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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul, Anoreg-MS, 
vem por meio de seu presidente infra firmatário, a elevada presença de Vossa Excelência/
Senhoria, respeitosamente, requerer o recebimento de alguns estudos preliminares, a 
respeito da tabela de emolumentos de nosso estado.

Inicialmente é necessário que se diga que a análise de uma tabela de custas deve ser realizada 
de forma global e não apenas em único ou poucos itens, sob pena de se chegar a conclusões 
equivocadas. Isso poderá ser facilmente visto nos gráficos abaixo onde observamos que, em 
muitas custas, nosso estado está muito aquém dos demais, ao contrário do que divulgado 
recentemente na mídia.

Os custos praticados pelos cartórios de Mato Grosso do Sul são bem mais baixos que os 
praticados em São Paulo em vários serviços prestados à comunidade.
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Outras comparações de custos de serviços praticados em MS e SP demonstram que os 
nossos são bem mais baixos.
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As comparações com Mato Grosso também demonstram que MS cobra menos por 
importantes serviços.



O custo da Cédula Pignoratícia é quase 10 vezes mais baixo em MS em comparação com MT.

1 - COMPARATIVO COM O REGISTRO DE IMÓVEIS

A Anoreg-MS, face a algumas notícias veiculadas nos meios de comunicação, entendeu por 
bem realizar um levantamento comparativo de nossas tabelas de custas em relação a de 
outros estados.  Assim poderá ser observado abaixo o quadro comparativo nas faixas de 
valores da tabela geral de registro de imóveis. Pedimos vênia para observar que a média 
foi obtida utilizando-se o custo em cada uma das faixas de todos os estados da federação. 
Os valores utilizados são os referentes aos emolumentos, não levando em consideração as 
taxas incidentes em cada estado.

R$ MEDIA MS

0,01- 5000,00 168,11 72

5000,01-10.000,00 225,88 145

10.000,01-15.000,00 277,13 217

15.000,01-20.000,00 362,76 290

20.000,01-25.000,00 421 361

25.000,01-30.000,00 475,53 433

30.000,01-35.000,00 573,5 506

35.000,01-40.000,00 622,22 578

40.000,01-45.000,00 643,03 651

45.000,01-50.000,00 716,34 723



50.000,01-60.000,00 825,17 868

60.000,01-70.000,00 907,45 1.013,00

70.000,01-80.000,00 996,29 1.156,00

80.000,01-90.000,00 1.093,07 1.301,00

90.000,01-100.000,00 1.170,63 1.446,00

100.000,01-150.000,00 1.556,35 1.734,00

150.000,01-200.000,00 1.859,82 2.024,00

200.000,01-250.000,01 2.236,84 2.313,00

250.000,01-300.000,00 2.505,92 2.602,00

300.000,01- 400.000,00 2.874,09 3.180,00

400.000,01-500.000,00 3.363,41 3.180,00

500.000,01-600.000,00 3.758,13 3.180,00

600.000,01-700.000,00 4.167,45 3.180,00

700.000,01-800.000,00 4.451,07 3.180,00

800.000,01-900.000,00 4.965,28 3.180,00

900.000,01-1.000.000,00 5.168,69 3.180,00

1.000.000,01-1.500.000,00 5.906,93 3.180,00

1.500.000,01-2.000.000,00 6.488,24 3.180,00

2.000.000,01-2.500.000,00 6.918,75 3.180,00

2.500.000,01-3.000.000,00 7.599,26 3.180,00

3.000.000,01-4.000.000,00 8.688,44 3.180,00

4.000.000,01-5.000.000,00 9.826,57 3.180,00

5.000.000,01-6.000.000,00 10.535,10 3.180,00

6.000.000,01-7.000.000,00 11.289,44 3.180,00

7.000.000,01-8.000.000,00 12.043,77 3.180,00

8.000.000,01-9.000.000,00 12.798,10 3.180,00

9.000.000,01-10.000.000,00 13.506,64 3.180,00

10.000.000,01-11.000.000,00 13.799,57 3.180,00

11.000.000,01-12.000.000,00 13.899,46 3.180,00

12.000.000,01-13.000.000,00 14.022,25 3.180,00

13.000.000,01-14.000.000,00 14.076,33 3.180,00

14.000.000,01-15.000.000,00 14.222,02 3.180,00

15.000.000,01-16.000.000,00 14.276,11 3.180,00

16.000.000,01-17.000.000,00 14.330,20 3.180,00

17.000.000,01-18.000.000,00 14.384,28 3.180,00

18.000.000,01-19.000.000,00 14.529,96 3.180,00

19.000.000,01-20.000.000,00 14.584,04 3.180,00

acima de 20.000.000,00 14.675,64 3.180,00



1.1 - CUSTAS ACESSÓRIAS

Logo abaixo poderão ser observadas uma série de custas acessórias cobradas em outros 
estados e aqui não, tais como taxas de prenotação, averbações com valores declarados, 
tabelas únicas para inventários, penhores e hipotecas etc...

