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DECRETO-LEI N? 23 — De 15 de março de 1975
Dispõe sobre as custas da Justiça do Estudo do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro: no uso da atribuição que
lhe confere o § l", do art. 3*, da Lei Complementar n' 20, de 1° de julho
de 1974, decreta:
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

BIBLIOTECA
NUMERO

Àrt. l g A contagem e a cobrança das custas na Justiça do Estado
do Rio de Janeiro e respectivos serviços auxiliares obedecerão aos critérios
estabelecidos no presente decreto-lei.
Art. 2° As custas determinadas nas tabelas anexas ao presente decretolei constituem remuneração dos serviços judiciários e, quando não percentuais,
serão fixadas em UFERJ.
Parágrafo único. No valor das custas não serão consideradas as frações
de cruzeiro.
Art. 3' As custas contadas e devidas àqueles que não sejam serventuários ou funcionários da Justiça serão recebidas na conformidade deste
decreto-lei ou, quando for o caso, do que os Juizes arbitrarem, nos termos
da legislação pertinente.
Art. 4' São gratuitos:
1 — os atos decorrentes de leis ou de estilos de foro não taxados
expressamente nas tabelas anexas;
II — os atos praticados nos Juizados de Menores ou nos Juízos comuns
nos feitos referentes a menores abandonados, quando de sua iniciativa, bem
como as escrituras de adoção que forem encaminhadas pelo Juiz em decorrência
de suas decisões, independentemente, em qualquer caso, de comprovação de
estado de pobreza; e
III — os atos dos Ofícios de Registro de Interdições e Tutelas e do
Registro Civil das Pessoas Naturais relativos aos menores abandonados.
Parágrafo único. Não se incluem na gratuidade prevista no inciso II
os atos decorrentes de processos por infração às leis de proteção aos menores.
Art. 5" As custas serão pagas por ocasião de cada ato processual,
salvo nos processos criminais de ação pública que serão pagas pelo réu
em caso de condenação por sentença transitada em julgado.
Parágrafo único. Ê facultado o pedido de prévio depósito da metade
das custas relativas 3 carta de sentença, formal de partilha, certidão, públicaforma, traslado e outras peças avulsas que forem solicitadas, dando-se recibo,
obrigatoriamente.
Publicado no D.O. de 15-3-75.

—5
Art. 6' É dispensado do pagamento de custas, nos feitos criminais, o
réu pobre.
§ l 9 A autoridade policial, ao fazer o relatório do inquérito, atestará
na mesma peça a pobreza do réu, para que este goze da dispensa de custas
e nos demais casos, a pobreza será atestada, em se tratando de réu preso,
pelo Diretor do estabelecimento em que se encontrar, ou se estiver solto,
pela autoridade policial da circunscrição em que residir
§ 2" Presume-se pobre o réu, não revel, que não tiver defensor constituído.
CAPÍTULO II

DA CONTAGEM DAS CUSTAS E DA RESPONSABILIDADE
PELO SEU PAGAMENTO
Art. 7' Contar-se-ão como custas e despesas para os efeitos processuais:
I — a taxa judiciária, cujo pagamento obedecerá às prescrições de
lei especifica;
II — as custas das tabelas anexas a este decreto-lci;
III — as taritas postais, telegráficas, nidiotelegrahcas ou telefónicas;
IV •— as despesas de publicação de anúncios, avisos e editais;
V — a indenização de viagem e outras despesas indispensáveis ao
cumprimento de diligencia ou execução de mandado judicial, as quais serão
glosadas pelo Juiz, se inúteis, excessivcis ou nadcquadas, tendo-sc em vista
as distâncias, os custos médios e as condições locais;
VI — os traslados, certidões, fotocópias e públicas-formas, por processos
químicos ou mecânicos, de quaisquer documentos ou atos provenienles de
repartições n ofícios públicos, as traduções constantes dos autos, assim como
as despesas de desentranhamento de tais documentos;
VII — as cer- IÕPS relativas à existência, ou não, de ónus, protestos
de títulos, de ações ou de ci"-'~"-'»r ato if' : -iais;
VIII — as despesas com a guarda e conservarão dos bens depositados,
de arrolamento, arrombamento e remoção, de demolição nas ações correspondentes e nos de n""riacão de obra nova;
IX — a indenização de diária de testemunha;
X — os honorários, salários e percentagem, arbitrados pelo Juiz, fixados
com a concordância das partes ou conforme a lei aplicável, bem como os
honorários dos assistentes técnicos das partes, em importância não superior
ao que for percebido pelo perito do Juiz;
XI — as multas impostas aos litigantes na forma da lei processual.
Art. 89 Não se contarão como custas as despesas com atos ou documentos
supérfluos e desnecessários para a instrução ou andamento do processo, quando
com tais despesas não haja concordado a parte contrária.
Art. 9" As custas serão contadas:
I — antes do saneamento do processo, se houver, ou da decisão, quando
se tratar de processo que não o exija;
II — quando interposto recurso, salvo o agravo de instrumento retido
nos autos;
III — antes da execução fundada em titulo judicial, para reembolso do
vencedor no feito;
IV — quando se levantar dúvida quanto ao montante respectivo;
V — quando houver desistência de ação ou for requerido o cancelamento ou baixa da distribuição da causa;
VI — nos processos cautelares, logo após a prática do ato ou decisão
dcnegatória.

Art. 10. Por ocasião da contagem das custas serão calculados, arrecadados e recolhidos à Caixa de Assistência dos Advogados e ao Instituto
dos Advogados Brasileiros os percentuais que lhes são devidos.
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES
Art. 11. Qualquer pagamento de custas devidas na conformidade deste
decreto-lci, cujo recolhimento não se processe através da rece bancária oficial
ou autorizada, será feito mediante recibo firmado por quem as receber,
com a necessária especificação do ato que lhe deu origem, e deverá sempre
constar do processo, no papel respectivo, no traslado, na certidão ou onde
necessário for.
Parágrafo único. A fiscalização sobre a cobrança de custas incumbirá
à Corregedoria de Justiça, aos Juizes e aos membros do Ministério Público,
nos processos que lhes estão afetos.
Art. 12. Observado o disposto no artigo anterior, o pagamento das
custas e percentagens devidas pelos atos praticados nos Ofícios, Cartórios e
demais Serventias da Justiça, oficializados ou não, será feito na forma que
for determinada cm ato normativo a ser baixado pelo Secretário de Estado
de Fazenda, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação
deste decreto-lei.
§ l' No ato a que se refere este artigo, o Secretário de Estado de
Fazenda fixará o valor acima do qual aquelas custas deverão ser recolhidas
diretamente pela parte ou seu representante legal através de estabelecimento
oficial de crédito ou rede bancária autorizada.
§ 2" Nos casos de que trata o parágrafo anterior, o pagamento das
custas será feito mediante guia específica emitida por serventuário do respectivo
Cartório, Secretaria ou Ofício, com a necessária especificação do ato que
lhe deu origem.
§ 3' Para o efeito do cumprimento do disposto no parágrafo primeiro
deste artigo, cada Cartório, Serventia, Oficio ou serventuário individualmente,
sob o regime de oficialização ou não, promoverá a abertura de conta em
agência bancária oficial ou da rede autorizada, mais próxima de sua localização, dentro de prazo a ser fixado no ato normativo de que cuida aquele
parágrafo.
§ 4" Quando recolher as custas em estabelecimento bancário, a parte
ou seu representante legal apresentará o respectivo comprovante, a fim de
que seja feita no processo, no livro, no traslado, na certidão, ou onde
necessário for, a devida anotação quanto ao número e ao valor da guia
e à data do depósito respectivo.
§ 5" A'c que seja baixado o ato normativo a que se refere este artigo,
as custas continuarão a ser recolhidas por intermédio do serventuário do
respectivo Cartório, Serventia ou Oficio.
Art. 13. A cobrança de custas, indevidas ou excessivas, obrigará o
infrator a proceder à sua restituição, no prazo de 5 (cinco) dias, incorrendo,
ainda, em multa equivalente ao dobro de seu valor, a qual pertencerá ao
Estado, arrecadada nos termos do artigo anterior.
Parágrafo único. Independentemente da pena disciplinar, a falta de
restituição, no prazo, ou a reincidência da cobrança excessiva ou indevida
em caso semelhante importará
na apuração da responsabilidade criminal do
infrator, com base no § l 9 do art. 316 do Código Penal.
Art. 14. Incid rá na multa de 0,1 (um décimo) da UFERJ a 0,5 (cinco
décimos) da UFERJ, o funcionário ou serventuário que não cumprir o disposto
no art. 12 deste decreto-lei.
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Art. 15. Nos feitos que devam correr independentemente de custas ou
cujo preparo é exigido a final, a conta e cálculo serão elaborados pelo
Contador dentro de 5 (cinco) dias de seu recebimento.
Parágrafo único. Os demais feitos, quando não procurados com o
Contador, dentro de 30 (trinta) dias de sua remessa, serão devolvidos a
Cartório, com a respectiva informação, e levados à conclusão do Juiz.
Art. 16. Em cada parcela ou rubrica das contas serão feitas referências
precisas às folhas dos autos em que figurem os atos, e aos correspondentes
números, tabelas e artigos deste decreto-lei.
Art. 17. Pela inobservância do artigo anterior ou pelo abono de custas
indevidas ou excessivas, quem fizer a conta incorrerá em falta funcional,
punível na conformidade da respectiva legislação.
Art. 18. Ainda que sem reclamação da parte, o Corregedor, o Juiz ou
o membro do Ministério Público que verificar, em autos ou papéis que
lhes forem presentes, infração dos dispositivos deste decreto-lei, determinará
ou promoverá, quanto aos funcionários e serventuários da Justiça, a aplicação
das penas disciplinares e demais providências cabíveis.
Art. 19. Em todos os cartórios e demais serventias em que for feita
a cobrança de custas será afixado na parede, em lugar visível e de modo
que facilite a leitura pelos interessados, um quadro de no mínimo 1,00 x 0,50 m
com a tabela deste decreto-lei para os atos respectivos, os valores vigentes
da UFE.RJ e os correspondentes em cruzeiros.
Art. 20. Nas ações para cobrança de prestações alimentícias, em se
tratando de pessoas reconhecidamente pobres, o Juiz poderá, sem prejuízo
do beneficio da gratuidade, consentir no pagamento das custas a final.
Art. 21. A prestação de contas de leiloeiros e corretores, tutor judicial,
liquidante judicial, inventariantes judiciais e depositários judiciais e públicos,
inclusive em relação a quantias ou valores recebidos para aplicação imediata,
quando não houver impugnação, independe de processo e verificação especial
da conta.
Art. 22. Os oficiais do registro de imóveis ou as serventias que praticarem esses atos registrarão escrituras ou instrumentos particulares independentemente de certidões negativas de débitos de impostos, taxas ou tarifas
incidentes sobre o imóvel, desde que, no próprio instrumento, o adquirente
se responsabilize, expressamente, pelo pagamento de eventuais débitos, sem
o que não será averbado o documento na repartição administrativa competente.
Art. 23. O preparo dos recursos para os Tribunais de Justiça e de
Alçada será obrigatoriamente feito na primeira instância, cabendo à parte,
ou seu representante legal, recolher as custas respectivas ao Erário Estadual
por intermédio de estabelecimento bancário oficial ou autorizado, na forma
determinada em ato normativo a ser baixado pela Secretaria de Estado de
Fazenda no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação
deste decreto-lei.
Art. 24. As custas por ato das Secretarias dos Tribunais de Justiça
e de Alçada serão recolhidas pelas partes ou seus representantes legais de
conformidade com o previsto na parte final do artigo anterior.
CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 25. Até que seja editado o ato normativo previsto no art. 12
deste decreto-lei, as custas e percentagens devidas pelos atos praticados
nos Ofícios, Cartórios e demais serventias do Estado oficializados continuarão

