
"SAEPE ENIM OPERA ALICUJUS PRO PECUNIA VALET". 

 

(Muitas vezes o trabalho de alguém vale como dinheiro.) 

Pelo dispositivo de lei supra transcrito, percebe-se que o Serventuário, não fica adstrito 
sómente em receber das partes as suas "custas regimentais", pois, em caso contrário, teria o 
legislador, suprimido daquele texto de lei, a palavra "despesas". 

Para o assunto em tela, vem mesmo a "talho de foice", ,as considerações oportunas, feitas por 
Pereira g Souza: 

"Custas são as despesas judiciais, feitas com a "expedição e preparo dos feitos e, em geral, de 
todos "os atos judiciais. (AGUIAR CAMPELLO, Elementos de Th. e Prat. do Proc., pág. 327). As 
"despesas" diferem das "custas" como o gênero da espécie. A "palavra - despesas - 
compreende tudo quanto se "desembolsa por ocasião da causa, inclusivamente o "que a parte 
vencedora não pode reclamar da vencida. "A palavra - custas - restringe-se àquelas despesas, 
"que são taxadas por lei, para serem contadas contra "a parte vencida -. (Do vol. Novo 
Regimento de "Custas Judiciárias do Estado de São Paulo de Afonso "Dionísio Gama - pág. 6). 

Não vamos aqui entrar no significado jurídico das expressões, - custas, salários, despesas, 
emolumentos e outras semelhantes, pois iríamos incorrer em divagações, fugindo assim à 
finalidade deste nosso trabalho. 

Mutatis mutandis, as considerações oportunas de Pereira e Souza, supra transcritas, 
transportadas para a parte do Tabelionato, reforçará o nosso ponto de vista já exposto. 

Mesmo que o art. 18, não fizesse referencia a "despesas", ou, se outra interpretação queira se 
dar a esse vocábulo ali existente, mesmo assim, repetimos, não estaria o Serventuário, 
impedido de cobrar importâncias, a título de "custas" para serviços que venha praticar, e não 
taxados no regimento. 

Existem duas espécies de "custas ilegítimas". As excessivas e as indevidas. 

DE PLACIDO E SILVA, definindo-as esclarece: 

"Indevidas são as custas não autorizadas ou não, "previstas regulamentamente. Excessiva as 
que ultrapassem as pautas regulamentares. Custas indevidas e custas excessivas, embora 
ambas ilegítimas, "distinguem-se entre si. A excessiva é custa abusiva "pela majoração; a 
indevida é a não autorizada. (Com. ao Código Civil - 3.a Edição - Vol. I "Pag. 126). 

Por "custas autorizadas", não devemos incluir somente as que estejam expressas em lei, pois, 
qualquer delas que do regimento não conste, cobradas pelo Serventuário e desde que 
autorizadas pela parte interessada, passarão a ser legítimas. Essa autorização, tanto pode ser 
expressa ou tácita. Expressa, se a parte a der por escrito, e tácita, se concordar a pagar a 
quantia pedida pelo Serventuário em pagamento de serviços previamente ajustados, e que se 
prendem a uni ato que praticou ou irá praticar por força de suas funções. 



Desde que a parte não use do direito de reclamação que lhe é concedido pelo art. 18, já 
transcrito, subentende-se que ela, tacitamente, concordou com a quantia pedida e destinada 
ao pagamento das "custas regimentais" pelo ato expresso no regimento, e, dos serviços, que 
poderemos chamá-los de "custas autorizadas" que o Serventuário irá prestar ou já prestou a 
essa mesma parte, corno decorrência daquele ato funcional. O valor de ambas autorizações é 
idêntico, e a defini-lo existe o brocardo jurídico: 

"EADEM EST VI TACITUS ATQUE EXPRESSICONSENSUS" 

(Igual é a força do consentimento tácito e do expresso) 

Não podemos dar uma interpretação restrita a essa autorização, e desde que ela exista, de 
forma expressa ou tácita, "as custas autorizadas" ou "despesas" passam a ser legítimas, pois a 
parte, com elas estará perfeitamente acorde. Esposando ponto de vista contrário, seremos 
mais realistas do que o rei. 

É significativa a inexistência, em nossas leis, de um dispositivo que, de forma expressa ou 
tácita, proíba o Serventuário de praticar e cobrar importâncias por serviços não taxados no 
Regimento de custas, serviços esses, que,  diga-se de passagem, - são praticados com real 
proveito não só para o Serventuário que os pratica, como também para as partes que deles se 
beneficiam. 