1 - Tabela do ACRE

http://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2016/09/Tabela_Custas_Extrajudiciais_final_2017.pdf

• Apresenta tabela de averbação com valor declarado (50% da tabela de registro), averbação 
de cancelamento R$ 182,58.

• Cédulas tem tabela própria até R$ 50.000,00 – valor do registro será de R$ 223,80, após R$ 
50.000,00 aplica-se para as Cédulas a tabela de registro com redução de 50%, podendo 
chegar a R$ 2.238,31. Além do registro de cédula as garantias hipotecárias serão objeto 
de cobrança por registro (até R$  4.476,61).

• As penhoras terão como base de cobrança a tabela de registro com 80% de desconto, ou 
seja, poderão alcançar até R$ 

• Prenotação R$ 32,98.

2 - Tabela de Alagoas

http://www.tjal.jus.br/corregedoria/emolumentos/f5bcd2483f560512273bd24a50663f40.pdf

• Averbação com valor declarado 50% da tabela de registro.
• Registro de Cédula para livro 02 e 03 segue a tabela geral, podendo chegar a R$ 175.392,87 

cada um.
• Pinduricalhos: comunicações a autoridades públicas, suscitação de dúvida, via excedente 

de documento registrado, processamento de dados.
• Somente 50% de desconto para o poder público.

3 - Tabela do Amapá 

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/documentos/corregedoria/provimentos_e_recomendacoes/
provimento_0304_2016-atualizacao_custas_emolumentos.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado, até R$ 4.490,24 (em torno de 35%)
• Registro de cédula R$ 269,41 + registro da garantia (R$ 11.973,28).
• Valor da certidão R$ 56,14



4 - Tabela do Amazonas

http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=334&limit=5&limitstart=0&order=date&dir=ASC&Itemid=52

• Tabela de averbação com valor declarado 100% da tabela de registro (R$ 16.022,53). 
Tabela única para todo tipo de atos inclusive Cédulas.

• Certidão R$ 40,06 por folha.
• Prenotação R$ 91,33.
• Processamento eletrônico de atos R$ 7,53.

5 - Tabela da Bahia 

https://www.tjba.jus.br/tabeladecustas/tabela_custa.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado 100% da tabela de registro - R$ 9.618,56.
• Tabela única para todos os atos inclusive Cédulas.
• Certidões – R$ 45,37.

6 - Tabela do Ceará

http://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2017/02/Tabela-de-Emolumentos-a-partir-de-1302017-1.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado 100% da tabela de registro – R$ 2.609,10
• Taxas adicionais ao registro R$ 44,16 + R$ 88,35
• Cédulas R$ 361,91 + registro da garantia hipotecária.
• Prenotação R$ 41,37
• Abertura de Matrícula R$ 147,93.

7 - Tabela do Espírito Santo 

http://www.sinoreg-es.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=NDI3Nw==&filtro=

• Tabela de averbação com valor declarado 50% do registro.
• Prenotação de R$ 44,11 + R$ processamento eletrônico de R$ 5,73 + digitalização por 

folha de uma face R$ 5,73.



8 - Tabela de Goiás 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2002/lei_14376.htm

• Prenotação por título R$ 3,00.
• Processamento de atos de até R$ 3.991,60
• Registro de Cédula no Livro 03 – R$ 190,00 + Garantia 30% da tabela de registro (R$ 

1.197,48).
• Tabela de averbação com valor declarado 30% do registro.
• Certidão de ônus R$ 47,00

9 - Tabela do Maranhão 

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/408838/resoluooo_77_2016_-_lei_de_custas_e_
emolumentos_2017_19122016_1727.pdf

• Prenotação R$ 25,60
• Tabela de averbação com valor declarado 100% do registro.
• Matrícula R$ 60,50
• Penhora com valor (tabela menor teto R$ 2.049,00)
• Cédula Livro 03 – R$ 191,20 até R$ 2.049 + Hipoteca – R$ 95,60 – R$ 2.049

10 - Tabela do Mato Grosso

http://www.anoregmt.org.br/arquivos/8660/08660_09121_00006.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado 100% do registro. R$ 3.852,90.
• Teto atingido na base de cálculo de R$ 150.000 até R$ 200.000,00
• Incorporação Imobiliária + Instituição de Condomínio – Cada uma R$ 38.533,70.
• Cédula livro 03 (R$ 1.284,30) + garantia hipotecária R$ 64,10.
• Dúvida R$ 107,80
• Certidão R$ 17,80 + 4,10 por folha.
• Guia R$ 29,30  Ofício R$ 12,30  Fotocópia R$ 9,00
• Matrícula R$ 63,00



11 - Tabela de Minas Gerais

http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/custas-emolumentos/menu-em-abas/tabela-de-
emolumentos-2017.htm

• Cédula R$ 90,45 (com taxas R$ 120,59) + R$ 3.400,41  (com taxas R$ 6.025,08).
• Prenotação R$ 29,82.

