emo
lumentos e contribuições serão fixados em proporção ao valor 
da causa, à natureza do feito ou espécie do recurso, observa
das as normas seguintes: 

I - 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 cor
reições parciais, em que a totalidade dos emolumentos com
petirá ao escrivão; 

Ir - do total atribuído ao Estado, 8% pertencerão à Or
dem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, para 
entrega à Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, 
e 12 % à Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, 
como contribuição, constituindo custas do Estado os restan
tes 80%; 

III - os emolumentos referidos no inciso I serão fixados 
em progressão inversa ao valor da causa, e as custas e con
tribuições do inciso II em progressão direta, até o limite de 
quatro vêzes o estabelecido no inciso l, devendo êsse limite 
ser atingido por volta de três mil salários-mínimos vigentes 
na Capital do Estado; 

IV - os valôres das progressões referidas no inciso an
terior deverão igualar-se em tôrno de cem salários-mínimos. 

Artigo 19 - Salvo disposição em contrário, os preços fi
xados nas Tabelas abrangerão todos os atos judiciais do pro
cesso, 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 originário. 

Parágrafo único - Excluem-se os incidentes expressa
mente 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 or
dem, formação de traslados e certidões em geral, sendo êstes 
atos pagos por fôlha ou página datilografada, fotocopiada, 
xerocopiada ou reproduzida por qualquer meio admitido em 
juízo. 

BOLETIlf DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -9 



DECRETO-LEI N." 203, DE 25 DE MARÇO DE 1910 

Artigo 20 - O pagamento das custas, emolumentos e 
contribuições devido., nos feitos e nos recursos que se pro
cessam nos próprios autos efetuar-se-á nas seguintes opor
tunidades: 

I - o autor ou requerente, por ocasião da distribuição de 
qualquer feito ou, se esta não fôr necessária, do despacho da 
inicial, pagará metade das custas, emolumentos e contribui
ções tabelados; 

II - a outra metade será paga, no prazo para a subida 
do recurso e sob pena de deserção, por aquêle que recorrer da 
sentença, dispensando-se o pagamento nos casos de recur
so de ofício, do Ministério Publico, do defensor do vínculo, 
de curador, da União, do Estado, do Município, de suas res
pectivas autarquias, ou de beneficiário de assistência judi
ciária; 

III - não tendo havido recurso, se o vencido, citado, in
timado ou notificado, cumprir desde logo a decisão, apenas 
reembolsará o vencedor das custas, emolumentos, contribui
ções e despesas da ação, comprovados nos autos, e dos hono
rários de advogado arbitrados na sentença; 

IV - se o vencido, embora não tendo recorrido da sen
tença, oferecer defesa à execução ou embaraçá-la, deverá pa
gar a segunda metade, no prazo de três dias, marcado pelo 
juiz, sob pena de não ser apreciada sua defesa ou impugnação. 

§ 1.0 - No caso de redistribuição do feito, por incompe
tência do JUÍzo, não haverá restituição de custas, emolumen
tos e contribuições pagos, mas o autor ou requerente fará 
nôvo pagamento dos emolumentos devidos ao escrivão e ao 
distribuidor, se não forem ocupantes de serventia oficializada. 

§ 2.0 - O abandono ou desistência do feito, ou transação 
que lhe ponha têrmo, em qualquer fase do processo, não dis
pensa da obrigação de pagar as custas, emolumentos e con
tribuições já exigíveis, nem dá direito a restituição. 

§ 3.0 - Para ser admitido no feito como litisconsorte ati
vo ou assistente do autor, deve o interessado reembolsar pre
viamente a êste uma quota-parte correspondente de custas, 
emolumentos e contribuições já pagos. 

§ 4.° - Para que se processe a oposição, deverá o opoen
te pagar importância igual à devida, até o momento, pelo 
autor. 
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DECRETO-LEI N.9 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

§ 5.0 - Nos feitos em que o valor declarado tiver sido in
ferior ao da liquidação, a parte vencedora não poderá prosse
guir 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. 

§ 6.0 - As custas, emolumentos, contribuições e outras 
despesas judiciais serão reembolsados a final pelo vencido, 
nos têrmos da decisão que o condenar, ou pelas partes, na 
proporção de seus quinhões, nos processos divisórios e demar
catórios, ou suportados por quem tiver dado causa ao pro
cedimento judicial. 

Artigo 21 - Os recursos que se processarem nos próprios 
autos e que tiverem efeito suspensivo ficarão sujeitos imica
mente ao pagamento previsto no inciso II do artigo 20, sem 
qualquer preparo complementar, assim em primeira como em 
segunda instância. 

§ 1.0 - 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 ex
tração de carta de sentença, que, depois de pronta e paga, 
será entregue ao recorrido. 

§ 2.° - Se nos próprios autos se processar mais de um 
recurso simultâneamente, o primeiro pagamento de custas, 
emolumentos e contribuições, para subida do recurso, será 
total; o segundo será de metade das despesas; o terceiro, de 
um têrço, e assim sucessivamente. O escrivão certificará nos 
autos êsses pagamentos subseqüentes, dará recibo a cada in
teressado e reembolsará imediatamente os demais recorrentes 
pela parte que lhes couber, devendo ficar nos autos o com
provante dessa restituição. 

§ 3.0 - O pagamento efetuado por um recorrente não 
aproveita aos demais, salvo se representados pelo mesmo 
advogado. 

§ 4.° - Se um dos recorrentes não estiver sujeito ao pa
gamento de preparo (artigo 20, n. II, "in fine"), os demais 
serão responsáveis pelo total das custas, emolumentos e con
tribuições devidos em razão do recurso. 

§ 5.° - O escrivão ou a Secretaria do Tribunal não re
meterá os autos à superior instância sem que hajam sido pa-
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DECRETO-LEI N.· 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

gos as custas, emolumentos e contribuições devidos, nem pro
cessará o recurso, que será considerado deserto, se o recorren
te não pagar, quando fôr o caso, a carta de sentença a que 
se refere o § 1.0. 

Artigo 22 - Os recursos dependentes de instrumento es
tarão sujeitos ao pagamento do preparo constante da respec
tiva Tabela, além das despesas do traslado. 

§ 1.0 - 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. 

§ 2.0 - Se sàmente houver recurso de qualquer das pes
soas referidas no inciso II, "in fine", do artigo 20, o pagamen
to das despesas de preparo e do traslado será efetuado a fi
nal, pelo vencido. 

§ 3.0 - 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.° - No prazo para subida do recurso, o recorrente e 
o recorrido complementarão o pagamento das despesas, quan
do fôr o caso. No recurso de revista, êsse pagamento deverá 
ser feito dentro de três dias do oferecimento das razões pelo 
recorrido. 

§ 5.0 - Não será processado o recurso de revista sem 
prévia extração de carta de sentença para entrega ao recor
rido, a expensas do recorrente, observado, no que couber, o 
disposto nos §§ 1.0 e 5.° do artigo 21. 

Artigo 23 - Os processos de dúvida suscitada por ser
ventuário não estarão sujeitos ao pagamento de custas, emo
lumentos ou contribuições. Se o interessado recorrer da de
cisão, 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, emo
lumentos e contribuições exigíveis, sem prejuízo, quanto aos 
recursos, da deserção dêstes, nas hipóteses previstas em lei. 
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DECRETO-LEI N." 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Artigo 26 - Os autos sàmente serão remetidos ao con
tador: 

I - para liquidação da responsabilidade do vencido, na 
execução, se necessário; 

II - nas ações de despejo por falta de pagamento, se o 
interessado requerer a purgação da mora. 

§ 1.0 - Os autos dos recursos que se processam mediante 
traslado não serão remetidos ao contador, ficando ressalva~ 

do à parte o direito de restituição, oportunamente, do excesso 
pago. 

§ 2.° - As contas de liquidação incluirão tôdas as des
pesas reembolsáveis, desde que necessárias e comprovadas 
nos autos, tais como as de publicações de editais pela impren
sa, as de comunicações telegráficas ou telefônicas feitas pelo 
escrivão e as de comparecimento de testemunha. 

Artigo 27 - Incumbe ao juiz, com a colaboração do es
crivão, e à Secretaria dos Tribunais verificar o exato recolhi
mento das custas, emolumentos e contribuições devidos. 

Parágrafo único - Nos processos em grau de recurso, tal 
verificação não obstará ao seu andamento em segunda ins
tância, 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 
sôbre o valor dado a esta ou sôbre o pagamento de despesas 
insuficiente ou em desacôrdo com a lei. 

§ 1.0 - Até a homologação da conta de liquidação, o juiz 
apreciará, para efeito de complementação de custas e emo
lumentos, qualquer reclamação do serventuário. 

§ 2.° - Se a reclamação fôr acolhida, o feito não terá 
andamento enquanto não se fizer a complementação da di
ferença 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. 

§ 1.0 - As certidões serão extraídas em duas vias, sendo 
a primeira remetida à Procuradoria Fiscal do Estado e a se
gunda junta aos autos. 
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§ 2.0 - A Fazenda poderá cobrar amigável ou judicial
mente o total de custas, emolumentos e contribuições e, de
pois de ressarcir-se das despesas feitas e de receber os hono~ 

rários de advogado 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 dili
gência. 

Artigo 31 - Para os atos que se houverem de praticar 
fora do auditório ou cartório, quem tiver requerido ou pro
movido a diligência fornecerá condução aos juízes, serven
tuários e auxiliares da justiça. 

§ 1.0 - Não sendo fornecida condução, será cobrada a 
respectiva despesa, juntando-se aos autos o recibo correspon
dente. 

§ 2.0 - Nas diligências realizadas fora do município sede 
da comarca e que se prolongarem por mais de um dia, os ser
ventuários e auxiliares terão, também, direito às despesas de 
estada, que consistirão numa diária não superior a um quin
to do salário-mínimo regional, fixada pelo juiz da causa. 

Artigo 32 - As despesas de condução dos peritos e dos 
oficiais de justiça serão tabeladas anualmente pelo Correge
dor Geral da Justiça, na comarca da Capital, e pelo juiz di
retor do Forum nas demais, tendo em vista o custo médio do 
transporte adequado à prática do ato e a distância a ser per
corrida. 

§ 1.0 - Da fixação das despesas de condução nas comar
cas do Interior, poderão as partes, serventuários e auxilia
res da justiça reclamar, no prazo de quinze dias, ao Correge
dor Geral da Justiça, que decidirá em definitivo. 

§ 2.° - Os oficiais de justiça cotarão, em item apartado, 
as despesas de condução e outras indispensáveis ao cumpri
mento 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 fixa
ção de salários de perito, pelo juiz do feito, poderá reclamar 
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ao Corregedor Geral da Justiça, sem efeito suspensivo da 
causa. 

§ 1.0 ~ A falta de reclamação não obsta à revisão do 
arbitramento pela instância superior, quando apreciar qual
quer recm'so. 

§ 2.0 - 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 retribuição pelo encargo, que deverá ser 
confiado de preferência a representante do Ministério Públi
co, 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 dêste, 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 juizes das Varas Cíveis da comar
ca, assim como o seu preparo, para visto em balanço. 

Artigo 36 - As quantias em dinheiro, as pedras e os me
tais preciosos serão depositados em estabelecimento oficial 
de crédito, de acôrdo com instruções da Corregedoria Geral 
da Justiça, sem quaisquer custas ou emolumentos. 

Artigo 37 - As praças e leilões j,udiciais serão realiza
dos pelo porteiro das respectivas Varas, sob fiscalização do 
juiz. 

Artigo 38 - Nos feitos criminais de ação privada, apli
cam-se as mesmas normas estabelecidas para os processos 
cíveis. Nos feitos criminais de ação pública, as custas, emo
lumentos e contribuições serão pagos a final pelo réu, se con
denado, ou pelo Estado, nos têrmos do § 3.0 do artigo 2.°. 

Parágrafo único - O modo e a forma de pagamento dos 
emolumentos devidos pelo Estado aos escrivães dos cartórios 
não oficializados, nos feitos criminais de ação pública, quan
do o réu não fôr condenado, serão estabelecidos por ato do 
Secretário da Fazenda, ouvido o Corregedor Geral da Justiça. 
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CAPíTULO IrI 

DAS CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS 
EXTRAJUDICIAIS 

Artigo 39 - Os atos extrajudiciais serão pagos direta
mente 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 autoridade 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 êle 
credenciada. 

Artigo 41 - As custas, emolumentos e contribuições dos 
atos praticados pelo escrivão de notas ou pelo oficial do regis
tro de imóveis serão calculados de acôrdo com os valores tri
butários fixados no último lançamento pela Prefeitura Mu
nicipal, quando se tratar de imóvel urbano, ou pelo Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária, no caso de imóvel rural, sem
pre 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 re
cibo de volta, só se admitindo o edital quando o devedor es
tiver em lugar incerto ou desconhecido, o que deverá ser ex
pressamente certificado. 

CAPíTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 43 - Constituem renda do Estado: 
I - as custas cobradas nos feitos e recursos cíveis e cri

minais (artigo 18, inciso II, "in fine"); 
II - os emolumentos relativos aos atos praticados nos 

cartórios oficializados e nas Secretarias dos Tribunais de Jus
tiça e de Alçada; 
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m - as custas sôbre os atos praticados pelos serventuá
rios do fôro extrajudicial, calculadas à razão de 20% dos emo
lumentos dêstes. 

