
 

 

  

TABELA II – REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

 VALOR FUNJECC FUNADEP 
FUNDE-

PGE 
FEADMP-

MS 
ISSQN SELOS TOTAL 

Casamento  

201  -   Pelo processo de habilitação, desde o 
preparo dos papéis até a lavratura do assento 
e o fornecimento de uma certidão, excluídas 
as despesas de publicação pela imprensa, 
quando necessária e incluindo as diligências 
necessárias. 

290,00 29,00 17,40 11,60 29,00 14,50 1,50 393,00 

202  -   Inscrição de casamento nuncupativo 
e fornecimento de certidão 69,00 6,90 4,14 2,76 6,90 3,45 1,50 94,65 

203  -   Registro e afixação de edital de 
proclamas recebidos de outra serventia e 
pelo registro da respectiva certidão 

18,00 1,80 1,08 0,72 1,80 0,90 1,50 25,80 

204  -   Lavratura de assento de casamento à 
vista de certidão de habilitação expedida por 
outro cartório e fornecimento de uma 
certidão 

67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

205  -   Anotação ou comunicação, excluída 
a despesa postal 33,00 3,30 1,98 1,32 3,30 1,65 0,00 44,55 

OBSERVAÇÃO:  
O Juiz de Paz e o Registrador Civil das Pessoas Naturais, para a celebração de casamento fora da serventia ou juizado de paz terão direito 
a condução e, quando necessário, estada e alimentação, que serão oferecidas pelos interessados. Quando os interessados não oferecerem 
condução, ser-lhes-á cobrado, a título de indenização de transporte para deslocamentos dentro da zona urbana e suburbana, mediante 
recibo circunstanciado. 

40,00 

Quando o deslocamento se der na zona rural ou nos distritos judiciários pertencentes à comarca ou circunscrição, além do valor acima, 
por quilômetro percorrido: 0,88 

206  -   Registro ou inscrição de casamento 
religioso com efeitos civis, incluindo o 
fornecimento de certidão 

115,00 11,50 6,90 4,60 11,50 5,75 1,50 156,75 

207  -   Registro de conversão de união 
estável em casamento, incluindo o 
fornecimento de certidão 

115,00 11,50 6,90 4,60 11,50 5,75 1,50 156,75 

208  -   Transcrição de registro de 
nascimento, casamento ou óbito ocorrido no 
estrangeiro, inclusive o fornecimento de 
certidão: 

67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

209  -   Registro de aquisição ou opção de 
nacionalidade, incluindo o fornecimento de 
certidão 

67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

210 – 211 - 212 -   Registro de sentença de 
separação judicial, divórcio, emancipação, 
interdição ou ausência, inclusive 
fornecimento de uma certidão. 

67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

213 -   Averbação ou retificação de qualquer 
natureza 44,00 4,40 2,64 1,76 4,40 2,20 1,50 60,90 

214  -   Certidão ou translado, incluindo a 
busca 29,00 2,90 1,74 1,16 2,90 1,45 1,50 40,65 

215  -   Busca, sem requerimento de 
certidão: 8,00 0,80 0,48 0,32 0,80 0,40 0,00 10,80 

OBSERVAÇÕES:  

a) As certidões fornecidas para fins de alistamento militar, eleitoral, para assistência judiciária e, bem assim, em virtude de requisição de autoridade 
judicial, policial ou do órgão do Ministério Público, são isentas de emolumentos, não podendo ser usadas para fins diversos do indicado. 

b) Para fins de ressarcimento, de acordo com a Lei n. 2.020/99, o valor dos emolumentos devidos pela lavratura dos assentos de 
nascimento e de óbito é fixado em: 50,00 



 

 

  

216  -   Registro de nascimento 0,00 

217  -   Registro de óbito 0,00 

218  -   Certidão expedida a outra serventia para afixação de edital de proclamas 0,00 

219  -   Casamento comunitário - Pelo processo de habilitação, desde o preparo dos papéis até a lavratura do assento e o fornecimento de 
uma certidão, excluídas as despesas de publicação pela imprensa, quando necessária e incluindo as diligências necessárias 0,00 

220 - Convenção da Apostila - 
Apostilamento de documento emanado de 
órgão público 

62,00 6,20 3,72 2,48 6,20 3,10 1,50 85,20 

221  -   Registro facultativo de constituição 
de união estável 67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

222  -   Registro facultativo da sentença 
declaratório de reconhecimento e dissolução, 
ou extinção, bem como da escritura pública 
de contrato e distrato envolvendo união 
estável 

67,00 6,70 4,02 2,68 6,70 3,35 1,50 91,95 

223 - Conversão de união estável em 
casamento - Extrajudicial 290,00 29,00 17,40 11,60 29,00 14,50 1,50 393,00 

 