12 - Tabela do Pará 

http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=360889

• Matrícula R$ 96,50
• Registro de Cédulas Rurais até R$ 2.340,10 averbação R$ 1.170,10
• Tabela de averbação com valor declarado até R$ 16.068,00
• Averbação sem valor declarado R$ 273,10
• Prenotação R$ 144,80
• Série de outros atos.

13 - Tabela da Paraíba

http://www.anoregpb.org.br/Download/PDF/Emolumento_2017

• Cédula R$ 264,00 + registro da garantia imobiliária. (teto R$ 11,078,40)
• Tabela de averbação com valor declarado. (teto R$ 11.078,40).

14 - Tabela de Pernambuco

https://www.tjpe.jus.br/documents/10180/127135/Tabelas+de+Custas+e+Emolumentos+2017_16.01.2017.
pdf/b7eb0848-3d0c-4a03-b7d5-63a1fe2f57ab

• Tabela de averbação com valor declarado (1/3 da tabela de registro).
• Tabela única, inclusive para cédulas e garantias reais.



15 - Tabela do Paraná

http://www.anoregpr.org.br/

http://www.anoregpr.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5187:funrejus-governo-do-
parana-sanciona-lei-que-estabelece-teto-para-cobranca-da-taxa-

• Menor tabela do País
• Funrejus 0,2% do negócio jurídico 

16 - Tabela do Piaui 

http://www.anoregpi.org.br/arquivos/PROVIMENTO%2001-2016%20-%20TABELA%20DE%20CUSTAS%20
E%20EMOLUMENTOS.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado (20% da tabela de registro)
• Penhora valor de registro.

17 - Tabela do Rio de Janeiro

http://anoregrj.com.br/noticias/606-emolumentos-2017

• 2% do valor dos emolumentos para ressarcimento dos atos gratuitos
• Teto: R$ 33.224,57
• Teto Incorporação 4 vezes o teto
• Averbação com valor declarado + ou - 40% do registro.
• Prenotação 20,57
• Exame e cálculo R$ 63,48
• Série de outros atos (processamento, expedição de edital, intimação de confrontante, 

recebimento de pagamento, repasse)
• Tabela única de registro, inclusive para Cédulas.

18 - Tabela do Rio Grande do Norte

http://www.tjrn.jus.br/files/tabela-custas.pdf

• Abertura de matrícula R$ 66,73 encerramento de matrícula R$ 44,48
• Incorporação R$ 19.294,10  Instituição R$ 24.076,06
• Teto para cédula R$ 4448,34 (rural teto – 
• Averbação de construção R$ 9.618,95 ou 12.065,54
• Certidões de R$ 83,11 até R$ 222,42



19 - Tabela do Rio Grande do Sul

https://www.tjrs.jus.br/export/servicos/emolumentos/Tabela_de_Emolumentos_2017_v2.pdf

• Tabela de Averbação com valor declarado 50% da tabela de registro
• Processamento eletrônico de dados por ato R$ 4,50 + Digitalização R$ 1,50 por imagem
• Incorporação e Instituição de Condomínio cobrado por unidade.
• Desconto do SFH somente para imóveis de até R$ 3.589,70

20 - Tabela de Rondônia 

https://www.tjro.jus.br/images/Arquivos/corregedoria/Regimento%20de%20Custas/regimentos_
custas_2016_Parte_I.pdf

• Prenotação R$ 36,21
• Abertura de Matrícula R$ 109,72
• Penhora 20% do valor do registro.
• Averbação com valor declarado teto de R$ 2.050,05 (30% do valor do registro).

21 - Tabela de Roraima 

http://www.irib.org.br/files/emolumento/RR-Tabela-Custas-Extrajudiciais-final-2015.pdf

• Tabela com averbação declarado 30% do registro.

