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PODE O SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA COBRAR IMPORTÃNCIAS POR SERVIÇOS 
EXTRAORDINÁRIOS QUE PRATICA A PEDIDO DOS INTERESSADOS? 

ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA 

 

1.º Tabelião da Comarca de Mirandópolis 

Em nossos artigos anteriores, temos procurado focalizar assuntos de utilidade prática para 
nossos colegas. 

O assunto que hoje iremos abordar, não foge ainda a essa orientação por nós traçada, ao 
emprestarmos a nossa modesta e despretensiosa colaboração ao "BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 
DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA"; mas, forçoso é confessar, trata-se de assunto 
"melindroso", e, se não focaliza, como os artigos anteriores, um "caso prático" e que diga 
respeito a "ato funcional", refere-se, entretanto, justificando o seu título, a uma situação de 
fato", realmente vivida pela quase totalidade daqueles que mourejam em cartório, tendo na 
prática desses atos "extra funcional" (se assim podemos chamá-los) - uma compensação 
material pelos salários irrisórios taxados no nosso obsoleto regimento de custas, que não 
atende às circunstancias da vida atual. 

Resta-nos saber, se a prática desses atos, e o seu pagamento pelos interessados, constituí ou 
não ilegalidade. 

Propusemos dar resposta à indagação formulada no título deste artigo, analisando-a à luz de 
nossa legislação e alicerçados em opiniões de nomes respeitáveis e autorizados de nossas 
letras jurídicas. 

O artigo 18 do atual Regimento de Custas - (Dec.-Lei n.o 14.978 - de 29 de Agosto de 1945) - 
assim está redigido: 

Contra a cobrança e percepção indevida despesas e custas atribuídas aos serventuários e 
auxiliares da Justiça. poderá o interessado reclamar por petição perante o Juiz Corregedor. 
Ouvido o funcionário, no prazo de quarenta e oito horas, decidirá o Juiz em igual prazo. Da 
decisão cabe recurso, também em quarenta, e oito horas, e por simples petição, para o 
Corregedor Geral. 

Percebe-se nesse dispositivo, uma distinção clara e precisa, entre CUSTAS e DESPESAS. Na 
primeira, incluem-se os atos taxados e expressos no referido regimento, e, na segunda, pela 
interpretação ampla que comporta, incluem-se todos os gastos, - (inclusive pagamento de 
serviços "extra funcionais" do Serventuário) - que uma das partes tenha de fazer para que se 
costume o ato púbico. Pelos atos ou serviços que o Serventuário presta às partes, e a pedido 
das mesmas, não expressos no Regimento de Custas, fica ele, com a liberdade de valorizá-los 
como julgar conveniente, sem que tal prática constitua ilegalidade, pois, esses serviços não lhe 
são defesos por lei. 



É de inteira justiça, a remuneração desses serviços, pois, eles atendem à comodidade das 
partes, que poderiam, se não fossem feitos pelo Serventuário, encarregar um terceiro de 
praticá-los. 