Se recorrermos a titulo de esclarecimentos para o assunto ora em tela, ao "Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Est. de São Paulo" (Dec. 12.273 de 28-10-1941), pois falta-nos o 
nosso Estatuto, vamos lá encontrar o art. 272, assim expresso: 

"É vedado ao funcionário exercer atribuições diversas das inerentes à carreira a que pertencer 
ou "do cargo isolado que ocupar, ressalvadas as funções "de chefia e as comissões legais. (O 
grifo é nosso). O vocábulo inerente, constante do dispositivo transcrito, outras significações 
não tem se não as seguintes: 

"Que pertence a própria constituição ou essência de qualquer coisa. Intimamente ligado por 
natureza. 

Ora, os serviços e despesas "extra regimental", que o Serventuário pratica em favor das partes 
e a pedido destas, não podem e não devem ser ditas como diversas ou estranhas à sua carreira 
ou cargo, pois as mesmas nada mais são do que uma consequência das funções que exerce, ou 
de atos que praticou ou irá praticar, aos quais esses serviços e despesas acham-se 
intimamente ligados por natureza e inegavelmente à própria constituição ou essência 
daqueles mesmos atos. 

A respeito do assunto em foco, ampara-nos estes dois autorizados pareceres: 

(DESPACHO PROFERIDO PELO DOUTOR JOÃO MARCELINO GONZAGA, QUANDO CORREGEDOR 
GERAL DA JUSTIÇA, NO PROC. N.o 4.822) 

Como e de lei, devem os serventuários cotar discriminadamente, a importância dos salários a 
que tiverem direito à margem, não só dos originais, "como dos traslados, certidões e públicas-
formas que expedirem, declarando quem fez o pagamento. (Dec. n.o 3.965, de 1925, artigo 



6.º). Caso, como se alega na espécie, alem dos salários e custas normais dos atos, EXISTAM 
OUTROS PROVENIENTES DE SERVIÇOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS, como, por exemplo, o 
fornecimento de mais de um traslado, diligências, faturas de requerimentos etc., deverão ser 
destacados na cota as importâncias desses SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, com a declaração de 
terem sido especialmente encomendados pelo interessado e COMBINADO O SEU PREÇO, 
quando este já não esteja previsto no "regimento. Só assim se evitarão mal entendidos, 
surpresas e prejuízos. São Paulo, 1 de outubro de 1948 (a). Gonzaga. 

Quando, também, Corregedor Geral da Justiça, teve o Dr. Joaquim Celidonio Gomes dos Reis 
oportunidade de abordar o assunto por nós ora focalizado, com estas esclarecedoras palavras: 

Quanto aos serviços não compreendidos nas suas funções públicas, poderão os Serventuários, 
sem prejuízo da correição a que estão sujeitos e dos deveres inerentes aos seus cargos, 
PROCEDER COMO LHES PARECER CONVENIENTE, observados as Leis e regulamentos em vigor. 
(São Paulo, 18 de maio de 1931) - (Regimento das Correições de Aristides Malheiros - Pág. 23) 

(Os grifos são nossos). 

Temos a acrescentar, ainda, que pelo Acórdão n.o 47.643 da Terceira Câmara do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo - transcrito na entrega no "BOLETIM N.o 25 de Março de 
1951.")- ficou definitiva e positivada a responsabilidade civil do Tabelião que se encarrega de 
providenciar ao registro de escrituras ou títulos de seus clientes. 

Com bases naquele mesmo Acórdão, e a fim de definir responsabilidades, foi pelo 
Desembargador Leme da Silva, quando Corregedor Geral da Justiça, no processo n.o 7.624, 
determinado, em caráter de provimento, que o cartório receptor dos instrumentos desse ao 
Serventuário portador de escrituras, "recibo do recebimento dos papéis entregues, 
mencionando-se data e hora da recepção." 

Esse mesmo despacho esclareceu que 

. . .a jurisprudência já se orientou no sentido de responsabilizar o tabelião que se encarregue 
de levar a registro as escrituras de seus clientes. 

Ora, se já se define a responsabilidade do Serventuário por esses serviços, como negar-lhe o 
direito de cobrar e receber importâncias em paga desses mesmos serviços? 

Se a prática desses atos não é ilegal, cumpre, entretanto, ao Serventuário, portar-se com 
elevação na sua cobrança, e, uma vez ajustados com as partes, desempenhá-los com o máximo 
de presteza e eficiência, evitando assim mal entendidos, surpresas e prejuízos." 