a ser recolhidos na forma dos Regimentos de Custas Vigentes em 14 de
março de 1975 nos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.
Art. 26. Enquanto não forem baixados os atos normativos previstos
neste decreto-lei, o preparo dos recursos para os Tribunais de Justiça e de
Alçada na primeira instância e o pagamento das custas dos atos de suas
Secretarias continuarão a ser realizados na forma adotada em 14 de março
de 1975 nos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.
Art. 27. As tabelas anexas a este decreto-lei serão aplicadas desde
logo aos feitos em andamento, ainda não sentenciados na primeira instância,
como também às execuções em curso, compensadas as custas anteriormente
pagas ou adiantadas.
Art. 28. Dentro de 30 (trinta) dias a contar da vigência deste Regimento de Custas, a Corregedoria de Justiça baixará ato a ser publicado no
órgão oficial do Estado, contendo as tabelas anexas a este decreto-lei e
sua equivalência em cruzeiros.
Parágrafo único. Sempre que for alterado o valor da UFERJ, a Corregedoria, dentro do prazo indicado neste artigo, promoverá a republicação
das tabelas de custas com os valores atualizados em cruzeiros.
Art. 29. Os Oficiais de Justiça de Primeira, Segunda e Terceira entrâncias
do antigo Estado do Rio de Janeiro com exercício em Varas Criminais, de
Familia e de Menores, continuarão a perceber gratificação a titulo de ajuda
de custo pelas diligências não remuneradas nas mesmas bases percentuais
vigorantes, em 14 de março do corrente ano, na forma da legislação então
vigente.
Art. 30. Fica criada, na Secretaria de Estado de Justiça, Comissão
Especial com a incumbência de apreciar e emitir parecer sobre eventuais
reclamações contra as disposições deste Regimento de Custas e das Tabelas
que o acompanham.
§ l 9 As reclamações, devidamente fundamentadas, serão apresentadas,
à Secretaria de Estado de Justiça, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
a contar da vigência do presente decreto-lei.
§ 2" Ao Secretário de Estado de Justiça caberá designar a Comissão
Especial de que trata este artigo, a qual será presidida pelo Subsecretário
de Justiça, dela fazendo parte, obrigatoriamente, além de representantes de
entidades interessadas, representantes do Ministério Público, da Corregedoria
de Justiça e da Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 3" O Secretário de Estado de Justiça, aprovando as conclusões, em
cada caso, da referida Comissão Especial, proporá, em conjunto, as modificações que se fizerem necessárias no presente decreto-lei e suas tabelas.
Art. 31. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação nas Comarcas da Capital do Estado e na de Niterói, e dez
dias depois nas demais Comarcas do Estado.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
Decretos-leis ns. 122, de 13 de agosto de 1969, e 297, de 17 de novembro
de 1970. o art. 22 da Lei n' 2.145, de 24 de novembro de 1972, e a Lei
n" 2.221, de 5 de setembro de 1972, e o art. 8' da Lei n' 2.294, de 7 de
dezembro de 1973, todos do antigo Estado da Guanabara; e a Lei n5 7.065.
de 15 de dezembro de 1972, do antigo Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA .
Laudo de Almeida Camargo.
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite.
Oswaído Ignécio Domingues.
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TABELA l

Das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada
Custas
ATOS

UFERJ
1 — Certidões, traslados, instrumentos de agravo, editais, mandados,
alvarás, cartas:
Por folha
2 — Ofícios: por folha
3 — Pela distribuição de balanços comerciais aos Juizes de Direito
das Varas Cíveis será paga a taxa de UFERJ 0,012, na forma
prevista para seu recolhimento

0,03
0,012

TABELA II

.Afos de pratica comum a todas as Serventias da Justiça
Custas
ATOS
UFERJ
1 — Busca em processos, livros de Cartório ou papéis arquivados
qualquer que seja o número de l vros ou séries de livros nela
compreendidos ou de papéis arquivados relativos ao mesmo
imóvel, ação, assunto ou nome:
cada cinco anos
2 — Certidões extraídas de processos, de assentamentos, de papé's
arquivados, de autos, livros ou de fato Conhecido em razão de
ofício, qualquer que seja, traslados, instrumentos, aVarás, edita's, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação e remição, precatórias, rogatórias e de ordem, c formais de partilha,
além da busca, por folha, devendo, cada pãçjina, conter o mínimo de 30 linhas quando o ato se contiver em mais de uma
folha
3 — Diligência do Juizo para exames periciais, incluindo os compromissos e o auto
4 — Depoimento, por folha
5 — Ofícios em geral
6 — Guias:
a) para depósitos de importância em estabelecimento bancário
of ciai ou da rede autorzada
b) contendo cálculos, correção monetária ou de natureza tributária
c) demais guias
7 — Conferência de reprodução, cópia ou via de qualquer papel
com original, conserto e conferência de traslado ou públicaforma
8 — Termos Judiciais:
a) de compromisso, conferência c entrega de bens ou va'ores
b) de quitação ou acordo
c) de audiência de instrução e julgamento, quando na mesma
não for proferida a decisão def nitiva
d) de audiência de : nstrução e julgamento, se na mesma for
proferida a decisão definitiva
e) de audiência de conciliação ou de s-rnples publicação de
sentença
9 — Desentranhamentos, inclusive certidão desse ato no processo e
no documento:
Por documento
.
10 — Recursos e exceções nos autos ou em apartado

0.006

0,03
0,12
0,024
0,012
0,006
0,024
0,012
O 006
0,012
0,06
0,12
0,18
0,06
Q QQÕ
0,06

Observações :
l' — Os atos judiciais constantes desta Tabela serão manuscritos, dactilografados, impressos, copiados por qualquer processo, ou car mbados
com tinta indelével, mas sempre de modo uniforme, e encerrados, rubricados, subscritos e ass nados.
As certidões serão manuscritas ou dactilografadas; no caso de adoção
2'
de papéis impressos, os claros serão preenchidos em manuscr.to ou
dactilografado.
3' — Nas certidões ou em qua ; squer documentos expedidos peios Cartórios
ou Serventias da J u s t ç a c vedada a utilização de tarjas, faixas ou de
qualquer espécie de desenho, que se sobreponham ou atravessem o
respect vo texto.
4' — As certidões, traslados, públicas-formas, alvarás e outros atos serão,
obrigatoriamente, rubricados pe!os serventuários, crn cada uma de suas
folhas, exceto a em que houver a sua assinatura .
5' — As rasuras e emendas de qualquer documento ou papol serão ressalvadas pelo serventuário aue praticai o ato, antes do seu pncerramento
6* — Na aposição do «v sto» em certidões para sua atualização, dentro do
prazo de se's meses, contados da data em que foram expedidas, serão
apenas cobradas as buscas do item n.° l .
7' — Nas certidões de buscas nominais será cobrada, além das buscas, a
taxa de uma certidão e se esta se referir a mais de cinco nomes será
devida mais a taxa de UFERJ 0,025 por nome que exceder.
8' — As buscas serão cobradas pela mrtade quando a parte ind car o livro
onde se achar o ato, ou o período, este não excedente de seis meses,
qualquer que seja o ano da prát ca do ato.
9* — Quando a parte pedir, no mesmo ato, mais de uma via da mesma
cerfdão, pagará uma só busca.
j O»
Não serão cobradas buscas quando se tratar de processos em andamento.
TABELA m

Dos Ofícios e atos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Custas
ATOS

UFERJ
1 — Arquivamento de contratos, atos constitufvos, estatutos ou compromissos das sociedades c'vis, inclusive as que revcsfrem formas estabelecidas nas leis comerc ; ais, das associações e das
fundações (incluídas a busca, certidão, extrato, requerimento e
juntada da publ'cação no Órgão Oficial do Estado)
0,48
2 — Registro de atos e dos documentos das soe edades civis, associações e fundações:
Por folha
0,048
3 — Registro de matrícula das oficinas impressoras, dos jornais e
outros periód cos
0.36
4 — Registro de livros de contabilidade ou atos das sociedades civis,
associações e fundações
0.048
5 — Averbação de título, documentos ou papel
0,036
Observações:
l* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta tabela
aplicam-se as disposições da Tabela II.
2* — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas, taxadas para outros serventuários
por ato idêntico.
3* — As publicações no Órgão Oficia] do Estado serão pagas pelo interessado.
4' — As custas do item n' l serão reduzidas à metade, quando se tratar de
alteração de contrato ou de estatuto.
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TABELA V
TABELA !V

Dos Ofícios e Aios do Registro de Distribuição
Custas

Dos Ofícios e atos do Registro Civil das Pessoas Naturais
ATOS

Custas
ATOS

UFERJ

1 — Registro de nascimento, inclusive certidão:
a)
b)
c)

no prazo legal
fora do prazo
fora do prazo depois de 11 anos

2 — Registro de óbito, inclusive certidão
3 — Casamento:
a) Habilitação:
I — Compreendendo todos os atos do processo, inclusive
certidão de habilitação, registro e traslado
II — Pela fixação, publicação e arquivamento de edital,
remetido por oficial de outra jurisdição
III — Pela dispensa total ou parcial do prazo dos proclamas
IV — Pela lavratura do assento de casamento à vista de
certidão de habilitação fornecida por outro cartório,
inclusive a certidão do livro-talão
b) Realização:
i — Fora da sede do Juizo, salvo no caso de comprovada
necessidade
II — Inscrição do casamento religioso

0,054
0,066
0,09
0,054

0,24
0,06
0,06

UFERJ
l — Distribuição:
a) de qualquer petição para ingresso em Juízo, de escritura e
de habilitação de casamento
0,02
b) de titulo ou documento para registro
0,015
c) de titulo para protesto
0,02
2 — Retificação, anotação, averbação, exclusão, inclusão, cancelamento
ou baixa na distribuição, quando não decorrer de erro ou equívoco do cartório
0,01
3 — Por nome excedente nos atos referidos números l e 2
0,004
Observações:
I* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta tabela
aplicam-se as disposições da Tabela II.
2* — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários
por ato idêntico.
3* — Pelas informações prestadas ao Juízo do Inventário, na forma da lei,
serão divididas as custas previstas na Tabela II.
TABELA VI

