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RETENÇÃO DE AUTOS - Inadmissibilidade Os contadores só tem ação executiva, não podendo 
reter processos para se cobrar das custas que lhes forem devidas". 

 

EMBARGOS - Não cabem em mandados de segurança. 

Na comarca de Jaboticabal determinou o Juiz de Direito ao Distribuidor, Contador e Partidor, 
que baixasse aos Cartórios de origem os autos que retinha em seu poder A espera do 
pagamento de suas custas. Justificou a sua providência dizendo que o serventuário só tem 
direito à cobrança executiva, logo após a prática do ato, não o de retenção dos processos, 
porque isso implicaria na dilatação de prazos, que são regulados por lei federal, por se tratar 
de matéria processual da competência da União. Frisou que se é certo que constitui um 
absurdo que a cada ato praticado corresponda uma ação executiva autônoma, o absurdo 
existe, é do Código de Processo Civil e não pode ser eliminado; e observou que, em 
compensação, mais absurda seria a interpretação de que a cada ato corresponde um. direito 
de retenção, também autônomo como teria Preceituado o legislador estadual ao organizar o 
atual regimento de custas.  

O serventuário desobedeceu a ordem judicial e por isso foi suspenso de suas funções. Seu 
substituto baixou os autos e impetrou um mandado de segurança contra a decisão do 
magistrado, a fim de que a matéria fosse resolvida de uma vez, passando a vigorar no Estado 
inteiro. Daí o interesse que a questão despertou e que nos move a fazer a presente publicação. 

Ora, acaba o Tribunal de Justiça de se manifestar sobre o caso, deixando de tomar 
conhecimento dos embargos opostos ao acórdão da Primeira Câmara Civil, que deu ganho de 
causa ao juiz de Direito. Ficou decidido que não cabem embargos em mandado de segurança, 
pelo que, os membros integrantes do Primeiro Grupo de Câmaras Civis não chegaram a entrar 
no mérito da questão. - (Processos n.ºs 59.286, 59.079. 57.354, 59.548 e 60.249). 

Transitou portanto em julgado o acordo embargado e já agora se justifica a sua publicação, 
ainda que em resumo, porque nele se contém as razões que alicerçaram a resolução tomada 
por ocasião do primeiro julgamento na segunda instancia. 

Depois de historiar o caso, diz o venerando acordão, lavrado pelo desembargador Azevedo 
Marques: 

"Argumenta o impetrante com o art. 14 do citado decreto 14.978 (Regimento de Custas) que 
dispõe que, antes da devolução dos autos ou Cartório de origem, deverão ser pagas as custas 
devidas ao contador ou partidor, inclusive as referentes aos exames do oficio. E alude ao art. 
56 do Código de Processo Civil, segundo o qual. logo depois de concluído o ato, o requerente 
pagará as custas respectivas. 

Que se segue dai? O direito ao serventuário cujas custas não foram satisfeitas, desde que 
exigíveis, de reter os autos em seu poder? Evidentemente não. Os dispositivos em apreço 



apenas fixam o momento em que as custas se tornam exigíveis. Se a parte, a quem incumbe o 
pagamento, não o satisfaz desde logo, nasce para o serventuário, delas credor, o direito de 
exigi-las pela vila executiva (Codigo citado, artigo 298, n. 1 e não o de sustar o andamento dos 
feitos, disciplinado por disposições processuais, que são leis de ordem pública. Tais disposições 
excluem, por si o direito de retenção dos autos, cujo exercício se evidencia com elas 
incompatíveis". 

Fica assim resolvida a questão suscitada em Jaboticabal, orientando-se a jurisprudência no 
sentido de admitir que os escrivães - a não ser nos casos expressamente determinados pelo 
Código do Processo Civil - não podem reter autos em Cartório 6 espera do pagamento de suas 
custas. Devem processar os feitos normalmente, cobrando as partes executivamente, à 
medida que forem praticando os respectivos atos, ou aguardando determinados instantes para 
ajuizar as suas próprias ações, quando ocorra e caso de que não recebam dos interessados o 
pagamento devido. 

(acórdão da Primeira Câmara Civil, de 24 de junho de 1952, no processo de mandado de 
segurança n. 59.286; os embargos opostos ao acordão foram decididos pelo Primeiro Grude 
Câmaras Civis, em. 27 de janeiro de 1953). 


