
TABELA B – 2018

ATOS DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Ato Emolumento Emol.+ISSQN

R$ 30,02 R$ 31,22

16 – CASAMENTO:

R$ 348,98 R$ 362,94

R$ 348,98 R$ 362,94

R$ 348,98 R$ 362,94

R$ 39,92 R$ 41,52

R$ 39,92

17 – CERTIDÃO:

a) em breve relatório R$ 9,79 R$ 10,18

R$ 13,38 R$ 13,92

c) segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito R$ 17,73 R$ 18,44

R$ 80,61 R$ 83,83

15 – AVERBAÇÃO E RETIFICAÇÃO: (de qualquer natureza, a margem do assento, inclusive 
fornecendo uma certidão)

Nota: Quando o erro for atribuível ao serviço notarial, nada será devido, inclusive pelo fornecimento da certidão contendo a 
retificação

a) Pela habilitação, desde o preparo de papéis até a lavratura e o fornecimento de uma certidão, 
excluídas as despesas de publicação pela imprensa

b) À serventia pela diligência para realização de casamento fora de suas dependências, 
excluídas as despesas de condução, que será fornecida pelo interessado, mais

c)  Ao Juiz  de Paz, que se desloca para fora da serventia para a celebração do casamento,  
inclusive  fora  do  horário  e  do  dia de  expediente, excluídas  as  despesas de condução, que 
será fornecida pelo interessado, mais 

d) Pelo registro e afixação de edital de proclamas, recebido de outro cartório, bem como pelo 
registro e respectiva certidão

e) Pela lavratura do assento de casamento, à vista da certidão de habilitação expedida por 
outro cartório, assim como o fornecimento de uma certidão

NOTAS: I) Os Escrivães de Paz terão direito à condução, fornecida pelos interessados, para se deslocarem até a sede do Juízo, 
a fim de submeterem as habilitações do casamento à fiscalização do Ministério Público.

II)  Quando  o  casamento  não  for  realizado  na  serventia,  por  impossibilidade  de  comparecimento  de  um  dos  nubentes, 
devidamente comprovada, a diligência será cobrada pela metade do preço.

III) Caso a condução não seja fornecida pelo interessado, o valor corresponderá ao previsto na tabela de diligências dos Oficiais 
de Justiça da respectiva comarca

b) verbo ad verbum, no todo ou em parte

NOTA: Pela informação verbal, se o interessado dispensar a certidão, poderá o serventuário cobrar até a  metade dos 
emolumentos previstos neste item.

18  –  REGISTRO OU  INSCRIÇÃO:  (de  emancipação, interdição,  ausência, aquisição de 
nacionalidade brasileira, transcrição do registro de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no 
estrangeiro, inclusive com o fornecimento de uma certidão)

Emolumento: Valor do ato definido pelo TJ-MT

ISSQN: Imposto sobre serviço de qualquer natureza, alíquota de 4%