0,12

Dos Ofícios c atos do Registro de Imóveis
Custas
ATOS

0,60
0,06

4 — Processos de justificação e averbação, retificação, restauração
ou cancelamento de registro, mediante prova documental, até final

0,24

5 — Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de brasileiros,
lavrados no exterior, e termo de opção pela nacionalidade
brasileira
Observações:

0,18

l* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta Tabela
II aplicam-se as disposições da Tabela II.
2» — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas, taxadas para outros serventuários,
por ato idêntico.
3* — Serão gratuitos todos os atos, inclusive as certidões, desde que se trate
de pessoa pobre, mediante atestado de autoridade competente passado
nos termos da legislação aplicável, resolução dn Corregedor ou Juiz de
Registro Civil competente e do Juízo de Menores cm relação aos
abandonados.
4* — Serão fornecidas, gratuitamente, as certidões para os efeitos previdenciários, alistamento ou certidão militar e para outros fins expressamente
declarados em lei, delas constando sempre a nota destinada aos fins
previstos em lei.
5» — Nas retificações, quando os erros ou omissões se derem por culpa do
cartório, nada será devido.
6* — As custas dos registros e averbações compreendem todas as anotações
e comunicações que por lei devam ser feitas pelo Oficial.

i

Inscrição ou transcrição em geral, averbação de promessa, de
cessão ou promessa de cessão, inclusive buscas . indicações reais
e pessoais e fornecimento de certidão-talão:
a) até
UFERJ
12,00
b) acima de UFERJ
12,00 até UFERJ
30,00
c) acima de UFERJ
30,00 até UFERJ
60,00
d) acima dp UFERJ
60,00 até UFERJ
120,00 ...
e) acima de UFERJ
120,00 até UFERJ
180,00
acima de UFERJ
180,00 até UFERJ
240,00
a) acima de UFERJ 240,00 até UFERJ 300,00
h) acima de UFERJ
300,00 até UFERJ
360,00
i) acima dp UFERJ
360,00 até UFERJ
420,00
i) acima dp UFERJ
420,00 até UFERJ
480,00 . .
k) acima rfp UFERJ 480,00 até UFERJ 51000
acima dp UFERJ
UFERJ
600,00 . . .
51000
m) acima dp UFERJ 600,00 até UFERJ 720,00
dp UFERJ
n)
720,00 ire UFERJ
84000
o) acima dp UFERJ 840.00 até UFERJ
960,00
acima HP UFERJ
960,00 até UFERJ 1.080,00
r)
dp UFERJ 1 08000 ité UFERJ 1 200,00
a)
HP UFERJ 1 20000 ité UFERJ 1 800,00
r)
dp UFERJ 1 80000 até UFERJ 2 40000
•j
í) acima HP UFERJ 2.400,00 tté UFERJ 3.000,00
dp UFERJ 3 000,00 T té UFERJ 3.600,00
f)
HP UFERJ 3 60000 até UFERJ 4 200,00
TtÓ
He UFERJ 4 20000 n té UFERJ 4 800,00 . .
v)
UFERJ 4 800 00 n té UFERJ 5.400,00
.
de UFERJ 5 400 00 n ré UFERJ 6 000,00
~) mais HP IIFRRT 6.000.00

n
n

UFERJ

0,30
0,36
0,48
0,60
0,66
0,72
0.78
0,84
0,90
0,96
1,02
1,08
1,14
1,20
1,26
1,32
1,38
1,56
1.74
1.92
2,10
2,23
2,46
2,64
2.82
6,00

- 13 —
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Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários,
por ato idêntico.
Quando houver mais de um nome no processo de tutela, as "ustus do
n' l, letrr.s «a» e «b», serão acrescidas de mais 0,006 da UFEKJ
por nome.

Hustaa
ATOb

UFERJ
2 — Outras averbações e cancelamentos, inclusive buscas, indicação
e certidão-talão
3 — Inscrição, inclusive buscas, indicações e certidão-talão:
a) de memorial de loteamento urbano, além das despesas de
publicação pela imprensa, por lote
b) idem, loteamento rural, por gleba
c) intimação de promissiário-comprador de loteamento (DecretoLei n" 58)

0,24

TABELA VIII

0,06
0,06

TABELA VII

Dos Ofícios e atos do Registro de Interdições e Tutelas

UFERJ
1 — Registro:

e)
f)

ATOS

1 - Escritura

I

UFERJ
(lavraturn, inclusive traslado)

com valor declarado:

a) até
UFERJ
12,00
fc) acima de UFElíJ
12,00 ate UFERJ
28,00
c) acima t!e UF..ÍRJ
28,00 até UFERJ
60,00
d) Ecima de UFERJ
60,00 até UFERJ
120,00
c) acima de UFERJ
120,00 até Ur- ERJ
180,00
[) ac ma de UFERJ
iW.Of até UFERJ
240,00
g) acima de UFERJ
2-10,00 até UFERJ
300,00
h) acima de UFERJ
300,00 até UFERJ
360,00
i) acima de UFERJ
360.0C até UFERJ
420,00
0 acima de UFKRJ
420.00 até UFERJ
480,00
k) acima de UFERJ
480,00 até UFERJ
540,00
l) adma de U.^EhfJ
540,01 até UFERJ
600,00
m ) acima de UFERJ 600,00 até UFERJ 720,00
r;) acima de UFEUJ
7/C.OC até UFERJ
840,00
o) acima de UFERJ
840.0C até UFERJ
960,00
p) acima de UFERT
960,00 até UFERJ 1.080,00
q) acima de UFERJ 1.08U.OC até UFERJ 1.200,00
r) acima de UFERf i.20C,Of até UFERJ 1.800,00
4) acima de UFERJ 1 800,00 até UFERJ 2.400,00
t) acima de LIFER} 2.400.0C até UFERJ 3.000,00
i»> adira de UFERJ 3 001.00 até UFERJ 3.600,00
i') acima de UFERJ 3.600,00 até UFERJ 4.200,00
u.) acima de UFERf 4."OC,00 até UFERJ 4.800,00
x) acima de UFERJ 4 800,00 até UFER] 5.400,00
y) acima de UFERJ 5.400.00 até UFERJ 6.000,00
z) mais
de UFERJ 6.0ÍAOC
Escrituras sem vá or rieciaracio (adoção, reconhecimento, carta
de chamada, re-ralificaçãc, aditamento, discriminação, emancipação, pacto ante-nupcia), autorização para comerciar etc.)
lavratura e traslado
III. Escrituras 5de quitação e rescisão (lavratura e traslado) — metade do n 1 desta Tabefe, Evnolumento mínimo
IV. Escrituras de convenção tíe condomínio:
lavratura e traslado .
se houver mai: de cinco contratantes, por nome que exceder,
mais
2 — Procuração ou .substabclecimento, inclusive traslado:
a ) no livro próprio
b) no livro de notas
— se forem mais de 5 (cinco) outorgantes, por nome que
exceder mais

0.36
O.hO
0,72
1,08
1,20
1 .32
1.44
1.56
I,t3
1,60

1,92
204
2,16
2.28
2,40
2,32
2.64
2,83
3,<i4
3,oO

J.96
4.32
4,68
5,04
5.40
6,00

II.

ATOS

de sentença, de tutela ou curatela
de lermos de tutela ou curatela
de errancipaçáo, :nciu.s:vc sentença, quando houver
de sentença declaratória de ausência ou abertura de sucessão
provisória ou definitiva
de termo de caução, em garantia de tutela ou curatela . . . .
de qualquer outro ato, ou sentença, sujeito a registro

Custas

018

4 — Inscrição de memorial de incorporação: o mesmo taxado no n' l
calculado sobre o valor estimado da construção, qualquer que
seja o número de unidades.
5 — Registro de escritura de convenção de condomínio, sem limite
de unidade
0,60
6 — Se efetuada mais de uma averbação, por averbação excedente . .
0,12
Observações:
l* — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários,
por ato idêntico.
2* — Pela informação verbal, quando o interessado dispensar a certidão, as
custas serão as correspondentes à busca.
3" — Em se tratando de imóveis adquiridos, cujo financiamento for oriundo do
Banco Nacional da Habitação, os emolumentos sofrerão uma dedução de
25% (vinte e cinco por cento) nas taxas fixadas.
4' — As custas das alíneas «a» e «b» no item n9 3 desta Tabela não poderão
exceder de UFERJ 6.00.
5' — Nas transcrições e inscrições, se o ato compreender mais de um imóvel,
as custas do n° l s-erão acrr-sddas de UFERJ 0,12 por imóvej excedente.
6" — As buscps para o ft.rm-riment<. de certidão serão cobradas a razão de
UFERJ 0,12 por imóvel, além da certidão, aplicando-se as disposições
da Tabela 11 aos demais aros não espec'ficados.
7;| — O Oficia] que suscit.;r dúvidas que evidenciem erro grosseiro nu desejo
, de causar embaraço à parte, perderá o direito às custas do regi.stro e
indenizará à parte todas as despesas feitas para solução da dúvida.
A condenação fera imposta na decisão que ordenar o registro.

a)
£>)
c)
d)

Dos O[icios c Atos de Notas

0,036
0.048
0.096
0,036
0,012
0,048

Observações:
l* — Aos atos denominados de prática comum não e s pecificado s nesta Tabela,
aplicam-se as disposições da Tabela II.

036

0,36
0,60
0,0b
J.12
0,18
0,024
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TABELA

Custas

UFHRJ
em causa própria no livre de procurações ou no livro de
notas, metade do n" l
•
3 — Reconhecimento de firma ou chancela
0,003
4 — Autenticação de documentos, por folha
0,003
5 — Averbação de qualquer circunstância em livros arquivados . . . .
0,012
6 — Pública-forma por processos mecânicos ou químicos
— por folha
0,03
7 — Testamentos:
a) cerrado
I. aprovação
0,60
II. se escrito pelo Tabelião a rogo do testador
1,20
b) público (lavratura e traslado)
0,70
I. se feito apenas para dispor sobre montepio ou pecúlio
0,45
II. se feito apenas para revogação
0,45
8 — Registro de documentos em livro próprio
0,12
Observações:
l' — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta Tabela,
aplicam-se as disposições da Tabela II.
2* — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham do
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários,
por ato idêntico.
3* — Se a escritura contiver convenções ou contratos distintos, serão cobradas
apenas as t^xas correspondentes ao contrato ou convenção de maior valor.
4* — Nas permutas as custa* serão contadas sobre o maior valor.
5* — Pelo instrumento jurídico declarado sem efeito, por culpa ou a pedido
de qualquer das partes, será devida a metade das custas fixadas
nesta lei.
6* — Em se tratando de escrituras relativas a edifícios de dois ou mais
pavimentos, divididos em apartamentos autónomos, bem como de
«avenidas» ou «vilas», as custas serão cobradas isoladamente, para
cada unidade, se diverso o adquirente, salvo se for um único comprador ou a aquisição não tiver sido pro-indiviso.
7* — Nas transações, cujo financiamento for oriundo do Banco Nacional da
Habitação, os emolumentos sofrerão uma dedução de vinte e cinco
por cento (25%) nas taxas fixadas.
8* — As escrituras de adoções e reconhecimento serão gratuitas quando
qualquer das partes for reconhecidamente pobre.
9* — De toda escritura que lavrar, o Cartório, no prazo máximo de dez
dias, fará devida comunicação ao respectivo Registro de Distribuição.
10* — Considera-se uma só parte para cobrança de custas em procurações e
escrituras, marido e mulher, qualquer que seja o regime do casamento.
11* — As custas serão pagas, após a realização do ato; nas escrituras serão
satisfeitas pela parte interessada na oportunidade da assinatura do
contrato, devendo o serventuário entregar o correspondente traslado
no prazo máximo de setenta e duas (72) horas, desde que o ato
jurídico esteja perfeito e acabado.
12* — Nenhum acréscimo será devido pela transcrição, nas escrituras, de
alvarás, talões de pagamento de impostos, certidões fiscais e outros
papéis necessários à perfeição do ato, nem pela expedição de guias
para o recolhimento de tributos relativos às escrituras.

