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Tabela   de   prazos   e   valores   dos   serviços   de   reprodução   do   APERJ   

Origem   Serviço   
Unidade   

de   medida   
e   

cobrança   

Prazos   Utilização   Valor   -   R$   

Documento   
textual   original   

Reproduçã 
o   digital   

Imagem   ou   
documento  

I   –   Até   o   limite   de   50   (cinquenta)   imagens   ou   documentos:   20   
(vinte)   dias   úteis;   
II   –   até   o   limite   de   100   (cem)   imagens   ou   documentos:   40   
(quarenta)   dias   úteis;   
III   –   até   o   limite   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   
documentos:   60   (sessenta)   dias   úteis;   
IV   –   acima   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   documentos:   
mediante   consulta   à   DCO.   

Acadêmica   1,00   

Demais   usos   2,00   

Uso   comercial  5,00   

Documento   
textual   em   meio   

digital   

Reproduçã 
o   digital   Imagem   

I   –   Até   o   limite   de   20   (vinte)   imagens:   15   (quinze)   dias   úteis;   
II   –   até   o   limite   de   40   (quarenta)   imagens:   30   (trinta)   dias   úteis;   
III   –   até   o   limite   de   60   (sessenta)   imagens:   45   (quarenta   e   cinco)   
dias   úteis;   
IV   –   acima   de   60   (sessenta)   imagens:   mediante   consulta   à   DCO.   

Acadêmica   1,00   

Demais   usos   1,00   

Uso   comercial  2,00   

Documento   
textual   

Transcrição   
paleográfic 

a   
Página   

I   -   Até   o   limite   de   05   (cinco)   páginas:   20   (vinte)   dias   úteis;   
II   –   até   o   limite   de   10   (dez)   páginas:   40   (quarenta)   dias   úteis;   
III   –   até   o   limite   de   20   (vinte)   páginas:   60   (sessenta)   dias   úteis;   
IV   –   até   o   limite   de   30   (trinta)   páginas:   80   (oitenta)   dias   úteis;   
V   –   acima   de   30   (trinta)   páginas:   mediante   consulta   à   DPT.   

Todas   25,00   

Documento   
iconográfico   

original   

Reproduçã 
o   digital   Imagem   

I   –   Até   o   limite   de   50   (cinquenta)   imagens   ou   documentos:   20   
(vinte)   dias   úteis;   
II   –   até   o   limite   de   100   (cem)   imagens   ou   documentos:   40   
(quarenta)   dias   úteis;   
III   –   até   o   limite   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   
documentos:   60   (sessenta)   dias   úteis;   
IV   –   acima   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   documentos:   
mediante   consulta   à   DCO.   

Acadêmica   2,00   

Demais   usos   3,00   

Uso   comercial  5,00   

Documento   
iconográfico   em   

meio   digital   

Reproduçã 
o   digital   Imagem   

I   –   Até   o   limite   de   20   (vinte)   imagens:   15   (quinze)   dias   úteis;   
II   –   até   o   limite   de   40   (quarenta)   imagens:   30   (trinta)   dias   úteis;   

III   –   até   o   limite   de   60   (sessenta)   imagens:   45   (quarenta   e   cinco)   
dias   úteis;   

IV   –   acima   de   60   (sessenta)   imagens:   mediante   consulta   à   DCO.   

Acadêmica   2,00   

Demais   usos   3,00   

Uso   comercial  5,00   

Negativos   
fotográficos   

Reproduçã 
o   em   

positivo   
digital   

Negativos   

I   –   Até   o   limite   de   20   (vinte)   imagens   ou   documentos:   20   (vinte)   dias   
úteis;   

II   –   até   o   limite   de   30   (trinta)   imagens   ou   documentos:   40   (quarenta)   
dias   úteis;   

III   –   até   o   limite   de   50   (cinquenta)   imagens   ou   documentos:   60   
(sessenta)   dias   úteis;   

IV   –   acima   de   50   (cinquenta)   imagens   ou   documentos:   mediante   
consulta   à   DCO.   

Acadêmica   2,00   

Demais   usos   3,00   

Uso   comercial  5,00   

Documento   
cartográfico   

original   

Reproduçã 
o   digital   

Imagem   ou   
documento  

I   –   Até   o   limite   de   50   (cinquenta)   imagens   ou   documentos:   20   
(vinte)   dias   úteis;   

II   –   até   o   limite   de   100   (cem)   imagens   ou   documentos:   40   
(quarenta)   dias   úteis;   

III   –   até   o   limite   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   
documentos:   60   (sessenta)   dias   úteis;   

IV   –   acima   de   150   (cento   e   cinquenta)   imagens   ou   documentos:   
mediante   consulta   à   DCO.   

Acadêmica   5,00   

Demais   usos   10,00   

Uso   comercial  15,00   

http://www4.fazenda.rj.gov.br/sisgre-web/paginas/gerarGRE/guiaGREPub.jsf
http://bit.ly/falecomAPERJ