Parágrafo único - O disposto no inciso In não se apli
ca aos atos relativos ao registro civil das pessoas naturais, 
bem como ao arquivamento de atos municipais, previsto no 
§ 4.0 do artigo 55 do Decreto-lei Complementar n. 9, de 3l 
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 sôbre o imóvel, desde que, no próprio instrumento, 
os contratantes se responsabi.lizem, expressa e solidàriamen
te, por eventuais débitos. 

Artigo 45 - A Corregedoria Geral da Justiça proporá ao 
Executivo a complementação da renda mínima de serventia 
cuja extinção não fôr conveniente. 

§ 1.0 - A complementação mensal será feita até o limi
te de três salários-mínimos da região e paga na sede da co
marca, pela forma estabelecida em regulamento. 

§ 2.° - As serventias sujeitas a êste regime poderão ser 
submetidas a contrôle especial. 

Artigo 46 - Dentro do prazo de quinze dias da publica
ção de qualquer r'fabela que lhes diga respeito, os serventuá
rios a afixarão no seu cartório, em lugar bem visível e fran
queado ao público, acompanhando-a da transcrição dos arti
gos 3.°, 4.°, 9.0, 10, 13, 14 e de outros que a Corregedoria Ge
ral da Justiça determinar, conforme modêlo por esta apro
vado . 

Artigo 47 - ,sempre que forem expedidas novas Tabelas, 
estas não se aplicarão: 

I - aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados ao 
serventuário, haja ou não a parte feito depósito total ou par
cial das custas e emolumentos previstos; 

n - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas. 

Artigo 48 - Verificando-se, em decisão transitada em 
julgado, a imprestabilidade de laudo pericial, por êrro gros
seiro ou má-fé, perderá o perito ou assistente técnico o direi
to aos salários, devendo restituí~los, se já recebidos. 
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Parágrafo único - Considerar-se-á êrro grosseiro, nas 
avaliações, estimativas e arbitramentos, a diferença superior 
a 30 % entre o valor adotado na decisão e a conclusão de qual
quer perito ou assistente técnico. 

Artigo 49 - As despesas decorrentes da execução dêste 
decreto-lei correrão à conta das dotações próprias do orça
mento. 

Artigo 50 - ~ste decreto-lei e suas disposições transitó
rias 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 1.0 de 
abril e 1.0 de maio de 1970, ficando revogados: a Lei n.o 2.260, 
de 31 de dezembro de 1927; o Decreto n.o 5119, de 21 de julho 
de 1931; o Decreto n.o 5126, de 23 de julho de 1931; os arti
gos 2.0 e 3.0 do Decreto n.o 6872, de 17 de dezembro de 1934; 
o Decreto n.o 6939, de 4 de fevereiro de 1935; os artigos 29, 
31, 32 e 33 da Lei n. O 2480, de 13 de dezembro de 1935; o ar
tigo 74 da Lei n.O 2485, de 16 de dezembro de 1935; os arti
gos 60 a 63 da Lei n.O 2497, de 24 de dezembro de 1935; a 
Lei n.O 2630, de 14 de janeiro de 1936; o artigo 123 da Lei n.o 
2844, de 7 de janeiro de 1937; o artigo 10 da Lei n.O 2898, de 
14 de janeiro de 1937; a Lei n.o 2937, de 2 de abril de 1937; 
o artigo 6.° da Lei n.O 3049, de 10 de setembro de 1937; o ar
tigo 41 do Decreto n.o 8891, de 31 de dezembro de 1937; o 
Decreto n.o 9522, de 16 de setembro de 1938; os artigos 34, 35, 
36 e 39 do Decreto n.o 9865, de 27 de dezembro de 1938; o 
artigo 135 do Decreto-lei n.o 11.058, de 26 de abril de 1940; 
os artigos 4. 0 e 5.0 do Decreto n.o 12.282, de 30 de outubro de 
1941; o Decreto n.o 12.561, de 21 de fevereiro de 1942; o arti
go 7.° do Decreto-lei n.o 13.777, de 30 de dezembro de 1943; 
o § 1.0 do artigo 34, os artigos 38, 39 e 40 do Decreto-lei n.o 
14.234, de 16 de outubro de 1944; o Decreto-lei n.o 14.978, de 
29 de agôsto de 1945; Q. Decreto-lei n.o 17.224, de 16 de maio 
de 1947; o Decreto-lei n.o 17.230, de 19 de maio de 1947; o 
Decreto-lei n.o 17.285, de 11 de junho de 1947; a Lei n.O 292, 
de 27 de maia de 1949; a Lei n.O 312, de 30 de junho de 1949; 
a Lei n.o 632, de 1.0 de fevereiro de 1950; a Lei n.o 727, de 
12 de junho de 1950; o artigo 20 da Lei n.O 936, de 30 de de
zembro de 1950; o parágrafo único do artigo 7.° da Lei n.o 

2174, de 23 de julho de 1953; os artigos 18 e 21 da Lei n.o 2412, 
de 15 de dezembro de 1953; a Lei n.O 2533, de 13 de janeiro 
de 1954; o artigo 15 da Lei n. O 2.958, de 21 de janeiro de 

18 - BOLETIM DA ASSOCIAÇ.\O DOS SERVENTUARIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



DECRETO-LEI N." 203, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

1955; o parâgrafo único do artigo 7.° da Lei n.O 3010, de 
27 de maio de 1955; a Lei n.o 3224, de 25 de outubro de 1955; 
o artigo 12 da Lei n.o 3331, de 30 de dezembro de 1955; a Lei 
n.o 4424, de 10 de dezembro de 1957; a Lei n.O 4831, de 28 de 
agôsto de 1958; os artigos 6.° e 14 da Lei n.o 5113, de 31 de 
dezembro de 1958; a Lei n.O 5129, de 5 de janeiro de 1959; 
os incisos IH e IV do artigo 16 da Lei n.o 5174, de 7 de ja
neiro de 1959; o artigo 7.° da Lei n.O 5580, de 21 de janeiro 
de 1960; a Lei n.O 5889, de 2ô de setembro de 1960; o artigo 
67 da Lei n.o 6626, de 30 de dezembro de 1961; o artigo 67 
da Lei n.O 6786, de 6 de abril de 1962; a Lei n.O 7187, de 19 de 
outubro de 1962; a Lei n.o 7748, de 24 de janeiro de 1963; a 
Lei n.O 7830, de 15 de fevereiro de 1963; o artigo 12 e o pa
râgrafo único do artigo 51 da Lei n.O 7951, de 2 de julho de 
1963; os artigos 9.°, 10 e 11 da Lei n. O 8553, de 30 de dezem
bro de 1964; a Lei n.O 9531, de 6 de outubro de 1966; o artigo 
10 da Lei n.o 9589, de 30 de dezembro de 1966; a Lei n.O 9737, 
de 3 de março de 1967; a Lei n.O 9895, de 8 de novembro de 
1967; a Lei n. ° lO. 046, de 6 de fevereiro de 1968 e a Lei n.o 
10.135, de 12 de junho de 1968, e tôdas as disposições, gerais 
ou especiais, que concedem a dispensa, total ou parcial, de 
custas e emolumentos. 

DISPOSIÇOES TRANSITóRIAS 

Artigo 1.0 - Enquanto não fôr efetivada a implantação 
total dos novos níveis de vencimentos do funcionalismo pú
blico, estabelecidos no Decreto-lei Complementar n.O 11, de 
2 de março de 1970, os oficiais de justiça terão direito a emo
lumentos, além do reembôlso das despesas de condução, que 
serão, na Comarca da Capital, fixadas em conjunto com aquê
les,em Tabela aprovada pelo decreto a que se refere o arti
go 1.0 dêste decreto-lei. 

Artigo 2.° - Os oficiais de justiça "ad hoc" e os oficiais 
de justiça auxiliares, não integrantes dos quadros do funcio
nalismo público, terão direito aos emolumentos e despesas 
de condução, na forma do artigo anterior. 

Artigo 3.° - Dentro de trinta dias da vigência dêste de
creto-lei, as Secretarias dos Tribunais providenciarão a bai
xa aos cartórios de origem dos feitos paralisados por inexis
tência ou insuficiência de preparo, deserção de recurso ou 
falta de pagamento de porte. 
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Artigo 4.0 - Nas comarcas em que as funções de Conta
dor não constituírem anexo do distribuidor, as atribuições 
e emolumentos previstos no artigo 35 dêste decreto-lei, bem 
como a distribuição e preparo de livros comerciais para au
tenticação judicial, serão divididos entre os referidos serven
tuários, conforme o estabelecido em provimento do juiz cor
regedor permanente. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de 
março de 1970. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo -
Substituto 

EXPosrçAO DE MOTIVOS 

GSJ - 99-70 
Senhor Governador 

No desempenho das incumbências desta Pasta da Justi
ça, tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa 
Excelência os projetos de Decreto-lei e de Decreto, o primei
ro dispondo sôbre 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, permitiram 
um melhor ajustamento, entre a norma implantadora do no
vo sistema adotado pelo Estado, e os valores dos atos judi
ciais e extrajudiciais tabelados. 

~sse trabalho contou com a colaboração de ilustres advo
gados militantes, serventuários de cartórios oficializados e 
não oficializados, técnicos da Secretaria da Fazenda e asses
sores de meu Gabinete, os quais, em conjunto e numa troca 
permanen te de informações e experiência, conseguiram dar 
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organicidade e sistema ao novo Regimento de Custas e Emo
lumentos, que visa a atender e equilibrar o interêsse das par
tes e a justa remuneração do Estado, dos serventuários e dos 
auxiliares da Justiça. 

Afinal, os projetos foram submetidos à douta considera
ção do Egrégio Tribunal de Justiça, que os apreciou em Ses
são Plenária de 18 do corrente, sem oferecer qualquer restri
ção aos textos e tabelas correspondentes. 

Esclarecida, assim, a maneira de elaboração dêsses pro
jetos, permito-me acentuar as suas principais inovações, à 
guisa de justificativa de seus textos e dos valores consigna
dos nas tabelas que os acompanham. 

Novo Sistema de Custas e Emolumentos 

1. O Código Judiciário do Estado - Decreto-Lei Com
plementar n.O 3, de 27 de agôsto de 1969 - inovou funda
mentalmente o sistema de custas, despesas judiciais e extra
judiciais (artigos 252 a 260), caracterizando tôdas elas co
mo preços, e estabelecendo o seu "quantum" global, em pro
porção ao valor da causa, ou segundo a natureza do feito, ou 
a espécie do 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 fei
tos contenciosos e a segunda metade, pelo recorrente, na in
terposição do recurso; nos feitos não contenciosos o paga
mento será integral, no ato de distribuição; o pagamento 
global abrangerá todos os atos do processo e recursos que in
dependam 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 simpli
ficação do processo, tantas vêzes entravado por repetidas 
contagens de custas e pagamentos de exíguos preparos e 
portes. 

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. 
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Atualização dos preços 

2. O Regimento de Custas ainda em vigor, Lei n.o 4.831, 
de 28 de agôsto de 1958, teve suas tabelas reajustadas por di
versos diplomas posteriOl'es, vigorando atualmente a Lei n.o 
9.531, de 6 de outub:i.'o 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 vêzes (v. Portaria n.o 24, de 24 de fevereiro 
de 1970, do Ministério do Planejamento e Coordenação Ge
ral, em que se encontram os índices de correção de 48,10, pa
ra o mês de agôsto de 1958, e 1,85, para outubro de 1966). 

Para atualizar as tabelas vigentes, seria preciso multipli
cá-las por 1,85, de acôrdo com essa Portaria, ou por 2,02, se
gundo as estatísticas de custo de vida na Capital, elaboradas 
pela Divisão de Estatística e Documentação Social da Prefei
tura Municipal de São Paulo (índice do mês de fevereiro 
dêste ano: 23.369; do mês de outubro de 1966: 11.569). 

Embora os novos preços propostos não correspondam, em 
muitos casos, ao dôbro dos ora vigentes, podendo ser infe
riores ou superiores, em média estão em tôrno dêsse dôbro. 
Acham-se, porém, muito distanciados dos níveis primitivos, 
constantes da Lei n.o 4.831; para que os alcançassem, seria 
mister que fôssem quintuplicados os preços insertos na Lei 
n.o 9.531. 

Simplificação 

3. Na esteira do Código Judiciário, Decreto-lei Comple
mentar n.O 3, de 27 de agôsto de 1969, procurou-se, com em
penho, simplificar ao máximo o sistema e a forma de arre
cadação das custas. 

De acôrdo com os novos projetos, diflcUmente poderá ha
ver mais de dois pagamentos de custas nos autos: um, por 
ocasião da distribuição do feito, pelo autor; outro, na opor
tunidade 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. 
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Tão-somente as intervenções de assistentes, litisconsortes, 
opoentes ou terceiros prejudicados é que estarão sujeitas a 
complemento de preço, bem como o processamento de recur
sos 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 acrésci
mos. Só alguns atos avulsos, como cartas, certidões e tras~ 
lados, é que estão sujeitos a pagamento suplementar. 