IX

Do Oficio e aios c/e Notas e Registro de Contratos Marítimos
Custas

c)

ATOS

UFERJ
1 — Pelos atos do Tabelionato, as custas serão as fixadas no
n" l, da Tabela de Ofícios de Notas, calculando-se 0,02%
sobre o excedente de UFERJ 6.000,00 até o valor de
UFERJ 120.000,00.
2 — Averbação, inclusive indicação e certidão-talão com ou sem
valor declarado

0,12-

Observações
l* — Aos atos não especificados nesta Tabela aplicam-se as disposições na
Tabela II (Atos de prática comum) .
2* — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários, por ato idêntico.
3* — Nos atos que envolvam concomitantemente construção e ( o u ) venda
e (ou) hipoteca só poderão ser cobradas sobre a de maior valor,
ainda que formem instrumentos separados.
TABELA

X

Dos Ofícios e atos do Registro de Protestos de Títulos
Custas
ATOS

UFERJ
l — Apresentação, protesto, intimação por via postal, telegráfica
ou edital, do instrumento de protesto de letra de câmbio,
nota promissória, duplicata ou qualquer outro título:
Sobre o valor da dívida:
a) até UFERJ 1,20
fe) acima de UFERJ 1,20 até UFERJ 6,00
c) acima de UFERJ 6,00 até UFERJ 12,00
d) acima de UFERJ 12,00 até UFERJ 60,00
e) acima de UFERJ 60,00 até UFERJ 120,00
f) acima de UFERJ 120,00 até UFERJ 240,00
9) mais de UFERJ 240,00
h) cada co-obrigado, mais
2 — Cancelamento de protesto (exceto na Capital)

0,024
0,036
0,060
0,072
0,096
0,18
0,24
0,018

0,036

Observações
l* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta Tabela aplicam-se as disposições da Tabela II.
2» — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários, por ato idêntico.

— 16 —
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TABELA

XI

Custas

Dos Ofícios e atos do Registro de Títulos e Documentos

AIUS

Custas
ATOS
UFERJ
l — Registro, averbações, anotações ou remissão à margem do
registro:
I. Integral de titulo, documento ou papel com valor declarado:
a) até UFERJ 12,00
0,18
0,24
b) acima de UFERJ 12.0C até UFERJ 60,00
0,30
c) acima de UFERJ 60,00 até UFERJ 300,00
0,36
d) acima de UFERJ 300,00 até UFERJ 600,00
0,60
e) acima d e UFERJ 600.00 até UFERJ 1.200,00
0,84
f ) de mais de UFERJ 1.200,00
II. Integral de título, documento ou papel sem valor declarado, inclusive cartas de notificação:
a) pela primeira página
0,072
b) por página excedente
0,024
III. Resumido — o mesmo estabelecido para o registro integral
nos itens I e II, com redução de 50% (cinquenta por cento).
Emolumento mínimo
0,18
De título, documento ou papel de procedência estrangeira,
inclusive as respectivas traduções — o mesmo estabelecido
nos itens I e II, com acréscimo de 20% (vinte por cento),
exclusive os documentos em língua portuguesa, ainda que
com legalização em idioma estrangeiro.
IV. Arquivamento de contrato de alienação fiduciária -- o
mesmo estabelecido para o item l desta Tabela.
2 — Certificado de apresentação, protocolo e registro aposto em
outras vias, réplicas, reproduções ou cópias do original registrado ou de averbação aposto em qualquer papel na forma da
Legislação sobre Registros Públicos
0,024
Observações
I* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nessa
Tabela, aplicam-se as disposições da Tabela II (Atos de Prática
Comum).
2' — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenham de
praticar, perceberão as mesmas custas, taxadas para outros serventuários, por ato seme'hante.
3' — Para as diligências de notificações serão cobradas as custas do n.° l
da Tabela XV, afora a condução quando se tratar de Comarca do
Interior.
TABELA XII

Das Varas de Acidentes do Trabalho, Cii>e:s. Fazenda Pública.
Órfãos e Sucessões, Família, Registros Públicos, Criminais,
Menores e dos aios das Serventias respectivas
Custa
ATOS

Das Varas de Acidentes do Trabalho;
1 — Homologação de acordo em processo de acidente do trabalho:
sobre o valor da indenização 1,5% (um e meio por cento).
2 — £ção de ac dente do trabalho, sobre o valor da indenização:
1) até
UFERJ
1,20
2) acima de UFERJ
1,20 até UFERJ .
3,00

UFERJ

JFERJ
0,28
0.36
0,44
0,60
0,72
0,78
0,84
0,90
0,96
,02
,08
,14
,20
,26
,44
1,56
1,80
2,04
2,40
2,64
2,88
3,12
3.6U
4,32
5,04
5,40
6,00

l

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

ac'ma de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de LIFERf
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acma de UFERJ
ac''ma de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFFRJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
de mais de UFERJ

300 até UFERJ
6,00
600 até UFERJ
12,00
12,00 até UFERJ
30,00
3000 até UFERJ
6000
6000 até UFERJ
12000
120,00 até UFERJ
240,00
240,00 até UFERJ
300,00
360 00 até UFERJ
480,00
480 00 até UFERJ
600,00
600,00 até UFERJ
720,00
720,00 até UFERJ
840,00
84000 até UFERJ 96000
960,00 até UFERJ 1.080,00
1 080,00 até UFERJ 1.200,00
1 200,00 até UFERJ 1 .800,00 . . . .
1 80000 até UFERJ 2.400,00
2 40000 até UFERJ 3.000,00
3 000,00 até UFERJ 3 600,00 .
3 60000 até UFERJ 4.200,00 .
4 200,00 até UFERJ 4 800,00
4 800,00 até UFERJ 5.40000
5 400,00 até UFERJ 6.000,00
6 00000 atí UFERJ 6 60000
6 600,00 até UFERJ 7.200,00
7 . 200,00 até UFERJ 7 . 800,00
7 800,00 até UFERJ 8.400,00
8 400,00

Das Varas Cíveis :
Ação com valor declarado, as mesmas custas do n." 2 desta
Tabela .
Ações sem valor declarado (Protestos, interpelações, notificações, vistorias e outros) .
5 — Falência e concordata preventiva — a taxa será calculada e
cobrada de acordo com o taxado no n.° 2 desta Tabela:
a) declaração para habilitação de crédito 10% (dez por cento)
do n." 2 desta Tabela.
b) hábil tacão de crédito retardatário e pedido de restituição:
15% (quinze por cento) do n.° 2 desta Tabela.
c) impugnação de crédito
d) embargos de terceiros
e) extinção de obrigações ou julgamento de cumprimento de
concordata
6 — Arrematação, adjudicação ou remição: 1% (hum por cento)
sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, até o
máximo de UFERJ 6,00.

0,18

0,06
0,12
0.72

Das Varas da Fazenda Pública:

0,12
0,24

7 — Sobre o valor da causa, as mesmas custas do nç 2 desta Tabela,
sendo de UFERJ 0,45 o emolumento mínimo dos processos de
execução.
8 — Ações sem valor declarado (protestos, interpelações, notificações,
vistorias e outros)

0,18

_ 18 —
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Custas
ATOS

9
10

11
12

13

14
15
16
17
18

UFERJ
0,24
— Mandado de segurança, com até cinco impetrantes
0,06
Por assistente ou litsconsorte ati\o que ingressar no feito . . . .
— Arrematação, adjudicação ou remição: 1% (hum por cento)
sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, até o
máximo de UFERJ 6,00.
Das Varas de Órfãos e Sucessões:
— Processos de apresentação de testamento, tutelas, interdições
e requerimento
0,36
— Inventários, arrolamento, extinção de usufruto, fideicomisso e
de cláusulas em geral, sub-rogação e liquidação de firma individual ou apuração de haveres em firma comercial e açõcs contenciosas: sobre valor da causa ou dos bens, deduzidas as dívidas
passivas:
até
UFERJ
a
60,00
0,36
60,00 até UFERJ
120,00
0,60
b) acima de UFERJ
c) acima de UFERJ
120,00 até UFERJ
180,00
0,90
d) acima de UFERJ
180,00 até UFERJ
240,00
1,20
1,50
e) acima de UFERJ 240,00 até UFERJ 300,00
300,00 até UFERJ 360,00
1.68
f ) acima de UFERJ
1,86
g) acima de UFERJ 360,00 até UFERJ 420,00
2,04
h) acima de UFERJ 420,00 até UFERJ 480,00
i) acima de UFERJ 480,00 até UFERJ 540.00
2,22
/) acima de UFERJ 540,00 até UFERJ 600,00
2,40
k) acima de UFERJ
600,00 até UFERJ 720,00
2,58
/) acima de UFERJ 720,00 até UFERJ
840,00
2,76
m) acima de UFERJ 840.00 até UFERJ
960,00
2,94
3,12
") acima de UFERJ 960,00 até UFERJ l .080,00
o) acima de UFERJ 1.080,00 até UFERJ 1.200,00
3,34
p) acima de UFERJ 1.200,00 até UFERJ 1.800,00
4,80
c?) acima de UFERJ l .800,00 até UFERJ 2.40000
5,70
r) acima de UFERJ 2.400,00 até UFERJ 3.000,00
6,60
s) acima de UFERJ 3.000,00 até UFERJ 3.600,00
7,32
f) acima de UFERJ 3.600,00 até UFERJ 4.200,00
8,40
u) acima de UFERJ 4.20000 até UFERJ 4.800,00
9,00
v) mais de UFERJ 4.800,00
9,60
— Arrematação, adjudicação, remição e licitação: 1% (hum por
cento) sobre o valor da arrematação, adjudicação, remição ou
licitação, até o máximo de UFERJ 6,00.
Das Varas de Família:
— Ações com procedimento ordinário
0,36
— Medidas cautelares
O 24
— Desquites amigáveis
0,18
— Inventário por desquite •— sobre o valor do monte deduzidas
as dívidas passivas, a metade das custas do n' 12 desta
Tabela, relativa à Vara de Órfãos v. Sucessões.
— Arrematação, adjudicação ou remição: 1% (hum por cento)
sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, até o
máximo de UFERJ 6,00.

