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DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 
 

TABELA IV* 
Em reais (R$) 

Cód. Ato Descrição dos Atos Emolumentos FERMOJU FERC Total 

004001 Registro  de nascimento, com a  respectiva certidão. 
Dentro do prazo legal. Selo 8 

- - - - 

004002 Registro de nascimento, com a respectiva certidão.  
Fora do prazo legal. Selo 8 

- - - - 

004003 Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de 
brasileiro lavrado no exterior, termo de opção de 
nacionalidade brasileira ou  registro  de separação 
judicial ou divórcio. Selo 4 

30,03 2,00 2,60 
 

34,63 

004003 Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de 
brasileiro lavrado no exterior, termo de opção de 
nacionalidade brasileira ou  registro  de separação 
judicial ou divórcio, gratuitos. Selo 9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

004004   Casamento no prazo normal, compreendendo todos os 
atos do processo de habilitação e a certidão de 
habilitação.  Selo 10 

67,03 5,00 3,90 
 

75,93 

004005  Casamento com suprimento de idade ou consentimento 
e quando um dos contraentes for estrangeiro, com a 
respectiva certidão. Selo 10 

100,03 5,00 3,90 
 

108,93 

004006 Afixação e publicação de Edital de Proclamas enviado 
por Oficial de outra Comarca, com a respectiva 
certidão. 
Selo 10 

25,33 2,00 3,90 
 

31,23 

004007 Inscrição de casamento religioso com efeito civil, com a 
respectiva certidão. Selo 10 

19,53 2,00 3,90 
 

25,43 

004008 Averbação no registro de nascimento, casamento ou 
óbito, em virtude de sentença. Selo 4 

30,03 2,00 2,60 
 

34,63 

004008 Averbação gratuita no registro de nascimento, 
casamento ou óbito, em virtude de sentença. Selo 9 

- 
 

- - - 

004009 Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura 
de interdição, emancipação ou ausência. Selo 4 

30,03 2,00 2,60 
 

34,63 

004009 Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura 
de interdição, emancipação ou ausência, gratuitos.  
Selo 9 

- - - - 

004010 Averbação gratuita de sentença de adoção, com 
cancelamento do registro anterior. Selo 9 

- - - - 

004011 Registro de óbito com a respectiva certidão. Dentro do 
prazo legal. Selo 8 

- - - - 

004012 
 

Registro de óbito com a respectiva certidão. Fora do 
prazo legal. Selo 8 

- - - - 

004013 Segunda via do registro de casamento, nascimento e 
óbito. Selo 4 

15,89 2,00 2,60 20,49 

004013 Segunda via de certidão de nascimento ou óbito para os 
reconhecidamente pobres. Selo 9 

- 
 

- - - 

004013 Expedição de Certidão de Casamento. Selo 10  15,89 2,00 3,90 21,79 

  Obs: 
* Anexo às Resoluções Nº 01/97  do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Resoluções 002/2001 e 001/2005 - FERC 
* Atualizada conforme Portaria Nº 484/2005-TJCE, Art.2º, de 05/05/2005 / Emenda Constitucional Nº 45, Art.98, § 2º. 
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