4. A leitura dos preços se fará diretamente, sem neces
sidade de cálculos ou de remissões de uma para outra tabela. 
Para isso, foram estabelecidas diversas faixas de valores, den
tro das quais o preço é fixado globalmente, abrangendo emo
lumentos do distribuidor e do escrivão, custas do Estado, con
tribuição à Ordem dos Advogados e às Carteiras de Previ
dência. 

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 instân
cia e até mesmo da comp]ementação de preparo, quando êste 
fôr insuficiente. 

5. O próprio recolhimento das custas será bastante fa
cilitado, 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 

6. A Lei n.o 4.831 e todos os diplomas que se lhe segui
ram impuseram ao econômicamente menos forte o pagamen
to de preços proporcionalmente bem mais elevados, pelo mes
mo serviço, que os previstos para os mais ricos. 

A causa de menor valor, por exemplo, é muito mais one
rosa para as partes, na situação atual, que, proporcional
mente, os feitos de alto valor, o mesmo acontecendo com as 
escrituras de baixo pl'eço ou os registros de atos de pequena 
importância em dinheiro, em relação aos de maior impor
tância. 

As tabelas propostas não se esquecem de que o serven
tuário despende pràticamente o mesmo, de material e mão
de-obra, qualquer que seja o valor do ato, mas procuram não 
sobrecarregar o hipossuficiente. 
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Com essa finalidade, nas causas de pequeno valor, o Es
tado não arrecadará custas, nem as Carteiras de Previdência 
receberão as suas contribuições. Uma ação de despejo no 
valor de NCr$ 400,00, contestada, pagará, na Comarca de São 
Paulo, de 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, NCr$ 16,00, 
enquanto que atualmente só os emolumentos do escrivão, as 
custas do Estado e a contribuição à Ordem dos Advogados 
atingem NCr$ 22,40, sem contar os emolumentos de distri
buição, a Taxa de Expediente Forense (que é suprimida, nos 
projetos ora apresentados), o preparo de recursos, em pri
meira e segunda instância, e as custas da execução. 

Outras Inovações 

7. Vale a pena, por último, chamar a atenção para al~ 

gumas das inovações mais marcantes dos projetos, desenvol
vendo 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 responsa
bilização dos serventuários que cobrarem acima do permiti
do; a que dispensa, no registro de transações relativas a imó
veis, a necessidade de prévia exibição de certidões negativas 
estaduais ou municipais, desde que os contraentes se respon
sabilizem, expressa e solidàriamente, por eventuais débitos; a 
que fixa os emolumentos do depositário de acôrdo com o va
lor 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 Munici
pal ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, sempre 
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que superiores ao preço ou ao valor do contrato; a previsão 
de preços para a microfilmagem, as fotocópias e as xerocó
pias, facilitando-se assim a implantação dêsses processos mais 
expeditos e mais seguros de reprodução de documentos. 

Estas, Senhor Governador, as linhas mestras dos projetos 
ora submetidos à sua alta consideração, para que, converti
dos em norma legal, venham substituir o atual regimento de 
custas e respectivas tabelas, implantando um sistema novo e 
funcional, dentro das diretrizes renovadoras do Govêrno de 
Vossa Excelência. 

Hely Lopes Meirelles - Secretário da Justiça 
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DECRETO N.o 52.424, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Revoga os decretos que enumera referentes às 
custas e emolumentos. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições 
legais, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Ficam revogados: o Decreto n.a 3.965, de 

21 de dezembro de 1925; o Decreto n.a 8.134, de 29 de janeiro 
de 1937; o Decreto n.a 8.605, de 27 de setembro de 1937; o 
Livro X e os artigos 41, 49 e 59 do Livro XI do Decreto n.a 
22.022, de 31 de janeiro de 1953; o Decreto n.a 26.838, de 22 
de novembro de 1956; o Decreto n.a 27.092, de 24 de dezem
bro de 1956; o Decreto n.a 33.473, de 23 de agôsto de 1958; 
o Decreto n.o 34.829, de 14 de abril de 1959; o artigo La 
do Decreto n.a 47.762, de 17 de fevereiro de 1967 e o Decreto 
n.a 49.858, de 21 de junho de 1968. 

Artigo 2.° - ~ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 25 de março de 1970. 
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DECRETO N.o 52.425, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Aprova as Tabelas de Custas e Emolumentos 
Judiciais e Extrajudiciais 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições 
legais, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Ficam aprovadas, nos têrmos e para os fins 
dos art:gos 254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.o 3, de 
27 de agôsto de 1969, e do Decreto-lei n.O 203, de 25 de março 
de 1970, as quatorze Tabelas que acompanham êste decreto. 

Artigo 2.0 - Além das custas, constituem renda do Es
tado os emolumentos das serventias oficializadas. 

Artigo 3.0 - De acôrdo com o disposto no inciso II do 
artigo 21 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 1970, das 
custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e recursos, tanto 
cíveis como criminais, 8% (oito por cento) serão entregues 
à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, e 
12% (doze por cento) à Carteira de Previdência dos Advo
gados de São Paulo. 

Parágrafo único - Os emolumentos que nas serventias 
não oficializadas são devidos aos respectivos serventuários e 
que nas oficializadas constituem renda do Estado não se com
preendem na disposição dêste artigo. 

Artigo 4.0 - A contribuição à Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, em
bora mencionada nas Tabelas, sàmente será devida nos atos 
praticados em cartórios não oficializados e obedecerá ao dis
posto no artigo 45 da Lei n.O 9.858, de 4 de outubro de 1967. 

Artigo 5.0 - Nas colunas em que estiverem englobados 
os emolumentos do escrivão e do distribuidor, ser-Ihes-ão atri-
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buídos, respectivamente, 90% (noventa por cento) e 10% 
(dez por cento) do total fixado. 

Artigo 6.0 - As Tabelas em anexo não se aplicam: 
I - aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados a 

qualquer dos escrivães ou ao oficial do registro de imóveis, 
haja ou não a parte feito depósito total ou parcial das custas 
e emolumentos previstos; 

II - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas. 

Artigo 7.0 - 1i:ste decreto entrará em vigor a 1.0 de abril 
de 1970, quanto às Tabelas 10 a 14, e a 1.0 de maio de 1970, 
quanto às Tabelas 1 a 9. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Hely Lopes Meirelles - Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 25 de março de 1970. 

Maria Angélica Galiazzi, Responsável pelo S.N.A. 

TABELA 1 

DOS FEITOS E RECURSOS CíVEIS E CRIMINAIS 

Notas genéricas 

La - Os preços desta Tabela remuneram todos os atos 
e têrmos do respectivo feito, à exceção dos expressamente re
feridos nas Tabelas 2 a 9. 

2.a - Nos feitos de competência originária dos Tribu
nais de Justiça e de Alçada, os emolumentos consignados na 
coluna relativa ao escrivão e ao distribuidor constituem ren
da do Estado. 

3.a - Consideram-se de valor inestimável: 
a) os pedidos de interdição, tutela, curatela, remoção e 

destituição de tutor ou curador; 
b) os protestos, interpelações e notificações; 
c) os processos acessórios, preparatórios, preventivos e 

incidentes, salvo os embargos de terceiro; 
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d) qualquer outro feito cível em que não seja formu
lado pedido econômicamente apreciável. 

4.a - Os preços serão divididos em duas prestações iguais, 
pagas nas seguintes oportunidades: 

a) a primeira, obrigatàriamente, para a distribuição do 
feito ou, se esta não fôr necessária, para despacho da inicial; 

b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, inter
posto da sentença. 

5.a - Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços 
estabelecida na nota anterior a ação popular (v. item I, no
ta 1.a), o desquite litigioso (v. item I, nota 2.a), o executivo 
fiscal (v. artigo 2.0 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março 
de 1970, e item lI, nota 2.a), a ação de alimentos, o pedido 
de alimentos provisionais, a ação de revisão de pensão ali
mentícia (v. item lI, nota 4.a) e os processos crimes de ação 
pública. 

a.a - Para que se processe a oposição, o opoente deverá 
pagar importância igual à devida, até o momento,. pelo autor 
ou requerente. 

7.a - Para ser admitido no feito como litisconsorte ati
vo ou assistente do autor, deve o interessado reembolsar pre
viamente a êste uma quota-parte correspondente de custas e 
emolumentos já pagos, ressalvado o disposto na 3.a Nota do 
item lI. 

B.a - Aplica-se ao recurso interposto por litisconsorte, 
assistente, opoente ou terceiro prejudicado a disposição da 
letra "b" da 4.a Nota genérica. 

9.a - Se o feito estiver tabelado em mais de um item, 
a disposição específica prevalecerá sôbre a genérica. 

10.a - Os feitos cíveis com mais de 200 fôlhas passarão 
automàticamente a ser tabelados de acôrdo com o item I, sen
do exigível a partir dêsse momento o complemento do preço, 
vedados espaços inúteis entre os têrmos do processo. 

U.a - Nos feitos em que o valor declarado fôr inferior 
ao da liquidação, a parte vencedora não poderá prosseguir na 
execução sem que efetue o pagamento da diferença de custas, 
emolumentos e contribuições, recalculados de acôrdo com 
a importância a final apurada ou resultante da condenação 
definitiva. 
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TABELA 

I - Feitos cíveis não tabelados nos itens II e IH -
prestação inicial: 

VALOR DA CAUSA 

- até NCrS 100,00 
- de NCrS 100,01 a 200,00 
- de NCrS 200,01 a 300,00 
- de NCrS 300,01 a 400,00 
- de NCrS 400,01 a 500,00 
- de NCrS 500,01 a 600,00 
- de NCrS 600,01 a 800.00 
- de NCrS 800,01 aI. 000;00 
- de NCrS 1.000,01 a 1.200,00 
- de NCrS 1.200,01 a 1.400,00 
- de NCrS 1. 400,01 a 1. 600,00 
- de NCrS 1. 600,01 a 1. 800,00 
- de NCrS 1. 800,01 a 2.000;00 
- de NCrS 2.000,01 a 3.000,00 
- de NCrS 3.000,01 a 4 .000,00 
- de NCrS 4.000,01 a 5.000;00 
- de NCrS 5.000,01 a 6 .000,00 
- de NCrS 6 .000 ,01 a 8 .000;00 
- de NCrS 8 .000 ,01 a 10 .000,00 
- de NCrS 10 .000 ,01 a 12 .000,00 
- de NCrS 12.000,01 a 14 .000,00 
- de NCrS 14 .000,01 a 16.000,00 
- de NCrS 16.000,Q1 a 18.000,00 
- de NCr$ 18.000,01 a 20 .000,00 
- de NCr$ 20 .000,01 a 25.000,00 
- de NCrS 25 .000,01 a 30.000,00 
- de NCrS 30.000,01 a 40 .000,00 
- de NCrS 40.000 ,01 a 50 .000,00 
- de NCrS 50 .000,01 a 60.000,00 
- de NCrS 60.000,01 a 80 .000,00 
- de NCr$ 80.000,01 a 100.000,00 
- de NCr$100.000,01 a 150.000,00 
- de NCrS150.000,01 a 200.000,00 
- de NCr$200.000,01 a 250.000,00 
- de NCrS 250.000,01 a 300.000,00 
- de NCrS 300.000,01 a 400.000,00 
- pelo que exceder de NCrS ... . 

400.000,00: cada NCrS 100.000,00 
ou fração .................. . 

- de valor inestimável .. . ... . . 

Notas: 

Ao Es- Ao Es- Total A Car- Total 
criváo tado teira das 

e ao Serven-
Distr. tias 

4,00 nihil 
8,00 n!hil 

12,00 nihil 
16,00 nihil 
20,00 nih!l 
20,00 4,00 
22,00 6,00 
:24,00 8,00 
28 ,00 10,00 
28,00 12,00 
30,00 14,00 
32,00 16,00 
36,00 20,00 
40,00 24.00 
44,00 28,00 
48,00 32,CO 
52,00 36,00 
60,00 44,00 
68,00 52,00 
76,00 64,00 
84,00 76,00 
92,00 88,00 

1CO,00 100,00 
104,00 116,00 
108,00 136,00 
112,00 156,00 
116,00 176,00 
120,00 200,00 
124,00 236,00 
128,00 272,00 
132,00 308,00 
136.00 344,00 
140,00 380,00 
148,00 452,00 
152,00 528,00 
160.00 640,00 

6,00 24,00 

24,00 16,00 

4,00 
8,00 

12,00 
16,00 
20,00 
24,00 
28,00 
32,00 
36,00 
40,00 
44,00 
48,00 
56,00 
64,00 
72.00 
80',00 
88,00 

104,00 
120,00 
140,00 
160,00 
180,00 
200,00 
220,00 
244,00 
268,00 
292,00 
~20,00 

360,00 
400,00 
440,00 
480,00 
520,00 
600,00 
680,00 
800,00 

30,00 

40,00 

0,60 4,60 
1,20 9,20 
1,80 13,80 
2,40 18,40 
3,00 23',00 
3,00 27,00 
3,30 31,30 
3,60 35,60 
3,90 39,90 
4,20 44,20 
4,50 48,50 
4,80 52,80 
5,40 61,40 
6,00 70,00 
6,60 78,60 
7,20 8:7:20 
7,80 95,80 
9,00 113,00 

10,20 130,20 
11,40 151,40 
12,60 172,60 
13,80 193,80 
15,00 215,00 
15,60 235,60 
16,20 260,20 
16,80 284;80 
17,40 309,40 
18,00 338,00 
18,60 378,60 
19,20 419,20 
19,80 459,80 
20,40 500,40 
21,00 541,00 
22;20 622,20 
22,80 702,80 
24,00 824;00 

0,90 30,90 

3,60 43,60 

l,a - Na ação popular, as custas, emolumentos e outras 
despesas somente serão pagos a final. 
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2.a - No desquite litigioso, o autor pagará inicialmente 
de acôrdo com o estabelecido no item III para as causas de 
valor inestimável. Se rejeitada a conciliação, deverá, até a 
contestação, efetuar o complemento do preço, de acôrdo com 
o item I. 

Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sô
bre o valor dêstes, ao ser iniciada a execução, mais a pres
tação inicial do item I, sendo devida nova prestação por oca
sião do recurso, se houver, da decisão que julgar a partilha. 

Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a 
pagamento adicional (v. itens II e IlI). 

3.a - Na falência ou na concordata, as custas e emolu
mentos serão complementados, se fôr o caso, quando apura
do o valor do ativo, e calculados sôbre êste. 

As ações que surgem da falência ou da concordata estão 
sujeitas ao tabelamento dêste item, segundo o seu vaIOJ.". Os 
processos de habilitação retardatária de crédito, os pedidos de 
restituição de mercadorias, as impugnações de crédito e o pe
dido de extinção das obrigações do falido estão enquadrados 
em tabelamento especial (v. item IlI). 

4.a - Nos seguintes feitos, o preço mínimo será igual ao 
das causas de valor inestimável: desquite litigioso, investiga
ção de paternidade, falência, concordata, dissolução e liqui
dação de sociedade, divisão, demarcação e qualquer processo 
em que se instaure concurso de credores, devendo ser pago o 
complemento do preço, para que prossiga. 

5.a - Desapropriação e outras ações movidas pela Fa
zenda Pública: a União e o Estado nada pagarão; os Muni
cípios somente recolherão os emolumentos dos serventuários 
dos cartórios não oficializados, ficando dispensados do paga
mento das custas devidas ao Estado e, nas serventias oficia
Uzadas, dos emolumentos que a êste competem. 

6.a = Inventário, arrolamento, arrecadação de herança 
jacente, bens de ausente e vagos: a prestação inicial será 
paga por estimativa, calculando-se ulteriormente o preço, de 
aCôrdo com o valor do monte-mor ou dos bens arrecadados. 

Ir - Ação de despejo; ação de acidente do trabalho; exe
cutivo fiscal; mandado de segurança; ação de alimentos, pe
dido de alimentos provisionais ou de revisão de pensão ali
mentícia; interdição - prestação inicial: 
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Ao Es- Ao Es- Total A Car~ Total 

VALOR DA CAUSA criváo tado teira das 
e ao Serven-

Distr. tias 

- até NCr$ 200,00 4,00 nihil 4,00 0,60 4,60 
- de NCr$ 200,01 a 300,00 6,00 nihil 6,00 0,90 6,90 
- de NCr$ 300,01 a 400,00 8,00 nihil 8,00 1,20 9,20 
- de NCr$ 400,01 a 500,00 10,00 nihil 10,00 1,50 11 ,50 
- de NCr$ 500,<Jl a 600,00 10,00 2,00 12,00 1,50 13,50 
- de NCr$ 600,01 a 800,00 11,00 3,00 14,00 1,65 15,65 
- de NCrS 800;01 a 1.000,00 12,00 4,00 16,00 1,80 17,80 
- de NCr$ 1.000,01 a 1.200,00 13,00 5,00 18,00 1,95 19,95 
- de NCr$ 1.200,01 a 1.400,00 14,00 6,00 20,00 2,10 22,10 
- de NCr$ 1.400,01 a 1.600,00 15,00 7,00 22,00 2,25 24,25 
- de NCr$ 1.600,01 a 1.800,00 16,00 8,00 24,00 2,40 26,40 
- de NCrS 1.800,01 a 2.000,00 18,00 10,00 28,00 2,70 30,70 
- de NCr$ 2.000,01 a 3.000,00 20,00 12,00 32,00 3,00 35,00 
- de NCr$ 3.000,01 a 4.000,00 22,00 14,00 36,00 3.30 39,30 
- de NCrS 4.000,01 a 5.000,00 24,00 16,00 40,00 3,60 43,60 
- de NCrS 5.000,01 a 6.000,00 26,00 18,00 44,00 3,90 47,90 
- de NCr$ 6.000,01 a 8.000,00 30,00 22,00 52,00 4,50 56,50 
- de NCr$ 8.000,01 a 10 .000,00 34,00 26,00 60,00 5,10 65,10 
- de NCr$ 10 .000,01 a 12 .000,00 38,00 32,00 70,00 5,70 75,70 
- de NCr$ 12.000,01 a 14.000,00 42,00 38,00 80,00 6,30 86,30 
- de NCrS 14.000,01 a 16 .000,00 46,00 44,00 90,00 6,90 96,90 
- de NCr$ 16.000,01 a 18 .000,00 50,00 50,00 100,00 7,50 107,50 
- de NCrS 18 .000,01 a 20.000,00 52,00 58,00 110,00 7,80 117,80 
- de NCr$ 20 .000,01 a 25.000,00 54,00 68,00 122,00 8,10 130,10 
- de NCr$ 25 .000,01 a 30.000,00 56,00 78,00 134,00 8,40 142,40 
- de NCr$ 30 .000,01 a 40.000,00 58,00 88,00 146.00 8,70 154,70 
- de NCrS 40 .000,01 a 50.000;00 60,00 100,00 160,00 9,00 169,00 
- de NCr$ 50 .000,01 a 60 .000,00 62,00 118,00 180,00 9,30 189;30 
- de NCrS 60.000,01 a 80.000~00 64,00 136,00 200;00 9,60 209,60 
- de NCr$ 80.000,01 a 100 .000,00 66,00 154,00 220,00 9,90 229,90 
- de NCr$100 .000,01 a 150.000,00 68,00 172,00 240,00 10,20 250,20 
- de NCr$150 .000,01 a 200 .000,00 70,00 190,00 260,00 10,50 270,50 
- de NCr$ 200.000,01 a 250 .000,00 74,00 226,00 300,00 11,10 311,10 
- de NCrS 250 .000,01 a 300 .000,00 76,00 264,00 340,00 11,40 351,40 
- de NCrS 300.000,01 a 400 .000,00 80.00 320,00 400,00 12,00 412,00 
- pelo que exceder de NCrS ... . . 

400.000,00: cada NCrSl00.000,OO 3,00 12,00 15,00 0,45 15,45 
ou fração ................... 

- de valor inestimável ... . ... .. 12,00 8,00 20,00 1,80 21,80 

Notas: 

l.a - Acidente do trabalho : quando houver acôrdo ho-
mologado pela autoridade judiciâria, o preço total serâ cal-
culado à razão de 1,5% sôbre a indenização paga em dinhei-
ro e rateado proporcionalmente, depois de deduzidas as des-
pesas de condução do oficial de justiça, pela forma seguinte: 
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Ao Escrivão .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 63 % 
Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% 
Ao Oficial de Justiça .... ..... .. .............. 30% 

Se as despesas de condução já estiverem incluídas no 
preço da diligência do oficial de justiça, o rateio assim se 
fará: 

Ao Escrivão ............ . ....... .. . . ... . ....... 54% 
Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 
Ao Oficial de Justiça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % 

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

2.a - Executivo fiscal: antes de decorrido o prazo para 
embargos à penhora, aplica-se o item HI. 

Na distribuição do feito os Municípios ou suas respecti
vas autarquias pagarão, de acôrdo com o item IH, unicamen~ 
te os emolumentos do escrivão e do distribuidor, se não fo~ 
rem titulares de serventia oficializada. Vencido, sem liqui
dação do débito, o prazo para defesa, o exeqüente deverá 
completar de acôrdo com o item H o pagamento dos emolu
mentos dos serventuários. 

A União, o Estado e suas respectivas autarquias nada 
pagarão. 

3.a - 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 ................................... . 

A Carteira das Serventias 

NCrS 
9,00 
1,00 

10,00 

20,00 
1,50 

21,50 

4.a - Nas ações de alimentos, de alimentos provisionais 
e de revisão de pensão alimentícia, o autor pagará inicial
mente de acôrdo com o estabelecido no item IH. Se rejei
tada a conciliação em audiência, deverá, no prazo de três 
dias, efetuar o complemento da prestação inicial, fixada no 
item lI. 

IH - Feitos não contenciosos; desquite por mútuo con
sentimento; processos preparatórios, preventivos e incidentes, 
inclusive alvará de separação de corpos, busca e apreensão 
de menor, arrolamento de bens do casal; protestos, interpe-
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lações e notificações; retificações e averbações do registro ci
vil; nomeação, remoção e destituição de tutor ou curador; 
pedido de extinção das. obrigaçõe~ d? }alido; habilit~ção. de 
credor retardatário, pedldo de restltUlçao de mercadonas, Im
pugnação de crédito em falência ou concordata; registro de 
testamento; venda de quinhão em coisa comum; ação de re
mição de imóvel hipotecado; eleição de cabecel de bens en
fitêuticos - prestação inicial: 

VALOR DA CAUSA 

- até NCr$ 400,00 
- de NCr$ 400,01 a 500,00 
- de NCr$ 500,01 a 600,00 
- de NCr$ 600,01 a 800,00 
- de NCrS 800,01 a 1.000,00 
- de NCr$ 1 .000,01 a 1.200,00 
- de NCrS 1:.200,01 a 1.400,00 
- de NCr$ 1.400,01 aI. 600,00 
- de NCr$ 1.600,01 aI. 800,00 
- de NCr$ 1. 800,01 a 2.000]00 
- de NCr$ 2.000,01 a 3.000,00 
- de NCr$ 3.000,01 a 4.000,00 
- de NCr$ 4.000,01 a 5.000,00 
- de NCr$ 5.000,01 a 6.000,00 
- de NCr$ 6.000,01 a 8.000]00 
- de NCr$ 8.000,01 a 10.000,00 
- de NCr$ 10.000,01 a 12.000,00 
- de NCr$ 12.000,01 a 14.000,00 
- de NCr$ 14.000,01 a 16.000,00 
- de NCr$ 16.000,01 a 18.000,00 
- de NCr$ 18.000,01 a 20.000,00 
- de NCr$ 20.000,01 a 25.000,00 
- de NCr$ 25.000,01 a 30.000,00 
- de NCr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de NCrS 40.000,01 a 50.000,00 
- de NCr$ 50.000,01 a 60.000,00 
- de NCr$ 60.000,01 a 80.000]00 
- de NCr$ 80.000,01 a 100.000,00 
- de NCr$100.000,OI a 150.000,00 
- de NCr$150.000,01 a 200.000,00 
- de NCrS 200.000,01 a 250.000;00 
- de NCr$ 250.000,01 a 300.000,00 
- de NCrS300.000,OI a 400.000,00 
- pelo que exceder de NCr$ ..... 

400.000,00: cada NCr$ lQO. 000,00 
ou fração ................... . 

- de valor inestimável ........ . 

Ao Es- Ao Es- Total A Car- Total 
crivão tado teira das 

e ao Serven-
Distr. tias 

4,00 nihU 
5,00 nihil 

·5,00 1,00 
5,50 1,50 
6,00 2,00 
6,50 2,50 
7,00 3,00 
7,50 3,50 
8,00 4,00 
9,00 5,00 

10,00 6,00 
11,00 7,00 
12,00 8,00 
13,00 9,00 
15,00 11,00 
17,00 13,00 
19,00 16,00 
21,00 19,110 
23,00 22,00 
25,00 25,00 
26,00 29,00 
27,00 34,00 
28,00 39,00 
29,00 44,00 
30,00 50,00 
31,00 59,00 
32,00 68,00 
33,00 77,00 
34,00 86,00 
35,00 95,00 
37,00 113,00 
38,00 132,00 
40,00 160,00 

1,50 6,00 

6,00 4,00 

4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 
11,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
26,00 
30,00 
35,00 
40,00 
45,00 
50,00 
55,00 
61,00 
67,00 
73,00 
80,00 
90,00 

100,00 
110,00 
120,00 
130,00 
150,00 
170,00 
200,00 

7,50 

10,00 

0,60 4,60 
0,75 5,75 
0,75 6,75 
0,83 7,83 
0,90 8,90 
0,98 9,98 
1,05 11,05 
1,13 12,13 
1,20 13,20 
1,35 15,35 
1,50 17,50 
1,65 19.65 
1,80 21,80 
1,95 23,95 
2,25 28,25 
2,55 32,55 
2,85 37,85 
3,15 43,15 
3,45 48,45 
3,75 53,75 
3,90 58,90 
4,05 65,05 
4,20 71,20 
4,35 77·,35 
4,50 84,50 
4,65 94,65 
4,80 104,80 
4,95 114,95 
5,10 125,10 
5,25 135,25 
5,55 155,55 
5,70 175,70 
6,00 206,00 

0,23 7,73 

0,90 10,90 
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Notas: 

l.a - Desquite por mútuo consentimento: a prestação 
inicial corresponderá à dos feitos de valor inestimável, sem 
qualquer acréscimo por ocasião da subida dos autos à supe
rior instância. 