Da Vara de Registros Públicos:
19 — Cancelamerffo de distribuição de títulos para protesto
20 — Cancelamento de protesto

0,036
0,036

Custas
ATOS

21 — Cancelamento de procuração
22 — Processos de dúvidas e outros feitos referentes aos registros
públicos para os quais a lei não estabelece forma especial ..
23 — Matriculas de oficinas tipográficas, jornal e periódicos, inclusive alvará
24 — Retificação de registro . .
25 — Ação de divisão, demarcação e usucapião, sobre o valor da
causa, as mesmas custas do n' 2 desta Tabela.
Das Varas Criminais:
26 — Processo perante o Tribunal do Júri
27 — Processo Criminal perante o Juiz singular
28 — Prestação de fiança: 5% (cinco por cento) do valor da mesma.
29 — Processo de contravenção:
a) art. 50, § 3', alínea «b» (Lei de Contravenções Penais)
í>) art. 58 (Decreto 6.259, de 1944)
c) outras contravenções
30 — Livramento condicional, reabilitação, execução de sentença ou
de medida de segurança
Da Vara de Menores:
31 — Autorização (Diversões):
a) Rádio, teatro, televisão, cinema e hotel
b) Circo, clubes sociais e desportivos, federações e confederações
32 — Auto de infração (art. 128 e §§, art. 129 e 130, do Código
de Menores)
33 •— Guarda e responsabilidade, guarda mediante soldada, tutela,
adoção ou emancipação (vide observação 13")
34 — Delegação do pátrio-poder

UFERJ
0,06
0,12
0,36
0,12

0,30
0,24

0,60
0,60
0,12
0,06

0,60
0,18
0,60
0,012
0,012

Observações
l» — As custas das tabelas remuneram todos os atos e termos do respectivo
processo, inclusive mandados e precatórias de citação, intimação e
notificação, editais para citação inicial e nos mandados de segurança
as requisições de informações às autoridades coatoras. São excluídos,
porém, as precatórias para prova e execução, alvarás, mandados de
qualquer natureza, ofícios, depoimentos e termos em geral e demais
atos de prática comum, cartas de sentença, formais de partilha, cartas
de adjudicação, editais que não sejam para citação inicial, e outras
peças extraídas dos autos, que serão pagas segundo o taxado na
Tabela II.
2* — As custas fixadas para as ações ou processo compreendem a execução
da sentença condenatória, salvo quando no processo de execução
houver defesa, e serão pagas de uma só vez em seguida ao despacho
inicial.
3* — - O abandono ou desistência do feito ou transação que lhe ponha
termo, em qualquer fase do processo, não exonera da obrigação de
pagar as custas devidas pelos atos já praticados, nem dá direito a
qualquer restituição.

»- 21 —

— 20 —

4' — Nos atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone cobrarse-á, também, a importância correspondente às despesas a serem
efetuadas.
5* — Nos inventários ou arrolamentos cujos bens sejam insuficientes para
solução do passivo as custas respectivas serão de UFERJ 0,24.
6» — Nos inventários as custas serão pagas inicialmente sobre o valor declarado para fins de distribuição paga a diferença que for apurada, na ocasião
do cálculo (art. 1.013 § 2" do C . P . C . ) ; noa inventários negativos
as custas serão de UFERJ 0,30; nas retificações de erros das partes
em inventários, verificadas após sentença final, serão cobradas as
custas de UFERJ 0,24.
7* — Quando se tratar de processo de execuções fiscais, as custas serão
reduzidas de metade se a dívida for paga até o fim do prazo para
embargos.
8* — Serão aplicadas as taxas desta Tabela nos inventários e arrolamentos,
cujo cálculo do imposto não tenha sido julgado até a vigência desta lei.
9" — Nos feitos em que o valor declarado for inferior ao da execução, será
feito o reajustamento das custas com base no valor final.
10» — Nas liquidações ou processos de execuções por títulos judiciais (art.
584, n's I, III e V do C . P . C . ) , serão devidas pela metade as custas
previstas para a ação principal, se houver defesa do executado e
quando esta for oferecida.
11» — Havendo reconvenção, cujo valor seja superior ao da ação, pagará
o reconvinte as custas sobre o valor da diferença quando despachada
a petição.
12» — Nos inventários e outros atos previstos nos números 12 c 17 desta
Tabela, 'íis respectivas contas de custas não incluirão os emolumentos
pelos atos que não tenham sido etetivamente praticados (custas a final).
13» — As publicações de editais, avisos e anúncios no órgão oíicial e outros
jornais ocorrerão por conta das partes.
14» — Quando o Juiz de Menores verificar que as condições económicas
das partes lhe dificultem o pagamento das taxas fixadas na Tabela
de seu Juizo, poderá dispensá-las, fundamentadamente.
15» — Nos processos de cartas precatórias extraídas de autos de inventários
ou arrolamento para avaliação e liquidação do imposto de transmissão,
referentes a bens situados no Estado do Rio de Janeiro, as custas serão
cobradas de acordo com o número 12 desta Tabela. Se a precatória
for oriunda de Comarca do Estado do Rio, caberá metade das custas
respectivas.
TABELA XIII

Dos Ofícios de Contadores

Custas
ATOS

UFERJ
2 — Cálculos, inclusive de custas para execução e outros de qualquer natureza:
-,}
6)
c)
d)
e)
í)
g)
h)
i)

atí
UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
de mais de UFERJ

UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ

2,40
6,00
12,00
60,00
120,00
240,00
600,00

(J.036
O.U48
0,072
0.096
0,15
0,18
0,24
0.42
0,48

3 — Cálculos nos processos de inventário (exceto por desquite), arrolamento,
sub-rogação e extinções de cláusulas:
a) até
UFERJ
1,20
0036
fc) acima de UFERJ
l,20 até UFERJ
2,40
0,048
c) acima de UFERJ
2,40 até UFERJ
6,00
:.
0.072
d) acima de UFERJ
6.00 até UFERJ
12,00
0.096
e) acima de UFERJ
12.00 até UFERJ
60,00
0.15
f) aUma de UFERJ
60.00 até UFERJ
120,00
0.18
g) acima de UFERJ
120,00 até UFERJ
240,00
0.24
/i) acima de URFEJ 240,00 até UFERJ
600,00
0,42
i) acima de UFERJ
600,00 até UFERJ
960,00
0.48
/) acima de UFERJ
960,00 até UFERJ 1.300,00
060
/) acima de UFERJ 1.300.00 até UFERJ 1.700,00
0./8
m) acima de UFERJ 1.700,00 até UFERJ 2.100,00
0,96
n) acima de UFERJ 2 iOO.OO até UFERJ 2.400,00
1.20
o) acima de UFERJ 2.400,00 até UFERJ 3.000,00
1,50
p) acima de UFERJ 3.000.00 até UFERJ 3.600,00
1,80
q) acima de UFERJ 3.600.00 até UFERJ 4.800,00
2.10
r) acima de UFERJ 4.800,00
2,40
4 — Na verificação da exatidão das prestações de contas, inclusive de tutores, curadores ou administradores de bens alheios serão aplicadas as tiiXc.s
previstas no item 3 desta Tabela.
Observações:
l* — Na Conla de Custas está compreendido o cálculo da taxa judiciária.
2* — Nn.s cálculos para execução e outros, de qualquer natureza, estão -ncluidos todos os demais necessários.
3* — Quando se tratar de reajustamento de cálculo, a cobrança de custas
somente incidirá sobre a diferença acrescida.
4' — Ne caso de novo cálculo por erre do Contador não serão devidas custas.

Custas

TABELA XIV

ATOS

UFERJ
l — Ccr.ta de Custas:
a) até
UFERJ
b) acima de UFERJ
c) acima de UFERJ
d) acima de UFERJ
o) acima de UFERJ
f) acima de UFERJ
g) acima de UFERJ
h) acima de*UFERJ
í) de mais de UFERJ

1.20
1.20 até
2.40 até
6.00 até
12,00 até
60,00 até
120.00 até
240,00 até
600.0C

Dos OfíciOi de Partidores
Custas

1,20

1.20 até
2,4C até
6,00 até
12,00 até
60,00 até
120,00 até
240,00 até
600,00

UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ
UFERJ

2,40
6,00

0,018
0,03
0.048

12,00

0,J6

60,00
120,00
240,00
600,00

0-072
0,084
0,12
0,15
0,18

ATOS

UFERJ
l — Esboço de partilha:
as custas devidas a cada
valor do monte-mor:
a) até
UFERJ
b) acima de UFERJ
c) acima de UFERJ

um dos partidores serão calculadas sobre o
6,00
6,00 até UFERJ
24 00 até UFERJ

24,00
50,00

O.ilí
0,18
0,24
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Custas
ATOS

UFER]
60.00 até UFER)
120,00 .........
acima de UFERJ
150.00 até UFERJ
200,00 ........
acima de UFERJ
24000 até UFERJ
0,03
por
de mais de UFERJ
50,00 que acrescer.
UFERT
Emolumento máximo
................................
3.K)
2 — Rateio — As custas serão calculadas, de acordo com o número dnte.-iui,
sobre o valor "ateado.
3 — Reforma ou emenda de esboço de partilha ou sobrepartilha — a metade
das custas do n* l, salvo se a emenda ou reforma resultar de erro ou
culpa dos serventuários, quando nada será devido.

d)
e)
f)

Observações:
l* — Aos atos denominados de prática comum não especificados nesta Tabela,
aplicam-se as disposições da Tabela II.
2' — Pelos atos não incluídos nesta Tabela e que porventura tenlnin de
praticar, perceberão as mesmas custas taxadas para outros serventuários,
por ato idêntico.
3' — Quando o passivo absorvei 80% ou mais do valor do ativo, as custas
ficarão reduzidas à metade, respeitados os mínimos estabelecidos.
TABELA XV

6* — Não serão devidas as notificações, citações e intimações de autoridades
judiciárias ou servidores da Justiça, nos feitos em que funcionem.
7* — As certidões negativas de citação, intimação e notificação que não
encerrem o cumprimento do mandado serão devidas na razão de 1/10
das custas fixadas nos n's l e 2 desta Tabela, até o máximo de três.
8" — Considera-se «centro da cidade», na Capital do Estado, local que não
se distancia mais de 3 quilómetros do Palácio da Justiça.
Nas demais Comarcas, a região correspondente ao «centro da cidade»
será fixada por ato do Diretor do Fórum, quando houver, ou pelo Juiz
de Direito nos demais casos.
9* — As custas serão pagas após a realização do ato.
10' — Nas Comarcas onde não existir Porteiro de Auditórios, os Oficiais
de Justiça que, por designação do Juiz, apregoarem nas audiências,
praças e licitações, farão jus às custas previstas nos n's l a 3 da
Tabela XVI.
TABELA XVI
Dos Porteiros dos Auditórios e Leiloeiros
Custas
ATOS

UFERJ
1 — Praça ou leilão judicial — sobre o valor por oue forem os bens
vendidos ou arrematados, três por cento (3%).
2 — Nas licitações, adjudicações e remições, perceberão três por
cento (3%) sobre o valor.