22 - Tabela de Santa Catarina

http://cgj.tjsc.jus.br/consultas/liberada/regcustas_emolumentos_2017.pdf

• Tabela de averbação com valor declarado em torno de 40%
• Cancelamento de protocolo R$ 33,00
• Retificação com base na tabela de registro
• Microfilmagem ou digitalização R$ 3,30
• Cédula R$ 660,00 + garantia hipotecária



23 - Tabela de São Paulo

https://www.registradores.org.br/Servicos/frmTabelaCustas.aspx

• Teto em R$ 91.572,86
• Averbação com valor declarado + ou - 50% do registro (georreferenciamento). - Averbação 

de cancelamento 80% de desconto. (R$ 12.000,00)
• Incorporação + Instituição de Condomínio (R$ 228.164,56).
• Penhor desconto de 70% da tabela 1  +  Hipoteca desconto de 70% da tabela 1
• Penhora 20% da tabela 1
• Prenotação 31,40

24 - Tabela de Sergipe

http://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/cartorios/tabela-de-custas-e-emolumentos/servicos-notariais-
e-de-registro/registro-de-imoveis

• Tabela de averbação com valor declarado 100% da tabela de registro.
• Cédula R$ 165,86 + Registro da Hipoteca no valore cheio
• Penhora valor integral
• Certidão 41,47

25 - Tabela de Tocantins

https://anoregto.com.br/upload/arquivos/30_tabela-ii-atos-dos-oficiais-de-registro-de-imoveis.pdf

• Prenotação R$ 12,00
• Abertura de matrícula R$ 59,00 e rural R$ 118,00
• Cédula R$ 201,00 + garantia pignoratícia ou hipotecária na tabela de registro (25% até 50% 
de desconto) (teto R$ 7.102).
• Penhora tabela do registro com 50% de desconto
• Certidão R$ 47,00



1.2 - TABELAS COMPARATIVAS



2 - COMPARATIVO COM O TABELIONATO DE NOTAS

Da mesma forma, apresentamos algumas comparações e considerações a respeito dos 
emolumentos referentes aos Tabelionatos de Notas, evidenciando que em muitos casos 
nossas tabelas são competitivas.

1.3 - CONCLUSÃO

Na realidade, em uma análise preliminar, queremos crer que haveriam no mínimo 15 tabelas 
de outros estados, na área registral, mais generosas que as nossas pelas quais faríamos a 
substituição in totum.







2.1 VALOR FINAL DAS CUSTAS EM AUTENTICAÇÕES E 
RECONHECIMENTO DE FIRMAS

Vejamos especificamente a remuneração do tabelião no caso de autenticações e 
reconhecimentos de firmas em função do custo dos selos.

3 - DOS ATOS GRATUITOS

Pedimos vênia para lembrar, que há uma série de atos realizados pelas serventias extrajudiciais 
no estado de Mato Grosso do Sul que são realizadas em caráter gratuito, não sendo todos 
os atos ressarcidos. Como exemplo podemos citar: nascimentos, casamentos, óbitos, união, 
estados, municípios, regularização fundiária, justiça gratuita, justiça trabalhista, protestos de 
CDAs, etc...

4 - SERVENTIAS DE PEQUENO PORTE

Questão de suma relevância que deve ser levada em consideração diz respeito às serventias 
deficitárias ou de pequeno porte. Hoje há uma série de serventias no interior do estado que 
são deficitárias e, ao contrário do que já foi fixado em outros estados, aqui não foi estabelecida 
a renda mínima. O impacto de um eventual ajuste na tabela de emolumentos deve atentar-se 
a este fato, sob pena de haver o atraso ou paralisação dos serviços extrajudiciais. 



5 - DAS DIVERSAS CONDIÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS

As realidades sociais são muito diversas, como poderemos observar da tabela abaixo:

Capital PIB População valor do m²

São Paulo 499.375.401 mil 11.967.827 9.191,00

BH 58.374.103 mil 2.502.557 4.400,00

Curitiba 59.151.308 mil 1.879.355 4.606,00

Goiania 30.131.330 mil 1.430.697 3.921,14

Campo Grande 16.970.656 mil 853.622 3.500,00

Cuiabá 13.298.345 mil 580.489 4.000,00



6 - DAS TAXAS

Relativamente as taxas que integram as custas finais pedimos vênia para juntar o gráfico a 
seguir.



7 - CONCLUSÕES FINAIS

Frente a tantas diversidades, cabe mencionar, também, que a análise de uma tabela de 
custas exige um rigor técnico, para que eventualmente não sejam cometidos erros.

Assim serve o presente encaminhamento a fim de que as informações possam ser analisadas 
e com isso se possa chegar a real dimensão do comparativo de nossa tabela frente as demais, 
para a partir de então sejam fixadas as premissas de eventuais ajustes para maior ou menor 
conforme as conclusões extraídas.

Att.

Juan Pablo Correa Gossweiler
Presidente da Anoreg-MS.
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