Havendo partilha de bens, sóbre o valor dêstes será paga, 
ao baixarem os autos, uma prestação de acôrdo com o item 
lU. Havendo recurso da decisão que julgar a partilha, nova 
prestação será devida. 

2. a - Extinção das obrigações do falido: o valor da cau
sa equivalerá a 40 % dos créditos habilitados na falência. 

3.a - Habilitação de credor retardatário e pedido de res
tituição de mercadorias: o preço será calculado de acôrdo 
com o valor do crédito ou das mercadorias. 

4.a - Impugnação de crédito em falência ou concorda
ta: gozam de isenção total o síndico, o comissário, o falido, o 
concordatário e o representante do Ministério Público. 

IV - Processos crimes: 

a) de ação pública: 
processo comum 
processo especial 

b) de ação privada 

Notas: 

NCr$ 
NCr$ 
NCr$ 

Ao Es- Ao Es- Total A Car- Total 
crivão tado teira das 

e ao Serven-
Distr. tias 

15,00 nihU 15,00 2,25 17,25 
20,00 10,00 30,00 3,00 33,00 
70,00 50,00 120,00 10,50 130,50 

l.a - Os preços dêste item compreendem o custo total 
do feito, inclusive recursos processados nos autoS' principais. 

2.a - Nos processos crimes de ação privada, o quere
lante pagará, na distribuição, metade do previsto na letra 
"b";. a outra metade será paga por ocasião do recurso, pelo 
recorrente. 

Nos demais casos, o pagamento será feito a final, con
forme o disposto no artigo 38 do Decreto-lei n.O 203, de 25 
de março de 1970. 

3.a - Os "habeas-corpus", inclusive os de competência 
originária dos Tribunais, estão isentos de qualquer pagamen
to com base neste item. 
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4.a - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofí
cio e o escrivão do júri, os emolumentos destinados ao escri
vão serão divididos à razão de 2/ 3 para o primeiro e 1/3 para 
o segundo. 

5.a - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 
1/4 "per capita", quando houver mais de um réu, até o má
ximo de três vêzes o fixado nesta Tabela. 

V ~ Cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, recebi
das para cumprimento: 

a) para citação, intimação ou notificação: 

AoEs- AoEs- Total A Car- Total 
criváo tado teira das 

e ao Serven-VALOR DA CAUSA 

Distr. tias 

- até NCrS 1.000,00 ........... . 5,00 nihil 5,00 0,75 5,75 
- de NCrS 1.000.01 a 5.000,00, ou 

de valor inestimável ......... . 8,00 2,00 10,00 1,20 11,20 
- de NCrS 5.000,01 a 50.000,00 .. 11,00 4,00 15.00 1,65 16,65 
- mais de NCr$ 50.000,00 14,00 6,00 20,00 2,10 22,10 

b)para outros fins: 

AoEs- AoEs- Total A Car- Total 
crivão tado teira das 
e ao Serven-VALOR DA CAUSA 

Distr. tias 

10,00 nihil 10,00 1,50 11150 - até NCrS 1.000,00 ........... . 
- de NCrS 1.000,01 a 5.000,00, ou 

de valor inestimável ........ . 16,00 4,00 20,00 2,40 22,40 
- de NCrS 5.000,01 a 50.000,00 .. 22,00 8,00 30,00 3,30 33,30 
- mais de NCr$ 50 .000,00 28,00 12,00 40,00 4,20 44,20 

Notas: 

l.a - O preço acima deverá ser integralmente pago por 
ocasião da distribuição. 

2.a - Nos feitos criminais, as precatórias, rogatórias e 
cartas de ordem, expedidas a requerimento da Justiça Pú
blica ou de beneficiário de assistência judiciária, serão dis
tribuídas e processadas independentemente de pagamento do 
preço estabelecido neste item, sendo por êle responsável, a 
final, o réu, se condenado, ou o Estado, nos demais casos. 

3.a - As precatórias expedidas a requerimento do em
pregado, nas ações de acidente do trabalho, não estão sujei
tas ao pagamento estabelecido neste item. 
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4.a - Nas cartas precatórias vindas de outros Estados 
para avaliação de bens e recolhimento do impôsto de trans
missão, o requerente pagará inicialmente de acôrdo com a 
letra "b" e, se fôr o caso, completará o pagamento, antes da 
devolução ou entrega da precatória, como se se tratasse de 
feito tabelado no item III. 

5.a - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem não 
estão sujeitas a pagamento, quando de sua extração, deven
do 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.a - Deverá sempre constar das cartas precatórias ou 
de ordem o valor da causa. 

VI - Recurso que se processe em apartado - além das 
despesas de traslado e certidões para a formação do instru
mento: 

Ao Es- Ao Es- Total A Car- Total 
crivâo tado teira das 
e ao Serven-

Distr. tias 

a) quando interposto pe-
rante juiz ............ NCrS 

bl quando interposto pe-
5,00 5,00 10,00 0,75 10,75 

rante Tribunal de Jus-
tiça ou de Alçada ..... NCrS 20,00 20,00 

Notas: 
l.a - Não estão sujeitos ao pagamento do preço cons

tante dêste item os recursos que se processam nos próprios 
autos, salvo os agravos de petição em processo de dúvida sus
citada pelo oficial do registro de imóveis, que pagarão de 
acôrdo com a letra "a", cabendo ao oficial a cota destinada 
ao escrivão. 

2.a - O preço deve ser pago na sua totalidade e de uma 
só vez no juízo ou Tribunal em que interposto o recurso. 

3.a - Os feitos criminais estão isentos das custas e emo
lumentos referidos neste item; não, porém, das despesas com 
a extração de traslado e certidões. 

VII - Correição parcial: o mesmo que o tabelado no 
iltem VI, letra "a", sendo o pagamento total feito em pri
meira instância. 

VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição: Ao 
Estado NCr$ 10,00. 
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TABELA 2 

DOS ESCRIVÃES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS 
DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALÇADA 

Notas genéricas 

1.a - Além dos emolumentos especificados na Tabela 1, 
o escrivão judicial tem direito aos previstos na Tabela abaixo. 

2.a - Se o ato fôr praticado em serventia oficializada 
ou em Secretaria de qualquer dos Tribunais, estará sujeito 
aos mesmos preços, arrecadando o Estado os respectivos emo
lumentos. 

TABELA 

I - Certidão extraída de autos, livros ou documentos, 
"verbo ad verbum" ou em bteve relatório, datilografada: 

Ao Escri- A Carteira 
vão das 

Serventias 

- pela primeira fôlha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NCr$ 2,00 0,02 
- por página que acrescer .. . . . . . . . . . . . . .. NCr$ 1,00 nihil 

Notas: 

1.a - Se a certidão somente contiver peças transcritas 
na íntegra, nenhum acréscimo será devido sôbre o preço dês
te item. 

2.a - Se na mesma certidão existir mais de um breve 
relatório, pelo que exceder será pago, além do preço fixado 
neste item, o correspondente a uma página. 

II - Traslado de documentos ou de peças de processos: 

Ao Escri- A Carteira 
vão das 

Serventias 

- por página datilografada NCr$ 1,00 0,15 

Notas: 

1.a - Cobrar-se-ão de acôrdo com êste item os trasla
dos para a formação de recursos que se processam em apar-
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tado ou para desentranhamento de documentos; os formais 
de partilha; as cartas de sentença, de arrematação, de adju
dicação ou de remição, bem como qualquer outro documen
to autêntico extraído de autos para produzir efeito fora dêles 
e que não revista a forma de certidão . .. 

2. a - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopia-
dora ou xerocopiadora, será livre ao advogado interessado 
fornecer as fotocópias ou xerocópias necessárias à formação 
de instrumentos de recurso, cartas e formais de partilha, fa
zendo o escrivão jus unicamente aos emolumentos da auten
ticação (item IV), mais o correspondente, no item I, a uma 
fôlha, por instrumento, carta ou formal. 

III - Reprodução de peça dos autos -
por página: 
a) mediante xerocópia autenticada 
b) mediante fotocópia autenticada 

IV - Autenticação de peça extraída 
de autos judiciais - por página ......... . 

V - Alvarás, mandados e ofícios -
pelo seu processamento e expedição em pro-
cessos findos e arquivados .............. . 

VI - Resposta em fôlha corrida: 
na comarca da Capital, compreendendo 
todos os cartórios criminais: 
Ao Estado ........................... . 
nas demais comarcas - por serventuário 
que certificar: 

Nota: 

Ao Escri- A Carteira 
vão das 

Serventias 

NCr$ 1,00 0,15 
NCr$ 1,50 0,23 

NCr$ 0,20 0,03 

NCr$ 3,00 0,45 

NCr$ 12,00 

NCr$ 1,00 0,15 

Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o 
preço total. 

TABELA 3 

DOS DISTRIBUIDORES 

I - Distribuição de feito judicial ou de carta precatória, 
rogatória ou de ordem, inclusive lan.;amento do nome dos 
interessados nos livros-índices: v. Tabela 1. 
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Notas: 

l.a - Nada será devido pela anotação de cancelamento 
ou retificação de distribuição. 

2.a - Estão sujeitos a averbação à margem da distribui
ção a oposição, os embargos de terceiro, a assistência em 
mandado de segurança e qualquer intervenção no curso da 
lide. 

H - Distribuição, entre os juízes das Varas Cíveis da 
Comarca, e preparo de livro comercial, para visto em balanço: 

Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. NCr$ 2,00 
A Carteira das Serventias ... . . . . . . . . . . . . .. NCr$ 0,30 

NCr$ 2,30 

HI - Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive 
tõdas as diligências, para autenticação judicial: 

Ao Distri- A Carteira 
buidor das 

Serventias 

aJ de livro até 1.000 fô]has .. . . . . . . . . . . .. NCr$ 6,00 0,90 
bJ de livro de mais de 1.000 fôlhas ...... NCr$ 12,00 1,80 

IV - Distribuição não ccmpreendida nos itens I a IH, 
inclusive lançamento do nome dos interessados nos livros
índices: 

Ao Distribuidor 
A Carteira das Serventias 

NCr$ 1,00 
NCr$ 0,15 

NCr$ 1,15 

Nota: 

Não estão sujeitas a distribuição as escrituras, nem os 
respectivos registros. 

40 

V -- Certidão de distribuição: 
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Ao Distri- A Carteira 
buidor das 

Serventias 

a) período até 5 anos: 
- uma pessoa ....................... . NCr$ 3,00 0,45 
- por pessoa que acrescer, na mesma 

certidão ....................... . NCr$ 1,00 0,15 
b) período superior a 5, até 10 anos: 
~ uma pessoa ....................... . NCr$ 4,00 0,60 
- por pessoa que acrescer, na mesma 

certidão .......................... . NCr$ 1,50 0,23 
c) período superíor a 10, até 20 anos: 

- uma pessoa ....................... . NCrS 6,00 0,90 
- por pessoa que acrescer, na mesma 

certidão ........................... . NCr$ 2,00 0,30 
d) período superior a 20 anos: 

- uma pessoa ........................ . NCr$ 8,00 1,20 
- por pessoa que acrescer, na mesma 

certidão .......................... . NCr$ 2,50 0,38 

Notas: 

l.a - Os preços acima se referem à certidão por pessoa, 
não havendo qualquer acréscimo se fôr solicitada a menção 
do seu nome por extenso e abreviado, de solteira e de casada, 
bem como de espólio ou massa falida correspondentes à mes
ma pessoa. 

2. a - Se a certidão constar de diversos nomes em vários 
períodos, o preço será calculado pela média de todos os pe
ríodos. 

3.a - Pela informação verbal, se o interessado dispen
sar a certidão, poderá o serventuário cobrar a quarta parte 
dos emolumentos previstos neste item. 

4.a - Os preços estabelecidl)s neste item correspondem 
à primeira fôlha da certidão, sendo pelas páginas seguintes 
cobrado de acôrdo com a Tabela 2, item r. 

TABELA 4 

DOS CONTADORES 

I - Conta de liquidação, inclusive juros e rateIO: 
Sôbre o valor apurado: 
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Ao Conta- A Carteira 
dor das 

Serventias 

- até NCr$ 1 .000,00 . ...... . . ........... . NCr$ 2,00 0,30 
- de NCr$ 1. 000,01 a 3.000,00 . . .... . . . NCl"$ 4,00 0,60 
-de NCr$ 3 .000,01 a 5.000,00 ........ . NCr$ 6,00 0,90 
-de NCr$ 5 .000,01 a 10 .000,00 ........ . NCr$ 12,00 1,80 
- de NCrS 10 .000,01 a 50.000,00 ........ . NCr$ 18,00 2,70 
- de NCr$ 50 .000,01 a 100.000,00 ........ . NCr$ 25,00 3,75 
- pelo que exceder de NCr$lOO. 000,00: cada 

NCr$ 50 .000,00 ou fração .............. . NCr$ 5,00 0,75 

Nota: 

Não haverâ acréscimo de preço pela emenda ou refor
ma de conta. 