Dos Oficiais de Justiça
Cusías
ATOS

UFERJ
l — Citação, intimação, notificação, inclusive condução e contrafé:
a) no centro da cidade
6) em zona urbana
c) em zona suburbana
d) em zona rural, mar e ilhas
e) com hora certa, sobre as taxas das alíneas «a» e «c»
mais
2 — Pela diligência de penhora, sequestro, arresto, despejo, arrolamento, levantamento, busca e apreensão, arrombamento, imissão
de posse, reinte.jração de posse e outros não especificados, inclusive condução c auto para cada Oficial de Justiça
............
Observações

O 06
0,15
0,18
0,05

0,25

'* ~ As despesas de remoção de bens para o Depósito Público correrão
por conta do requerente.
2° — As citações, intimações, notificações, feitas no mesmo local e à mesma
hora. de marido e mulher, de menores e seus pais ou tutores, quando
estes representados ou assistidos, serão contadas como de uma só
pessoa.
3' — As citações, intimações e notificações, feitas no ato da diligência do
n' 2, serão pagas de acordo com a alínea a do item n" l ( u m ) ,
embora aquelas se realizem em zona distante.
4* — Nas medidas mencionadas nos n°s l e 2, requeridas contra sublocatários ou ocupantes, em ações de despejo e possessórias, quando o
número for superior a cinco, serão devidas, pela metade, as custas dos
ns. l (um) e* (dois) .
5" — Nas diligências de verificação serão devidas as custas do n5 l .

3 — Pregões em audiência
Observações

0,006

l* — Os arrematantes ou adjudicatários remissos não ficarão dispensados do
parlamento de percentagem.
2* — Em cada praça o emolumento máximo, para o porteiro dos auditórios,
será de 6,00 UFERJ.
3* — Nos editais de praça ou nos anúncios de leilão e nos pregões será
obrigatória a informação da comissão a ser paqa. no ato, pelo arrematante ou o preferente, aos porteiros dos auditórios ou ao leiloeiro,
bem como das custas da arrematação, indicando as percentagens respectivas e o máximo exigível.
TABELA

XVII

Dos Avaliadores
ATOS
l _ Avaliação para cada avaliador, qualquer que seja o número de
avaliadores, inclusive condução:
a) Imóveis, qualquer que seja sua natureza ou destino, por
unidade, 0,05%.
Emolumento máximo
6) Renda ou valor de contrato em geral: metade do taxado
na letra «a».
c) Outros bens móveis ou semoventes, inclusive veículos, máquinas, benfeitorias e acessórios (quando avaliados isoladamente): as custas da letra «a».
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2 — Retificação do laudo de avaliação, em virtude de erro ou omissão
da descrição não atribuível ao avaliador. 1/5 (um quinto) das
custas taxadas no item l .

Custas
ATOS

Observações
l» — Na avaliação dos bens a que se refere a alínea c do item l desta
Tabela, as custas serão calculadas sobre o conjunto dos bens avaliados.
2' — Sob pena de perda das custas, os avaliadores, nos laudos que emitirem,
farão pormenorizadamente descrição dos bens, esclarecendo obrigatoriamente:
a) cm relação aos prédios urbanos: as medidas, área c confrontações do terreno, a área construída, o número de cómodos e o
t'po da construção (a'vcnaria, cimento armado, estuque, etc.);
b) em relação às propriedades rura s, a existência: de casas de sede
e de empregados, instalações industriais ou para simples beneficiamento, lavouras, pastagens, florestas ou outros tipos de vegetação, semoventes, veículos, cercas ou outros tipos de tapumes;
3' — Se, em virtude de impugnação fundamentada, o juiz ordenar nova
avaliação ou retificação da avaliação entregue, o avaliador que tiver
feito a primeira não terá direito às custas.
TABELA XVIII

a)
b)

5 -

b)

Judicial e Depositários
Custas
ATOS

UFERJ

até
UFERJ
acima de UFERJ
acima de UFERJ
ac ma de UFERJ

4.000,00
4.000.00
6.000.00
8.000,00

c)
d)

— máximo 5%
até UFERJ 6.000,00 máximo 4%
até UFERJ 8.000,00 máximo 3%
— máximo 2%

b)

Sobre as importâncias ou valores receb'dos, para dar destino imediato, a taxa máxima será de 1% (um por cento) .
c) Sobre a receita arrecadada na administração de bens do
espólio: 5% (cinco por cento).
d) Pela diligência e assinatura de escritura
2 — Do Liquidante:
a)
b)

Sobre o ativo verificado:
Até UFERJ 180,00 3% (três por cento).
Sobre o que exceder UFERJ 180,00 2% (dois por cento).
Sobre as importâncias ou valores recebidos para dar dest no imed ato, incidirá a taxa de 1% (um por cento).
Emolumento máximo

3 — Do Testamento de Tutor Judicial:
a)

Vintena que será devida na forma determinada pelo artigo
l . 766 do Código Civil e calculada sobre a renda líquida

0,18

6,00

6,00

Sobre os rendimentos líquidos dos bens penhorados: 5%
(cinco por cento) .
Sobre o valor das causas até UFERJ 6,00 3% (três por
cento) .
Sobre o que exceder de UFERJ 6,00 até UFERJ 15,00 mais
2% (dois por cento) .
Sobre o que exceder de UFERJ 15,00 até UFERJ 30,00
1% (um por cento) .
Sobre o que exceder UFERJ 30,00 mais 0,5%.
Emolumento
mínimo
..................................
Emolumento
máximo
..................................

0,12
6,00

Do Depositário Público:
a)

Dos Inventariantes, Liqii'dantes. Testamenteiros e Tutor

l — Dos Inventariantes:
a) Sobre o monte partível mi sub-rogável. deduzidas as dívidas
passivas, a comissão será arbitrada pelo Ju : z no processo,
observando, no que for aplicável, as disposições dos artigos
96 e seguintes da Lei Federal 4.215, de 27 de abri] de
1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), mas
não excedente dos seguintes limites:

UFERJ

anual dos bens administrados pelo tutor judic : al.
Emolumento máximo
4 — Dos Depositários Judiciais:

Sobre os rendimentos líquidos dos bens penhorados: 5%
(cinco por cento) .
Sobre o valor das causas: até UFERJ 6,00 3% (três por
cento) .
Sobre o que exceder de UFERJ 6,00 até UFERJ 15,00 2%
(dois por cento) .
Sobre o que exceder de UFERJ 15,00 até UFERJ 30,00 1%
(um por cento) .
Sobre o que exceder de UFERJ 30,00 mais 0,5%.
Emolumento
mínimo
..................................
Emolumento
máximo
..................................
Termo de entrada ou saída de qualquer depósito .......
armazenagem :
de
l
até
3
meses ....................................
de
3
até
6
meses ....................................
de
6
até
9
meses ____ . ...............................
de
9
até
12
meses ____ .' ...............................
excedendo de 12 meses, acrescerá
por
mês
.............................................
Emolumento
máximo
....................
..............

l* — Quando a penhora incid : r apenas sobre
somente a taxa da alínea a, dos itens 4 e 5.

rendimentos

será

0,12
6.00
0,025
2.00
3,00
4.00
5,00
l .00
6,00

devida

2* — A taxa da alínea b, dos itens 4 e 5 bem como as taxas da alínea c
do item 5, incidirão apenas sobre o valor dos bens penhorados ou
armazenados, tendo, porém, como limite máximo, o valor da causa.
3* — Quando o bem penhorado já estiver em depósito público, a taxa de
armazenagem será cobrada pela metade.
4' — Quando o depósito consistir em dinheiro ou valores recolhidos n
estabelecimento bancário as custas serão de 1/3 (um terço) das
taxas estabelecias, limitadas ao máximo de UFERJ 2,40.
5* — As custas que competem ao depositário não excluem a indenização
das despesas justificadas e comprovadas com a guarda, fiscalização,
conservação e administração dos bens depositados.
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6' — Não serão cumprdos mandados de levantamento de depósito sem que
tenham sido pagas ao depositário as custas a que tiver direito, bem
como as despesas feitas com os bens depôs tados.

3* — No arbitramento dos honorários dos peritos, o Juiz levará em conta o
valor da causa, a condição financeira das partes, a natureza, a complexidade e a dificuldade da perícia, bem como o tempo a despender em
sua realização.
4* — As custas desta Tabela serão pagas diretamente .aos arbitradores e
peritos.

TABELA XIX

.

Dos Advogados e Solicitadores
l — Os advogados e solicitadores terão o direito a 5% (cinco
por cento) sobre as custas previstas neste Regimento nos feitos
contenciosos ou administrativos.
Observações:

TABELA XXI

Dói Intérpretes e Tradutores
Custas

l* — Pertencerá à Caixa de Assistência dos Advogados a metade das custas
contadas aos advogados e solicitadores, em todos os feitos contenciosos
ou administrativos (Decreto-Lei n' 4.563. de 11 de agosto de 1942,
artigo 89, letra «b»), que serão arrecadadas e recolhidas na Tesouraria
da Caixa.
2* — A outra metade das custas referidas na observação 1* será dividida em
partes iguais entre a Caixa de Assistência dos Advogados e o Instituto
dos Advogados Brasileiros, com a condenação da parte vencida ao
pagamento dos honorár os advocatícios da vencedora sendo recolhida
às respectivas tesourarias.
TABELA XX

Custas
ATOS
UFERJ

2 — Assistência dos arbitradores nas demarcações e divisões de
terra, incluídas as informações que prestarem ..............
3 — Processos
de
acidentes
de
trabalho .......................
4 — Exames:
a) de livros ou papéis comerciais
........................
b) em documentos, livros ou firma para verificação de falsidade ou de qualquer outro fato
.....................
c) vistoria, com ou sem arbitramento
.....................

UFERJ
1 — Exame para verificação da exatidão da tradução por folha . .
2 — Intervenção em depoimento, interrogatório em outro ato judicial:
Em cada ato

0,072
0,12

3 — Tradução de documento:
a) por folha datilografada
b) pela segunda ou mais vias de tradução, devidamente autenticadas e assinadas, cobrar-se-á cada via

0,072'
0,03

Observações

Dos Arbitradores e Peritos

1 — Arbitramento:
a) da fiança, multa e da liquidação de objeto sobre o qual
se tiver de determinar qualquer multa .................
b)
de valor às causas de qualquer natureza ............
c) de honorários médicos, de a\ogado e de outras profissões
liberais, salários por serviço de outra natureza ........
d) de frutos, interesses, perdas e danos, alimentos ou qualquer
outro
não
especificado
...............................

ATOS

l* — As custas do n.° 3 serão calculadas sobre a tradução.
2* — Os tradutores e intérpretes comerciais perceberão exclusivamente os
emolumentos fixados na Tabela organizada pela autoridade a que estão
subordinados.
3* — As custas desta Tabela serão pagas aos intérpretes e tradutores.

0,025
0.04

0,25
0,15
0,40
0,18

0,40
0.30
0,40

Observações:
l* — Nas ações de divisão e demarcação, a remuneração do perito Agrimensor
será fixada na forma do estabelecido na lei.
2* — Nos exames de vistoria de maior complexidade ou que exijam verificações
demoradas, o perito poderá antes de efetuada a diligência estimar o
valor dos seus honorários ou contratar os seus serviços, com aprovação
do Juiz, e ouvidos os interessados, inclusive o Órgão do Ministério
Público nas causas em que intervier.

TABELA

CORREGEDORIA DA JUSTIÇA

II

de prática coara) a todas as Serventias da Juetiçí.

P O B T A H I A H a 03/75

O EESafflABC-ADOB LUIZ STESU5, Corregedor Geral da
ca úo Sstado do Elo da Janeiro, no uao de suaa atribuições logais:
S l 3 Ç L I 5, tendo em Tista o qua dispõe o Art. 28
do eoreto-Iiei n« 23, de 15 de março de l 975 ( Regimento de Custa») ,
E

2 § £ § & l í £ í L A Ê a publicação das Tabelas constas
tão do mencionado Roginanto côa a respectiva equivalência eo cruzeiros
dos percentuais do O F B E J (Cr $250,00)) observadas a sna imediata a,
plicação, inclusive cos feitos «n andananto, conforme o previsto no Art.
27 do mesmo Decreto-Lsi e a devida afixação cm lagar visível, eu tteadj,
mento ao disposto no Art. 30 daquele Deoreto-Lel.
Eado o passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, Capital
do Estado do Rio da Janeiro, aos dez dias do mês de abril de mil nove.
centos e setenta e cinco.

M5SEH3ARGADOS UilZ STEBIi
Corregedor Geral da Justiça
TABELA

I

Das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada
Custas
1 - Certidões, traslados, instnsmsntOB da agravo, editais,
mandados, alvarás, cartas:
Por folha
2 - Ofícios: por folie...,
„
.,
3 — Psla distribuição de balanços comerciais aos Juizes de
Direito das Vares Cíveis será paga a taxa de© 3,00, na forma prevista para BSU recolhimento
Publicado no D.O. — III, de 11-4-1975.

7,50
3,00
3,00

J - Basca en processos, livros da Cartório on papeis arqui,
vados, qualquer que seja o núaero da livros ou serieodo livros nela compreendidos ou de papais arquivados relativos ao moFino imóvel , ação, aspunto on nome:
cada cinco anoc.
.......................
. ....... .
......
],.':'
2 - Certidões extraídas do procoesoe, de assentamentos, de
papeis arguivados, de autos, livros ou de fato conheci
do era razão do ofício, qualquer que seja, traslados y instrumentos, alvarás, editais, cartas de sentença, de
arrenatação, de adjudicação e remição, precatórias, ro.
gatórias e de ordem, e forma: s de ^partilha, além da busca, por folha, devendo, cada pagina, conter o mínimo
de 30 linhas quando o ato se contiver em mais de uma folha
.................................................
7,50
3 - Diligência do Juízo para exames periciais, incluindo os compromissos e o auto. ......... ..... .. .......... ...
30,00
í - Depoimentos, por folha. ........ . ........ ..............
6,00
5 - Ofícios em geral. ...
..................................
3,00
6 - Goiás:
a) para depósitos de importância en estabelecimento bancário oficial ou da rede autorizada
.............
1,50
b) contendo cálculos, correção monetária ou de natureza tributária ....... ..
.............................
6,00
c) demais guias ....... . ..... ., ........ .....
............
3,00
7 - Conferência de reprodução, copia ou via de qualquer pá.
pel com original, conserto e conferência de traslado ou pública-forma...
...................................
1,50
8 - Termos Judiciais:
a) de compronisso, conferência e entrega de bens ou vá.
lores
.........................................
.....
3,00
b) de quitação ou acordo. ........................ ..... 15,00
o) de audiência de instrução e julgamento, quando na mesma não for preferida a docisao definitiva.......
30,00
d) de audiência de instrução e julgamento, se na mesma
for proferida a decisão definitiva............ . ....
4-5,00
e) de audiência de conciliação ou de sir.ples publica cão de sentença............ ...... .... .......... ....
15,00
9 - Desentranhamentos, inclusive certidão dasse ato no processo e no documento:
Por documento.. ........ . ..... ..... ........... ............
10 - Recursos e exceções nos autos ou em apartado. ....... ...

1,50
15,00
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r.) do memorial de lotoamento urbano, alén das despesas de publicação pola iaiprensa, por lote..»..
•
b) idera, loteanento rural, por gleba
c) intimação de promissário-comprador de loteamento (Docreto-Lei no 53)
4 - Inscrição de memorial de incorporação: o mesmo taxado no
ní l calculado sobre o valor estimado da construção,qual
quer que seja o numero de unidades.
5 - Registro do escritura de convongão de condominio, sen li
mite de unidade
6 - Se ofetuada mais de uma averbação, por averbação exceden
te..

m}
n
o)
P)

15,00
15,00

q)
r)
s)
t)
u)
v)
v)
x)

45,00

150,00

nz)

30,00
i

TABElA

VII

Dos Ofícios e atos do Registro de Interdições e Tutelas
Cuataft
l - Registro:
a) de sentença, de tutela ou curatela
b) de ternos de tutala ou curatela
c) do emancipajão, inclxisive sentença, quando houver....
d) de sentença declaratoria de ausência ou abertura de sucessão provisória ou definitiva..
•»
e) de termo de caução, on garantia de tutela ou curatela
f) de qualquer outro ato, ou sentença, sujeito a registro

T A B E L A

9,00
12,00
24,00
9,00

3,00
12,00

VIII

Dos Ofícios e Atos de Notas
Custas.
l - Escritura (lavratura, inclusive traslado)
I» eon valor declarado:
.f
-1.i Rufl
ST
fj9
Q•3
hl
no (75
3 * 000 00
(W
»i ac~i3a Aã
7.000,00
c] acima do
15.000,00
d) r.cima de
30»000,00
8 acima de
i') acima de
45. 000,00
60.000,00
g aciflia de
h) acima de
75. 000,00
90. 000,00
i acima de
TO*, 000,00
j.w^j.
i ) nr^mfi de Ã
'AV
li
k) acima de
120a ox,oo
13S.000.00
li n. cima do

_^T..

s
&
<%
s
a
e?
s
e?es

ate «
\tv
ate S
até (B
até 3
ato (B
ate S
até ®
até &
ate 8
ate
ato

e$a

90,00
150.00
•^^/vyj^/v
180,00
270,00

7 .000
15 .000 ,00. ....
30 .000 ,00. ....
45 .000,00. o . . .
60 .000 ,00.. ...
75 .000 ,00. ....
90 .000 , Ou .....
105 .000 ,00 > ....
120 .000
235 .000 ,00
150 .000

300,00

,

330,00
360,00
390,00
407,50
450,00
480,00
510.00

acima de 3 150.000,00
acima de ÇJ 180.000,00
acima de (2$ 210.000,00
acima de <2J 240.000,00
270.000,00
acima de
acima do (B 300.000,00
acima do (3 450.000,00
acima de
600.000,00
acima de
750.000,00
acima do 51 900.000,00
acima de <£ 1.050.000,00
acima de
1.200.000,00
acima do 51 1.350.000,00
mais de © 1.500.000,00,

es
(B

es
<?:

até
até
até
até
até
até
até
ate
ate
até
ate
até
até

(B 180 .000, 00.
& 210.000, 00.
® 240 .000, 00.
(B 270 .000, 00.
S 300 .000, 00.
2> 450 .000, 00.
© 600 .000, 00.
S
750 .000, 00.
/»

es

900 .000, 00.
1.050 .000, 00.

<K

1.350 .000, 00.

U»

g 1.200 .000, 00.

55 1.500 .000, 00.

540,00
570,00
600,00
630,00

660,00

707,50
810,00

900,00

990,00
.080,00
.170,00
1.260,00
1.350,00
.500,00

1
1
1

II. Escrituras sen valor declarado (adoção, reconhecimento, carta de chamada, re-ratificagão, aditamento, dis.
criminagão, emancipação, pacto ante-nupcial, autoriza,
cão para conerciar,etc.) lavratura e traslado..

90,00

III. Escrituras de quitação e rescisão (lavratura e trnsla
do) - metade do nfi I desta Tabela, Emolumento mínimo.

90,00

IV. Escrituras do convenção de condomínio:
lavratura e traslado
se houver ma's de cinco contratantes, por nome que ex
ceder, mais...............
....T
2 - Procuração ou substabalecimcnto, inclusive traslado:
a) no livro próprio.
.*
b) no livro de notas...
— se forem mais de 5 (cinco) outorgantes, por noae —
que exceder mais
c) em causa própria no livro de procurações ou no livrodo notas, metade do nfi I
1
3 - Reconhecimento de finaa ou chancela
4 - Autenticação de documentos, por folha...
5 - Averbação de qualquer circunstância em livros arquivados
6 - Publica-foraa por processos mecânicos ou químicos
»
- por folha
,....,.....,.,,,.....
7 - Testamentos:

a) cerrado
I* aprovação...............«,.,.'..
II. se escrito pelo Tabelião a rogo do testador.,.«•••
b) público (lavratura e traslado)
I. se feito apenas para dispor sobre montepio ou pocjj
lio
II* se feito apenas para revogação..
8 - Registro de docuaentoa em livro próprio.....
TABELA

150,00
15,00
30,00
45,00
6,00

0,75
0,75
3>00
7,50

150,00
300,00
175,00
112,50
112,50
30,00

U

Do Ofício e atoa da Notas; e Registro de Contratos Marítimos
Custas .'

&
l - Pelos atos do Taballonato, as custas serão as fixadas no
nfi l, da Tabela do Ofícios de Notas, calculando-se 0,02?
sobre o excedente defô 1.500.000,00 até o valor de .....-,
(B 30.XO.OOO,00.
2- Averbação, inclusive indicação e certidSo-talâo com ou sem valor declarado

30.00
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d) embargos de terceiroo...............................i.

e) extinção do obrigações ou julgamento do cumprimento de
concordata.
6 - Arrematação, adjudicação ou remição: 1$ (hum por cento) sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, ate
o máximo de í? 1.500,00.-

30,00

180,00

Das Varas da Fazenda Publica:
7 - Sobre o valor da couca, os mesmas custas do nfl 2 desta Ta.
bela, sendo do fil 112,50 o enolranento mínimo dos processos
de execução.
8 - Açõos sen valor dec3.arado(protestos, interpelações, notificações, vistorias e outros)
9 — Mar.uacio de segurança, com até cinco impetrantes
10- Arreratação, adjudicação ou remição: 1^ (hum por cento) sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, ate o máximo de $ 1.500,00.