II - Conta de liquidação, para purgação da mora, nas 
ações de despejo: 

Sôbre o valor da causa: 

Ao Conta- A Carteira 
dor das 

Serventias 

- até NCr$ 1.000,00 . ... . ... .. .. .... .. .. .. NCrS 0,50 0,08 
- de NCrS 1.000,01 a 3 .000,00 .. . .... .. NCr$ 1,00 0,15 
- de NCr$ 3 .000,01 a 5 .000,00 .. . .. . .. . NCr$ 1,50 0,23 
- de NCr$ 5 .000,01 a 10 .000,00 . .. . . . .. . NCr$ 3,00 0,45 
- de NCr$ 10 .000,01 a 50 .000,00 .. .. .. .. . NCr$ 4,50 0,68 
- de NCr$ 50 .000,01 a 100 .000,00 . ...... . NCr$ 6,00 0,90 
- pelo que exceder de NCrS 100.000,00: cada 

NCrS 50.000,00 ou fração . .. . .. . ...... . NCrS 1,00 0,15 

IH - Câlculo de impôsto de transmissão em qualquer 
processo, e de liquidação em arrolamento ou inventârio: o 
dôbro do constante no item I, sendo o câlculo feito sôbre o 
valor do monte-mor. 

Notas: 

La - O preço inclui todos os câlculos necessârios à for
mação do ativo e do passivo, não estando sujeito a acrésci
mo, ainda que no mesmo processo haja mais de uma sucessão. 

2.a - Quando o passivo absorver 80 %, ou mais, do valor 
do ativo, aplicar-se-â o item I. 

IV - Emenda ou reforma de câlculo : o mesmo do item 
I, calculado sôbre o valor do monte-mor. 
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Nota: 

Se a emenda ou reforma resultar de êrro ou culpa do 
contador, nada perceberá. 

V - Verificação ou conferência de créditos e contas em 
falência, concordata, concurso creditório e prestações de con
tas em geral: metade de estabelecido no item I, calculada 
sôbre o valor total dos créditos. 

VI - Conversão, a moeda nacional ou estrangeira, de pa
pel de crédito, título da dívida pública, ações de companhias 
ou de instituições financeiras: 

Ao Conta- A Carteira 
dor das 

Serventias 

- por cálculo NCr$ 1,00 0,15 

VII - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, 
item r. 

TABELA 5 

DOS PARTIDORES 

I - Esbôço de partilha ou sobrepartilha: o dôbro do pre
visto na Tabela 4, item I, calculado sôbre o valor do monte
mor. 

Nota: 

Quando o passivo absorver 80 % ou mais do valor do 
ativo, o preço será reduzido à metade. 

II - Emenda ou reforma de esbôço de partilha ou so
brepartilha: o mesmo que o fixado na Tabela 4, item I, cal
culado sôbre o valor do monte-mor. 

Nota: 

Se a emenda ou reforma resultar de êrro ou culpa do 
partidor, nada receberá. 

IH - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, 
item I. 
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TABELA 6 

DOS DEPOSITARIOS 

I - 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.a - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais 
preciosos serão depositados em estabelecimento oficial de 
crédito, de acôrdo com instruções da Corregedoria Geral da 
Justiça e sem quaisquer custas ou emolumentos. 

2.a - O depositário tem direito à indenização das des
pesas autorizadas pela guarda, fiscalização, conservação e 
administração dos bens depositados. 

3.0. - Não será expedido mandado de levantamento de 
penhora, arresto ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos, 
de recolhimento dos emolumentos fixados nesta Tabela e das 
despesas feitas com os bens depositados. 

4.a - O depositário particular que não seja parte ou 
interessado no feito fará jus a salário, que o juiz fixará por 
ocasião do levantamento da penhora, entre metade até o dô
bro do que caberia ao depositário judicial, podendo ainda 
abonar-lhe até 5% sôbre os rendimentos líquidos do bem 
depositado. 

II - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, 
item I. 

TABELA 7 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

I - Citação, notificação ou intimação, na comarca da 
Capital: 

44 

a) de uma pessoa, em horário normal: 
VALOR DA CAUSA 

até NCr$ 500,00 ....................... NCrS 4,00 
de NCr$ 500,01 a 5.000,00 . . . . . . . .. NCrS 8,00 
de NCr$ 5.000,01 a 50.000,00 . . . . . . . .. NCrS 12,00 
mais de NCr$ 50.000,00 . . . . . . . . . . . . .. NCrS 16,00 
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b) de uma pessoa, com hora certa ou nos têrmos do 
artigo 5.0, § 1.0, do Código de Processo Civil: 

VALOR DA CAUSA 
até NCr$ 500,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NCrS 6,00 
de NCr$ 500,01 a 5.000,00 ......... NCr$ 12,00 
de NCr$ 5.000,01 a 50.000,00 ......... NCr$ 18,00 
mais de NCrS 50.000,00 . . . . . . . . . . . . .. NCrS 24,00 

c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada 
debaixo do mesmo teto: um quarto do preço tabelado nas 
letras "a" ou "b". 

Notas: 

1.a - O preço acima inclui as despesas de condução. 
2.a - O oficial de Justiça terá direito aos emolumentos 

dêste item quando certificar, após as necessárias diligências, 
que a pessoa procurada se encontra em lugar incerto e não 
sabido ou reside em outra comarca. Neste caso, deverá in
dicar minuciosamente as diligências que praticou, os locais 
em que estêve e as fontes de informação. 

3.a - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela 1, Nota 
genérica 3.a), a diligência será cobrada: se fôr contencioso, 
como se tivesse o valor de NCr$ 10.000,00; se não fôr conten
cioso, como se tivesse o valor de NCr$ 5.000,00. 

4.a - Se a parte interessada não fornecer cópias das pe
tições ou dos mandados, para servirem de contrafé, o oficial 
de Justiça terá direito à rasa de NCr$ 1,00 por página dati
lografada 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. 

II - Citação, notificação ou intimação, em comarca que 
nãO' seja a da Capital, quando realizada no perímetro urbano 
do município da sede da comarca: 

a) de uma pessoa, em horário normal: 

VALOR DA CAUSA 

- até NCrS 500,00 ........... • .. 
- de NCr$ 500,01 fi. 5.000,00 
- de NCrS 5.000,01 à 50.000,00 
- mais de NCrS 50.000,00 

Ao Oficial 
de 

Justiça 

NCrS 3,00 
6,00 
9,00 

12,00 

nOLETIM DA. ASSOCIAÇÃO DOS SEnVENTUÁnIOS 
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das 

Serventias 

0,45 
0,90 
1,35 
1,80 

Total 

3,45 
6,90 

10,35 
13,80 
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b) de uma pessoa, com hora certa ou nos têrmos do 
artigo 5.0, § 1.0, do Código de Processo Civil: 

Ao Oficial A Carteira Total 
VALOR DA CAUSA de das 

Justiça Serventias 
-

- até NCr$ 500,00 .............. NCrS 4,50 0,68 5,18 
- de NCrS 50@,Ol a 5.000,@0 9,00 1,35 10,35 
~ de NCrS 5.000,01 a 50.000,00 13,50 2,03 15,53 
- mais de NCr$ 50.000,00 18,00 2,70 20,70 

c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada 
debaixo do mesmo teto: um quarto do preço tabelado nas 
letras "a" ou "b". 

Notas: 

1.a - O preço acima não inclui despesas de condução, 
que serão fixadas pelo juiz diretor do Forum, o qual estabe
lecerá também, mediante portaria, os acréscimos de emolu
mentos devidos pelo ato realizado fora do município sede da 
comarca ou em zona rural dêste. 

2.a - 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 ao reembôlso de 
uma verba. 

3.a - Aplicam-se a êste item as notas 2.a, 3.a e 4.a do 
anterior. 

III - Auto de penhora, seqüestro, arresto, apreensão, 
despejo, prisão e outros não especificados, inclusive todos os 
atos complementares: o dôbro do previsto nos itens I ou lI. 

Notas: 

l.a - O oficial de Justiça nada perceberá peja intimação 
da penhora ou de outro ato que dê lugar a embargos ou de
fesa. 

2.a - Quando o ato, por determinação legal, deva ser 
praticado por dois oficiais, o segundo signatário do auto terá 
direito aos emolumentos pela metade. 
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TABELA 8 

DOS PERITOS 

Natas genéricas 

l,a - Os salários dos peritos serão fixados pelo juiz do 
feito até os limites máximos previstos nesta Tabela, atenden
do à relevância e dificuldade do trabalho, tempo consumido, 
condição financeira das partes e valor da causa. 

2.a - Nos exames, vistorias e perícias de maior comple
xidade, ou que exijam verificação demorada, desde que o va
lor da causa ou a condição financeira das partes o comporte, 
o juiz poderá fixar os salários do perito em quantia superior 
à prevista nesta Tabela, proferindo despacho devidamente 
fundamentado. 

3.a - Nos feitos de valor até NCr$ 2.000,00, o salário 
do perito não poderá, em caso algum, exceder de 2% do valor 
da causa. 

4.a - O juiz não está obrigado a fixar salários iguais para 
os peritos da causa, desde que fundamente a diversidade de 
arbitramento. 

5.a - O perito tem direito ao reembôlso das despesas fei
tas, desde que justificadas e proporcionais ao valor da causa 
ou à condição financeira das partes. 

6.a - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perí
metro ~rbano, terá o perito direito à condução, se o interes
sado nao a fornecer. 

7.a - Nas ações de divisão e demarcação de terras os 
salários do agrimensor serão fixados de acÔrdo com as ~or
mas previstas no Código de Processo Civil. 

Tabela 

I - Exames, vistorias e outras perícias de qualquer na
tureza - máximo, conforme o valor da causa: 

- até NCr$ 2.000,00 
- de NCr$ 2.000,01 até 10 .000,00 
- de NCr$ 10 .000,01 até 50.000,00 
- de NCr$ 50.000,01 até 100.000,00 
- mais de NCr$ 100.000,00 

DOLETIll DA ASSOCIAÇÀO DOS SERVENTUARIOR 
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40;00 
150,00 
250,00 
500,00 

1.000,00 
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I! - Arbitramento; avaliação de imóveis e outros bens; 
máximo, conforme o valor dos bens: 

- até NCr$ 200.00 
- de NCr$ 200,ü1 a 500,00 
- de NCrS 500.01 a 2.000,00 
- de NCrS 2.000,01 alO. 000,00 
- de NCr$ 10 .000.01 a 20 .000.00 
- de NCrS 20 .000,01 a 50.000,00 
- de NCrS 50 .000.01 a 100 .000,00 
- de NCrS 100 .000,ü1 a 200.000,00 
- de NCrS 200.000.01 a 300.000,00 
- mais de NCr$ 300 .000,00 

Nota: 

10,00 
15.00 
30,00 
60.00 

100,00 
120.00 
150.00 
200.00 
250,00 
300,00 

Os salários serão calculados sõbre o conjunto dos bens 
avaliados ou o arbitramento total. Excedendo de cinco o nú
mero de bens, os máximos estabelecidos poderão ser aumen
tados até o dõbro. 

rI! - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou 
títulos semelhantes e aluguéis ou renda: 

- por N'CrS l 0,OO ou fração, até NCrS 0,30 

Emolumento máximo: NCr$ 20,00 

TABELA 9 

DOS PORTEIROS 

r - Arrematação de bens em hasta pública ou leilão: 

- sôbre o valor da arrematação, 
venda ou arrendamento 

Notas: 

Ao Porteiro A Cartei- Total 
ra das 

Serventias 

2% 0,3% 2,3% 

l,a - Havendo remição ou adjudicação, a percentagem 
será reduzida à metade. 

2.a - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer 
que seja o número de apregoados, e serão feitos pelo porteiro. 
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3.a - A afixação de editais de qualquer natureza será 
efetivada e certificada pelo escrivão do feito, sem custas nem 
emolumentos. 

4.a - As praças e leilões judiciais serão realizados pelo 
porteiro das respectivas Varas, sob fiscalização do juiz. 