45,00
60,00

•

e

(Bs
GÍ

iast
c
a&
<a

acima de K 750.000,00 até £$
900.000,00
acima de
900.000,00 até (B 1.050.000,00
acima de ® 1.050.000,00 até ® 1.200.000,00
nais do G!
0.000,00
13 - Arrematação, adjudicação, remição e licitação: 1$ (hum por cento) sobre o valor da ^arrematação, adjudicação, remigão ou licitação, até o máximo de J$ 1.500,00,

e

a

15 - Medidas cautelares.. ..««••« ..••.••«..«.....«....<..<«•
16 - Desquites amigáveis.. ...... ...... ..................... ..
17 - Inventario por desquite - sobre o valor do monte deduzi
das &s dívidas passivas^ a metade das custas do n8 12 desta Tabela, relativa a Vara de 0"rfãos e Sucessões. 1
18 - Arrematação, adjudicação ou reraição: 1% (buo por cento)sobre o valor da arrematação, adjudicação ou remição, até o máximo de 0 1.500,00

90,00

60,00
45,00

Da Vara de Registros Públicos 8

Das Varas de 0*rfãos e Sucessões:
11 - Proceesos de apresentação de testamento, tutelas, interdi
coes e requerimento.
12 - Inventários, arrolamento, extinção de usufruto, fidoico misso e do cláusulas em geralj sub-rogação e liquidação de firras individual ou apuração do haveres en firma comer.
ciai e ações contenciosas: sobre valor da causa ou doe bens, deduzidas as dívidas passivas:
;
) ate'
(B 15.000,00
15.000,00 até &
30.000,00
acima do
30.000,00 até 65
45.000,00
acima de C;
45.000,00 até C?
60.000,00
acima de
60.000,00 até (S
75.000,00
aciraa de
75.000,00 até E
90.000,00
acima do
90.000,00 até CS
105.000,00.,
acima do K
acima de B 105.000,00 até (B 120.000,00
120.000,00 até &
135.000,00
acima de fi
135.000,00 até (B 150.000,00
acima de
150.000,00 até (B 180.000,00
acima de
acima de
180.000,00 até ©
210.000,00
210.000,00 até (R
240.000,00
acima de
acima de
240.000,00 até Ê
270.000,00
300.000,00
acima de (ã 270.000,00 até (8
acima de t:; 300.000,00 até ®
450.000,00
450.000,00 até 8t
600.000,00
acima do
"...
) acima de K 600.000,00 até_ê? 750.000,00

Das Varas de Família:
Ações com procedimento ordinário»

19 - Cancelamento do distribuição do títulos para protesto...
9,00
20 - Cancelamento de protesto ..... ........ .................. . 9,00
21 - Cancelamento de procuração.............. ...... ..........
15,00
22 - Processos do dúvidas e outros feitos referentes aoa r« giotros públicos para os quais a lei não estabelece forma especial. . »... ..... .......... ...... . ...............
..
30,00
23 - Matriculas de oficinas tipográficas, jornal e periódicos,
inclusive alvará ............. . ..........................
90,00
24 - Retificação de registro.. ..... . ...... . ...... . ...........
30,00
25 - Ação de divisão, demarcação e usucapião, sobre o valor da causa, as mesmas custas do nfl 2 desta Tabela.

90,00
Das Varas Criminais!

90,00

150,00
225,00
300,00
375,00
420,00
465,00
510,00
555,00
600,00
645,00
690,00
735,00
780,00
835,00
1.200,00
1.425,00
1.650,00
1.830,00
2.100,00
2.250,00
2.400,00

26 - Processo perante o Tribunal do Júri.. ...................
27 - Processo Criminal perante o Juiz singular ..... . ........ .
28 - Prestação de fiança: 5? (cinco por cento) do valor da mesma .
29 - Processo de contravenção:
a) art. 50, § 3», alinea "b" (Lei de Contravenções Po nals) . . .......... o ................................ ...
b) art. 58 (Decreto 6.259, de 1944) .....................
c) outras contravenções...... ..... . ..... . ...............
30 - Livramento condicional, reabilitação, execução de senten
9a ou de medida de segurança...... ..... . ..... ... ........

75,00
60,00

150,00
150,00
30,00

15,00

Da Vara do Menores:
31 - Autorização (Diversões) :
a) Radio, teatro, televisão, cinema e hotel..... ........
b) Circo, clubes sociais e desportivos, federações e con
federações. . ............ ..... .. ............. ....o....
32 - Auto de infração (art. 128 e §§, art. 129 e 130, do
go de Menores)..... ..... . ....... ...................
33 - Guarda e responsabilidade, guarda mediante soldada, tute_
Ia, adoção ou emancipação (vide observação 138 ).........
34 - Delegação do pátrio-poder..... ....... ...................

150,00
45,00
150., 00

3,00
3,00
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TABELA

XVII

Dos Avaliadoras

Gostao,
1 - Avaliação para cada avaliador, qualquer que seja o número do avaliadoras, inclusive condução:
a) Imóveis, qualquer que soja sua natureza eu destino, por unidade, 0,05-í.
_,
Emolumento máxiao.»....,....,.,.,..,.,,.»..,»,.,..,,, "í.500,00
b) Renda ou valor de contrato om gorai: metade do taxado
na letra "a".
c) Outros bens aóvsis ou eemcrventes, inclusive veículos,
maquinas, benfeitorias e acessórios (quando avaliados
isoladamente) as custas da letra "a".
2 - Eetificajão do laudo de avaliação, en virtude de erro ou
omissão da descrição não atribuível ao avaliador, 3/5 (um quinto) das custas tacadas no iten 1.
TABELA

XVIII

Dos Inventarianteg, Liquidantes^ Testamenteiros e
Tutor Judicial e Depositários
1 - Doa Inventariante0:
a) Sobre o monte partível ou sub-roçável, deduzidas as <•
dívidas passivas, a comissão será arbitrada pelo Juiz
no processo, observando, no que for aplicável, as dis.
posições dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dosAdvogados do Brasil), mas não excedente doa seguintes
limites:
até
O 1.000.000,00 - máximo 5% •
acima de K 1.000.000,00 ata.O 1.500.000,00 máximo 4$
acima do (g 1.500.000,00 até (B 2.000.000,00 máximo 3f
acima de (B 2.000.000,00 •* máximo 7$
t>) Sobre as importâncias ou valores recebidos, para dar
destino imediato, a taxa máxima será da 1$ (ura pôs cento)•
c) Sobro a receita arrecadada na administração de- beRS»
do espólio: 5? (cinco por cento).
p
•; d) Pela diligência e assinatura de escritura...>«•»••••
2 - Do Liquidante:
a) Sobre o ativo verificados
Até SI 45.000,00 - 3Í (três por cento)
Sobre o que exceder (8 45.000,00 2$ (dois por cento).
fo) Sobra aã importâncias ou valores recebidos para dardestino imediato, incidirá a taxa do 1$ (um por cento).
,
Emolumento BaxiHio...•.»•••••«•••••»••••»•••••••••••*
3 - Do Testamenteiro e Tutor Jndioial:
a) Vintena que será devida na foraa determinada paio a£
tigo 1.766 do Código Civil e calculada sobra a renda
líquida qTmqi dos bens administrados pelo tutor judi,
:
ci^l.

Custaa

Emolumento B&dAO«»»*i*»*itt*t**>*»i»*t*t»f»i**«»*«M
i, • Doa Depositários Judiciais!
a) Sobre 03 rendiraentoa líquidos aos beae penhorados: 5$
(cinco por cento).
b) Sobre o valor das causaa ato 23 1.500,00 - 3$ (três por canto).
Sobre o que ezeedor de (B 1.500,00 até(3 3.750,00 -mala
2/S (dois por cento).
Sobre o que esceder do Q 3.750,00 até ® 7.500,00 - 3$
(um por conto).
Sobre o que exceder £5 7.500,00 mais 0,5$.
Emolucanto mínimo.
Emolumento máximo
,...
5 - Do Depositário Público:
a) Sobre os rendimentos líquidos dos bens penhorados: 5í&
(cinco por cento).
b) Sobre o valor das cansas: até S 1.500,00 - 3/5 (três •
por cento).
Sobre o quo exceder de<(3 1.500,00 até 2} 3.750,00 - 2£
(dois por cento).
Sobre o que exceder de (3 3.750,00 até @ 7.500,00 - 0$
(um por cento).
Sobra o que exceder da (3 7.500,00 mais 0,5$.
Emolumento mínimo.»...».....»....i..................
Emolumento máximo.
e) Termo de entrada ou saída da qualquer depósito*
d) armazenagem:
de l até 3 meses.»
de 3 até 6 meses.
•
de 6 até 9 meses.
...........t...................
da 9 até 12 moses..
excedendo de^12 no333, acrescerá por mês.............
máximo.........................»......*..»
TABELA

30,00
1.500,00

30,00

1.500,00
6,25
500,00
750,00
1.000,00
1.250,00

250,00

1,500,00

XIZ

Dos Advogados e Solicitadores
^5,00
l - Os advogados e solicitadores terão o direito a 5% (cinco por cento) sobra as custas previstas neste Bagimentonos feitos contenciosos ou administrativoo.

1.500,00

1.500,00

Cufltaa
&

TABELA

30C

Doa Arbitradores e Peritos
1 - Arbitramento:
a) da fianja, multa e da liquidação do objeto sobre o —
qual se tiver do determinar qualquer multa.».»!»...»
b) de valor às causas do qualquer natureza».
..
c) do honorários módicos, do advogado e do outras profljj
sõos liberais, salários por serviço do outua naturesa
d) do frutos, interesses, perdas e danos, alimentos ou qualquer outro não especificado.......
....
2 - Assistência dos arbitradores nas demarcações e divisõesde terra, incluídas as informações que prestarem........
3 - Processos do acidentes de trabalho..
4 - Exames:
a) de livros ou papéis comerciais...................»...
b) en documentos, livros ou firsa para verificação de falsidade ou de qualquer outro fato....
c) vistoria, côa ou sen arbitramento......
TABELA

Custas

Q
6,25
10,00

37,50
100,00
45,00
100,00
75,00
100,00

XXI

Dos Intérpretes o Tradutoras
1 - Exame para verificação da exatidão da tradução por folha
2 -- Intervenção era depoimento, interrogatório em outro ato judicial!
En cada ato.
3 - Tradução de documento:
a) por folha datilografada»
pela segunda ou maio vias de tradução, devi.danente au
tonticaòas e assinadas, cobrar-se-a cada via.
vi

Cugtag
0
18,00
30,00
18,00

7,50