TABELA 10 

DOS ESCRIVÃES DE NOTAS 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

I - Escritura com valor declarado: 

- até NCrS 100,00 ............. 15,00 3,00 0,20 18,20 
- de NCrS 100,01 a 300,00 15,00 3,00 0,30 18,30 
- de NCrS 300,01 a 500,00 30,00 6,00 0,30 36;30 
- de NCrS 500,01 a 1.000,00 50,00 10,00 0,50 60,50 
- de NCrS 1.000,01 a 2 .000,00 70,00 14,00 1,00 85,00 
- de NCrS 2.000,01 a 3.000,00 90,00 18,00 1,00 109,00 
~ de NCr$ 3.000,01 a 4.000,00 110,00 22,00 1,00 133,00 
- de NCrS 4.000,01 a 5 .000,00 130,00 26,00 1,00 157,00 
- de NCrS 5.000,01 a 7.500;00 150,00 30,00 2,00 182,00 
- de NCrS 7.500,01 a 10.000,00 170,00 34,00 2,00 206,00 
- de NCrS 10 .000,01 a 12 .500,00 190,00 38,00 4,00 232,00 
- de NCrS 12.500,01 a 15.000,00 210,00 42,00 4,00 256,00 
- de NCrS 15 .000,01 a 20.000,00 220,00 44,00 4,00 268,00 
- de NCrS 20 .000,01 a 25.000,00 240,00 48,00 6,00 294,00 
- de NCrS 25.000,01 a 30.000,00 260,00 52,00 6,00 318,00 
- de NCrS 30.000,01 a 40.000,00 300,00 60,00 6,00 366,00 
- de NCrS 40.000,01 a 50.000,00 340,00 68,00 6,00 414,00 
- de NCrS 50 .000,01 a 60.000,00 360,00 72,00 6,00 438,00 
- de NCrS 60.000,01 a 70.000,00 380,00 76,00 6,00 462;00 
- de NCrS 70 .000,01 a 80.000,00 400,00 80,00 6,00 486,00 
- de NCrS 80 .000,01 a 90.000,00 420,00 84,00 6,00 510,00 
- de NCrS90 .000,Ol a 100.000,00 440,00 88,00 6,00 534,00 
- de NCrS 100 .000,01 a 150 .000,00 520,00 104,00 6,00 630,00 
- de NCrS 150 .000,01 a 200 .000 ,00 560,00 112,00 6,00 678,00 
- de NCrS 200.000,01 a 300 .000,00 600,00 120,00 6,00 726,00 
- de NCrS 300.000,01 a 400 .000,00 650,00 130,00 6,00 786,00 
- de NCrS 400 .000,01 a 500.000,00 700,00 140,00 6,00 846,00 
- pelo que exceder de NCrS 500.000,00: 

cada NCrS 100.000,00 ou fração ... 25,00 5,00 nihil 30,00 
II - Escritura sem valor declarado . 19,80 4,00 0,20 24,00 
IH - Escritura de testamento públi-

co ou de aprovação de testamento 99,80 20,00 0,20 120,00 
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IV - Escritura de convenção ou es
pecificação de condomínio em pla
nos horizontais, ou suas modifi
cações: 
al pela convenção ............ . 
bl por unidade autônoma 

V - Procuracão ou substabelecimen
to em livrõ especial ou comum: 
al com podêres "ad judicia" 

somente ................... . 
bl outras procurações ........ . 
cl revogação feita à margem da 

procuração ................ . 
dl em qualquer hipótese: de ca

da outorgante que acrescer, 
não sendo cônjuge, mais 

VI - Certidão ou traslado: 
- pela primeira fôlha ......... . 
- por página que aCrescer 

Nota: 

Se o interessado dispensar a certidão, 
o escrivão poderá cobrar, pela in
formação, NCrS 1,00 de emolu
mentos. 

VI! - Xerocópia ou fotocópia, auten
ticada: o mesmo que o fixado na 
Tabela 2, item lI!. 

VIII - Pública-forma de qualquer 
documento: 
- pela primeira fôlha ........ . 
- por página que aCrescer 

IX - Autenticação de plantas, ma
pas e documentos semelhantes, de 
xerocópias, fotocópias e outras re
produções fotográficas; conferên
cia e consêrto de pública-forma -
por página .................... . 

X - Reconhecimento de firma, inclu-
sive de letra e sinal .......... . 

Notas: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

49,80 
10,00 

5,00 
8,00 

5,00 

2,00 

1,98 
1,00 

1,98 
1,00 

0,22 

0,37 

] 0,00 
2,00 

1,00 
1,60 

1,00 

0,40 

0,40 
0,20 

0,40 
0,20 

0,04 

0,07 

0,20 
nihil 

0,75 
1,20 

0,75 

0,30 

0,02 
nihil 

0,02 
nihll 

0,04 

0,06 

60 ,00 
12,00 

6,75 
10,80 

6,75 

2,70 

2,40 
1,20 

2,40 
1.20 

0,30 

0,50 

La - No preço da escritura, procuração ou substabele
cimento se inclui o primeiro traslado. 

2.a - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição, 
nas escrituras, de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e 
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outros papéis necessários à perfeição do ato, nem pela expedi
ção de guias, recolhimento de tributos relativos às escrituras e 
registro ou arquivamento de procuração ou qualquer outro 
documento pertinente ao ato. 

3.a - O preço do ato será calculado com base nos valo
res tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Bra
sileiro de Reforma Agrária, respectivamente para imóvel ur
bano ou rural, se o valor declarado na escritura fôr inferior 
a êstes . 

4.a - Se a escritura contiver mais de um contrato, ain
da que entre as mesmas partes, será devido por inteiro o pre
ço relativo ao contrato de maior valor e pela quarta parte o 
dos demais contratos. 

5.a - As intervenções ou anuências de terceiros não au
torizam acréscimo de preço. 

6.a - Os atos lavrados fora do horário normal de expe
diente ou fora de cartório, salvo em repartições públicas cen
tralizadas ou descentralizadas, terão os respectivos preços 
acrescidos da metade. 

7.a - As escrituras de quitação pagarão um quinto do 
preço fixado no item I. 

8. a - O valor das procurações em causa própria será 
igual ao das escrituras com valor declarado. 

9.a - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou 
a pedido de qualquer das partes será devido um têrço do 
preço. 

lo.a - Pela procuração ou substabelecimento declarado 
sem efeito será devida a metade do preço. 

TABELA 11 

DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

I - Inscrição ou transcrição, incluindo buscas, indica
ções reais ou pessoais e fornecimento de certidão-talão: 

nOLF.TIlC DA ASSOCIAÇÃO DOS SEItVENTL'AnI08 
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VALOR DO CONTRATO 

- até NCr$ 300.00 ........... . 
- de NCrS 300,01 a 500,00 
- de NCr$ 500m a 1.000,00 
- de NCr$ 1. DOOm a 2 .000,00 
- de NCr$ 2.DOOm a 3 .000,00 
- de NCr$ 3. DOOm a 4.000,00 
- de NCr$ 4.000m a 5 .000,00 
- de NCr$ 5.000,01 a 7 .500,00 
- de NCr$ 7.500,01 a 10 .000,00 
- de NCr$ 10.000m a 15 .000,00 
- de NCrS 15.000,01 a 20 .000,00 
- de NCr$ 20 .000m a 25.000,00 
- de NCr$ 25.000,01 a 30.000,00 
- de NCr$ 30 .000,01 a 40.000,00 
- de NCr$ 40.000,00 a 50 .000,00 
- de NCrS 50 .000m a 60.000,00 
- de NCr$ 60 .000,01 a 70 .000,00 
- de NCr$ 70. OOOm a 80 .000,00 
- de NCr$ 80.000m a 90 .000,00 
- de NCr$ 90.000,01 a 100 .000,00 
- de NCr$ 100 .000,01 a 120.000,00 
- de NCr$ 120 . OOOm a 150 .000,00 
- de NCr$ 150.000,01 a 200.000,00 
- de NCr$ 200. OOOm a 300 .000,00 
- de NCr$ 300. OOOm a 400 .000,00 
- de NCr$ 400.000,01 a 500 .000,00 
- pelo que exceder de NCr$ 500.000,00: 

cada NCr$ 100.000,00 ou fração .. 

Nota: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

12,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 

105,00 
110,00 
120,00 
130,00 
150,00 
170,00 
180,00 
190,00 
200,00 
210,00 
220,00 
240,00 
260,00 
280,00 
300,00 
325,00 
350,00 

12,50 

2,40 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
21,00 
22,00 
24,00 
26,00 
30,00 
34,00 
36,00 
38,00 
40,00 
42,00 
44,00 
48,00 
52,00 
56,00 
60,00 
65,00 
70,00 

2,50 

1,80 
3,00 
4,50 
6,00 
7,50 
9,00 

10,50 
12,00 
13,50 
15,75 
16,50 
18,00 
19,50 
22,50 
25,50 
27,00 
28,50 
30,00 
31,50 
33,00 
36,00 
39,00 
4.2,00 
45,00 
48,75 
52,50 

1,88 

16,20 
27,00 
40,50 
54,00 
67,50 
81,00 
94,50 

108,00 
121,50 
141,75 
148,50 
162,00 
175,50 
202,50 
229,50 
243,00 
256,50 
270,00 
283,50 
297,00 
324,00 
351,00 
378,00 
405,00 
438,75 
472,50 

16,88 

o preço do ato será calculado com base nos valores acei
tos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o 
valor declarado na escritura fôr inferior a êstes. 

II - A\'erbação, inclusive buscas, indicações e certidão
-talão: 
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ACarleira 
VALOR DO CONTRATO Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

- até NCrS UlOO,OO ............ 10,00 2,00 1,50 13,50 

- de NCrS 1.000,01 a 3.000,00 14,00 2,80 2,10 18,90 

- de NCr$ 3.000,01 a 6.000,00 20,00 4,00 3,00 27,00 

- de NCrS 6.000,01 a 10.000,00 26,00 5,20 3,90 35,10 

- de NCr$ 10.000,01 a 15.000,00 30,00 6,00 4,50 40,50 

~ de NCr$ 15.000,01 a 20.000,00 34,00 6,80 5,10 45,90 

~ de NCr$ 20.000,01 a 30.000,00 38,00 7,60 5,70 51,30 

- de NCr$ 30.000,01 a 40.000,00 42,00 8,40 6,30 56,70 

- de NCr$ 40.000,01 a 50.000,00 46,00 9,20 6,90 62,10 

- de NCr$ 50.000,01 a 80.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 

- de NCr$ 80.000,01 a 120.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 

- de NCrS 120.000,01 a 170.000,00 70,00 14,00 10,50 94,50 

- de NCr$ 170.000,01 a 250.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 

- de NCrS 250.000,01 a 350.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 

- de NCrS 350.000,01 a 500.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 

- pelo que exceder de NCr$ 500.000,00: 
cada NCr$ 150.000,00 ou fração .. 5,00 1,00 0,75 6,75 

'- sem valor declarado ............ 10,00 2,00 1,50 13,50 

Notas: 

l .a - O preço da averbação será calculado com base nos 
valores tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária, respectivamente para imóvel 
urbano ou rural, se o valor declarado pelo interessado fôr in-
ferior a êstes. 

2.a - Consideram-se sem valor declarado, entre outras, 
as averbações referentes a mudança de numeração, edifica
ção, reconstrução, desmembramento ou demolição, alteração 
do nome por casamento ou desquite, averbação de casamen
to, desquite ou viuvez. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
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III - Loteamento: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

a) inscrição de memorial de lotea
mento urbano - por lote, além 
das despesas de publicação pela 
imprensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

b) inscrição de memorial de lotea
mento rural - por gleba, além das 
despesas de publicação pela im-
prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

c) averbação à margem da inscrição: 
o mesmo preço do item lI. 

d) intimação - além das despesas 
de condução e publicação pela 
imprensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Notas: 

0,40 0,30 

1,00 0,75 

2,00 1,50 

2,70 

6,75 

13,50 

l.a - Os emolumentos mínimos do oficial, no caso da 
letra "a", serão de NCr$ 60,00. 

2.a - A qualificação do loteamento como urbano ou ru
ral atenderá ao critério estabelecido em lei federal. 

3.a - Os preços dêste item incluem o fornecimento de 
uma certidão. 

IV - Condomínio: 

a) inscrição de memorial de incorporação ou institui
ção de condomínio: o mesmo preço do item I, calculado sô
bre o valor do terreno e o custo global da obra (art. 32, alí
nea "h", da Lei federal n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964). 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

b) registro de convenção de condo
mínio, qualquer que seja o núme-
ro de unídades . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

c) averbação de unidade autônoma. 10,00 
20,00 

2,00 
15,00 

1,50 
135,00 

13,50 

V - Inscrição de cédula de crédito rural ou de cédula de 
crédito industrial, incluindo buscas, indicações reais ou pes
soais e fornecimento de certidão-talão: 
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A Carteira 
VALOR DO DOCUMENTO Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

- até NCr$ 200,00 ............ 0,1% 0,02% 0,015% 0,135% 
- de NCr$ 200,01 a 500,00 0,2% 0,04% 0,030% 0,270% 
- de NCr$ 500,01 a 1.000,00 0,3% 0,06% 0,045% 0,405% 
- de NCr$ 1.000,01 a 1.500,00 0,4% 0,08% 0,060% 0,540% 
- mais de NCr$ 1.500,00 o ••••••• 0,5% 0,10% 0,075% 0,675% 

Máximo: um quarto do salário-mínimo da região, para 
os emolumentos do oficial. 

VI - Averbação à margem de inscrição de cédula de cré
dito rural ou industrial, incluindo fornecimento de certidão
-talão : 10 % do preço fixado no item anterior, até o máximo 
de um quadragésimo do salário-mínimo, para os emolumen
tos do oficial. 

VII - Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum" 
- por pessoa, ainda que se refira ao seu nome por extenso e 
abreviado, de casada e de solteira, ou se trate de espólio ou 
massa falida: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

- pela primeira fôlha: 
a) até 10 anos ................ . 
b) até 20 anos ................ . 
c) até 30 anos ................ . 

d) mais de 30 anos ............ . 
- por página que acrescer ....... . 

Oficial Estado ventias 

4,98 
7,98 
9,98 

14,98 
1,00 

1,00 
1,60 
2,00 
3,00 
0,20 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

nihll 

6,00 
9,60 

12,00 
18,00 

1,20 

VIII - Informação verbal: quando o interessado dispen
sar certidão, cobrar-se-á a quarta parte do fixado no item 
anterior. 

IX - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato de 
serventia a seu cargo: o mesmo que o fixado na Tabela 2, 
item IlI. 

X - Prenotação do título, a requerimento do interessa
do, para satisfação de exigência legal ou suscitação de dú
vida: o mínimo previsto nos itens I e lI, conforme se trate de 
inscrição, transcrição ou averbação. 

XI Microfilmagem de documento referido nesta Ta-
bela: 
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ACarleira 
Ao Ao das Ser- Total 

Oficial Estado ventias 

- qualquer que seja o número de 
páginas, mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 2,00 1,50 13,50 

TABELA 12 

DOS ESCRIVÃES DO REGISTRO DE TíTULOS E 
DOCUMENTOS 

I - Registro integral de contrato, título ou documento 
com valor declarado: 

A Carteira 
VALOR DO DOCUMENTO Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ven tias 

- até NCr$ 100,00 ............. 4,00 0,80 0,60 5,40 
- de NCr$ 100,01 a 500,00 6,00 1,20 0,90 8,10 
- de NCr$ 500,01 a 1.000,00 8,00 1,60 1,20 10,80 
- de NCr$ 1. 000,01 a 2.000,00 12,00 2,40 1,80 16,20 
- de NCrS 2.000,01 a 3.000,00 16,00 3,20 2,40 21,60 
- de NCr$ 3.000,01 a 4.000,00 20,00 4,00 3,00 27,00 
- de NCr$ 4.000,01 a 5.000,00 24,00 4,80 3,60 32,40 
- de NCr$ 5.000,01 a 7.500,00 28,00 5,60 4,20 37,80 
- de NCr$ 7.500,01 a 10.000,00 32,00 6,40 4,80 43:20 
- de NCr$ 10.000,01 a 15.000,00 40,00 8,00 6,00 54,00 
- de NCr$ 15.000,01 a 20.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
- de NCrS 20.000,01 a 30.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 
- de NCrS 30.000,01 a 40.000,00 70,00 14,00 10,50 94.50 
- de NCrS 40.000,01 a 50.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 
- de NCrS 50.000,01 a 75.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 
- de NCr$ 75.000,01 a 100.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 
- pelo que exceder de NCrS 100.QOO,OO: 

cada NCrS 25.000,00 ou fração 5,00 1,00 0,75 6,75 

II - Registro integral de título, documento ou papel sem 
valor declarado ou para notificação: 

- até uma pagma ............... . 
- por página que acrescer ....... . 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

3,00 
1,00 

0,60 
0,20 

- --
0,45 
0,15 

4,05 
1,35 
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III - Entrega de notificação, inclusive a respectiva cer
tidão à margem do registro e no documento; além da con
dução: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

- pela primeira página: 
a) no perímetro urbano ... . ... . 
b) no perímetro rural ......... . 

- pOI' página que acrescer ....... . 
IV - Registro resumido de penhora, 
- até uma página .............. . 
~ por página que acrescer ....... . 
V - Averbação ................... . 
VI - Matrícula de oficina impresso-

ra, jornal e outros periódicos 
VII - Inscrição de pessoa jurídica de 

fins científicos, culturais, benefi~ 
centes ou religiosos - inclusive 
todos os atos do processo, registro 
e arquivamento ............... . 

8,00 
15,00 

1,00 

1,60 
3,00 
0,20 

1,20 
2,25 
0,15 

caução ou parceria: 
1,tiO 0,30 0,23 
0,52 0,10 0,08 
3,00 0,60 0,45 

20,00 4,00 3,00 

10,00 2,00 1,50 

10,80 
20,25 

1,35 

2,03 
0,70 
4,05 

27,00 

13,50 

VIII - Inscrição de pessoa jurídica de fins econômicos 
inclusive todos os atos do processo, registro e arquiva

mento: 

A Carteira 
CAPITAL SOCIAL Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

- até NCrS 1.000,00 ............. 10,00 2,00 1,50 13,50 
- de NCrS 1.000,01 a. 5.000,00 16,00 3,20 2,40 21,60 
- de NCrS 5.000,01 a 10.000,00 24,00 4,80 3,60 32,40 
- de NCrS 10.000,01 a 20.000,00 30,00 6,00 4,50 40,50 
- de NCrS 20.000,01 a 30.000,00 40,00 8,00 6,00 54,00 
- de NCrS 30.000,01 a 40.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
- de NCrS 40.000,01 a 50.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 
- de NCr$ 50.000,01 a 60.000,00 70,00 14,00 10,50 94,50 
- de NCrS 60.000,01 a 80.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 
- de NCrS 80.000,01 a 100.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 
- pelo que exceder de NCrS 100.000,00: 

cada NCrS 20.000,00 ou fração 10,00 2,00 1,50 13,50 
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IX - Cancelamento de inscrição: 
a) em geral: o mesmo que o cobrado por averbação 

(item V); 
b) de pessoa jurídica de fins econômicos: a têrça par

te do preço do item VIII. 
X - Certidão: o mesmo que o fixado na Tabela 10, item 

VII. 

Nota: 

Se o interessado dispensar a certidão, o eSCrlvao poderá 
cobrar, pela informação verbal, NCr$ 1,00 de emolumentos. 

XI - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato da ser
ventia a seu cargo: o mesmo que o fixado na Tabela 2, item 
lI!. 

XI! - Microfilmagem de documento referido nesta Ta
bela: 
- qualquer que 

páginas, mais 
seja o número de 

10,00 2,00 1,50 13,50 

TABELA 13 

DOS ESCRIVÃES DE PROTESTO DE TíTULOS 

I - Apresentação, protesto e registro do instrumento de 
protesto, quando houver, de letra de câmbio, nota promissó
ria, duplicata ou qualquer outro título, inclusive intimação 
e notificação pessoal ou por edital - além das despesas de 
edital e condução: 

--------------------------------------
ÃCarteira 

VALOR DO TÍTULO Ao Ao das Ser- Total 
Escrivão Estado ventias 

- até NCrS 200,00 ............ 4,00 0,80 0,60 5,40 
- de NCrS 200,01 a 500,00 6,00 1,20 0,90 8,10 
- de NCrS 500,01 a 1.000,00 8,00 1,60 1,20 10,80 
- de NCrS 1.000,01 a 2.IDOO,00 12,00 2,40 1,80 16,20 
- de NCrS 2.000,01 a 4.000,00 24,00 4,80 3,60 32,40 
- de NCrS 4.000,01 a 6.000,00 34,00 6,80 5,10 45,90 
- de NCr$ 6.000,01 a 8.000,00 46,00 9,20 6,90 62,10 
- de NCrS 8.000,01 a 10.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 
- de NCrS 10.000,01 a 25.000,00 70,00 14,00 10,50 94,50 
- de NCrS 25.000,01 a 50.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 
- de NCrS 50.000,01 a 75.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 
- de NCrS 75.000,01 a 100.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 
- pelo que exceder de NCrS 100.000,00: 

cada NCrS 25.000,00 ou fração 5,00 1,00 0,75 6,75 
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Nota: 

As intimações de protestos deverão ser 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 expressa
mente certificado. 

II - Certidão de protesto, negativa ou positiva: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

a) pela primeira fôlha; por pessoa: 
- até 5 anos ............. . . . . 
- até 10 anos . .. ............ . . 

b) por página que acrescer, qualquer 
que sej a o número de pessoas 

Nota: 

2,98 
4,98 

1,00 

0,60 
1,00 

0,20 

0,02 
0,02 

nihll 

3,60 
6,00 

1,20 

Não haverá acréscimo no preço pela menção, na certidão, 
do nome por extenso ou abreviado, de casada ou de solteira, 
da mesma pessoa. 

UI - Certidão de outra natureza que não a referida no 
item lI, datilografada: 

- pela primeira fôlha 
- por página seguinte 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

1,98 
1,00 

0,40 
0,20 

0,02 
nihil 

2,40 
1,20 

IV - Informação verbal, quando o interessado dispen
sar certidão: a quarta parte do preço fixado no item lI. 

V - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato da ser
ventia a seu cargo: o mesmo que o fixado na Tabela 2, item 
IH. 

VI - Microfilmagem de documento referido nesta Ta
bela: 

A Carteira 
Ao Ao das Ser- Total 

Escrivão Estado ventias 

- qualquer que seja o número de 
páginas, mais . . . . ... . . . .... . . 4,00 

nOLETur DA ASSOCIAÇÃO DOS SEnVENTUARIOS 
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TABELA 14 

DOS ESCRIVÃES DO REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS NATURAIS 

A Carteira 
Ao das Total 

I - Assento de nascimento ou de 
óbito, inclusive uma certidão: 

a) quando feito no prazo legal 
b) quando feito mediante petição ou 

mandado, ou por fôrça de lei de 
exceção ....................... . 

II - Casamento: 
a) pela habilitação, desde o preparo 

de papéis até a lavratura do 
assento e o fornecimento de uma 
certidão, excluídas as despesas de 
publicação pela imprensa 

b) pela dispensa total ou parcial do 
prazo de proclamas - mais 

c) pela diligência para realização do 
casamento fora do cartório, ex
cluídas as despesas de condução, 
que será fornecida pelo interessa-
do - mais .................... . 

d) pelo traslado de documento de
sentranhado dos autos - de ca-
da um, mais ................... . 

e) pelo registro e afixação de edital 
de proclamas recebido de outro 
cartório e pelo registro da res-
pectiva certidão ............... . 

f) pela lavratura de assento de nas
cimento, à vista de certidão de 
habilitação expedida por outro 
cartório, e fornecimento de uma 
certidão ....................... . 

Nota: 

Escrivão Serventias 

15,65 

26,08 

50,43 

20,00 

200,00 

5,04 

20,00 

20,00 

2,35 

3,92 

7,57 

3,00 

30,00 

0,76 

3,00 

3,00 

18,00 

30,00 

58,00 

23,00 

230,00 

5,80 

23,00 

23,00 

Quando o casamento não fôr realizado no cartório, por 
impossibilidade de comparecimento de um dos nubentes, 
devidamente comprovada, cobrar-se-á de acôrdo com a letra 
"a", com acréscimo de metade do preço. 
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A Carteira 
Ao das Total 

Escrivão Serventias 

III - Registro ou inscrição de eman
cipação, interdição, ausência ou 
aquisição definitiva de nacionali
dade brasileira; transcrição de 
registro de nascimento, casamento 
ou óbito verificado no estrangei
ro - inclusive uma certidão for-
necida à parte ................ . 

IV - Retificação de registro pelo 
processo estabelecido na Lei Fe
deral n.O 3.764, de 25 de abril de 
1960: 
a) pela averbação e uma certidão: 

- um assento .............. . 
- por assento excedente 

b) se indeferida a retificação 

Nota: 

Quando o êrro do registro fôr atribuí
vel ao cartório, nada será devido, 
inclusive pelo fornecimento da 
certidão contendo a retificação. 

V - Averbação ou retificação de as
sento, não compreendidas no item 
anterior - inclusive fornecimento 
da respectiva certidão: 
a) quando lavradas à margem do 

assento ..................... . 
b) quando referentes a anulação 

de casamento, a desquite ou a 
restabelecimento de sociedade 
conjugal .................... . 

VI - Certidão, incluída a busca: 
a) em breve relatório .......... . 
b) "verbo ad verbum", no todo 

ou em parte ............... . 

Nota: 

Pela informação verbal, se o interes
sado dispensar a certidão, poderá 
o serventuário cobrar a quarta 
parte dos emolumentos previstos 
na letra "a". 

VII! - Xerocópia ou fotocópia, auten
ticada, de ato da serventia a seu 
cargo: o mesmo que o fixado na 
Tabela 2, item llI. 
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34,78 

50,43 
26,08 
20,00 

26,08 

34,78 

6,08 

12,17 

5,22 

7,57 
3,92 
3,00 

3,92 

5,22 

0,92 

1,83 

40,00 

58,00 
30,00 
23,00 

30,00 

40,00 

7,00 

14,00 
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VIII - Arquivamento de lei, decreto, 
resolução ou decreto legislativo 
municipais, nos têrmos do artigo 
55, § 4.°, do Decreto-lei Comple
mentar n.o 9, de 31 de dezembro 
de 1969: 
- até duas páginas ........... . 
- mais de duas, até cinco páginas 
- mais de cinco, até dez páginas 
- mais de dez, até vinte páginas 
- acima de vinte páginas 

IX - Certidão in tegral ou parcial, 
"verbo ad verbum" ou em breve 
relatório, de ato mencionado no 
item anterior: 
- pela primeira fôlha ......... . 
- por página que acrescer 

Nota: 

A Carteira 
Ao das Total 

Escrivão Serventias 

2,00 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 

2,00 
1,00 

0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

0,30 
0,15 

2,30 
4,60 
6,90 
9,20 

11,50 

2,30 
1,15 

A consulta a03 atos mUnIcIpais é gratuita e não poderá 
ser negada a qualquer interessado. 

X - Ato que lhe seja permitido praticar como escrivão 
de notas: o mesmo que o cobrado na Tabela 10. 
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