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Proc. n. 3309 - São Paulo. 

Correição parcial requerida por Raul. de Aquino nos autos de ação de despejo que Josefa Luz 
move ao requerente. 

ACÓRDÃO 

Ilegalidade do despacho mandado selar e preparar a fim de ser exarada a decisão senadora. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial n. 59.190, da comarca de São 
Paulo, em que é requerente Raul de Aquino Impugnando despacho do Juiz da 15.a Vara Cível, 
nos autos da ação de despejo intentada por Josefa Luz: 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura em julgar procedente o pedido para considerar 
insubsistente a decisão que determinou fossem os autos selados e preparados a fim de ser 
exarado o despacho saneador. 

Depreende-se do artigo 293 do Código de Processo Cível, que esse despacho tem de ser 
proferido com celeridade; constitui termo que decorre automaticamente do andamento da 
causa, sem dependência de preparo prévio; não deve sofrer demora resultante do pagamento 
das custas. A exigência em contrário não tem apoio em lei atenta contra a pureza do sistema 
adotado no Código do Processo Civil, pois entrava o prosseguimento do feito, dando causa à 
sua paralisação; viola o § 3.º do art. 56 do citado estatuto que nem para a sentença final, em 
primeira instância, torna imprescindível o pagamento antecipado de custas. 

Da análise de todo o art. 56, verifica-se que em seu corpo define o direito do serventuário ao 
recebimento das custas, logo depois de concluído o ato, mas somente no seu § 2.º declara o 
momento da efetivação desse direito. 0 serventuário que não quiser aguardar esse momento, 
terá de se socorrer da ação prevista no art. 298 n. 1 (Acórdão da 4.ª Câmara Civil, Rev. dos Tri. 
vol. 190,364). Esse julgado ajusta-se à melhor interpretação doutrinária: (A regra consagrada 
no § 2.º tem por objeto possibilitar o julgamento independentemente da conta de custas. Se a 
decisão ficasse condicionada ao pagamento das custas contadas nos autos, é claro que ao Juiz 
não se depararia nunca oportunidade de proferir a sentença na própria audiência de instrução 
e debate. Proferida, porem, a sentença nem o vencido poderá dela  recorrer nem ao vencedor 
será permitido executá-la sem aquele pagamento. Por esse modo assegura-se o direito dos 
interessados sem sacrifício da marcha processual". (Pedro Batista Martins, Com. Cod de Proc. 
Civil vol. 1 pag. n. 160). 

Sendo essa a regra geral, com maior razão se torna inadmirável o pagamento antecipado de 
custas na interlocutoria do saneamento do feito. Assim tem decidido, na espécie, o Egrégio 
Tribunal de Justiça em suas diversas Câmaras e até em recurso de revista, reconhecendo em 



jurisprudência pacifica "a ilegalidade do despacho de selar e preparar a fim de ser propalada a 
decisão saneadora" (Rev. dos Tribunais Vols. 174/306; 187/354; 180/791 e 190/364). Em 
julgados de Tribunais de outros Estados, fixou-se o mesmo critério: (Arch. Jud. Vol. 89. pag. 75 
com relação ao Distrito Federal; Mensario Forense Vol. 1.º pags. 24G e 264 e Rev. Forense Vol. 
124 pag. 186 quanto a Minas Gerais: a Paraná Judiciário Vol. 47 pag. 26 atinente ao Paraná). 
Dele não se afasta o Egrégio Tribunal Federal de Recursos (Diário da Justiça da União, outubro 
de 1950 pag. 3453). 

Cumpre notar que a matéria é regida por lei processual de competência federal, excluindo 
qualquer restrição resultante de normas de Organização Judiciária ou de sua parte 
complementa contida no Regimento de Custas. Não é possível obliteração de uma regra dessa 
natureza - que pela Constituição tem de prevalecer em todo o Brasil - porque diploma local 
dispõe em sentido contrário. A norma do processo prescreve o momento em que se tornam 
exigíveis os emolumentos judiciais, relegados aos regimentos de custas respectivas o 
"quantum" e a natureza dos mesmos. "Não prevalecem sobre o disposto no art. 56 § 2.º do 
Código de Processo Civil, quaisquer estipulações em contrário inseridas nos respectivos 
Regimentos de Custas dos Estados. A legislação federal em apreço podia como o fez e sem 
invasões viciosas de atribuições fixar de maneira normativa o momento exato em que as 
custas se tornam exigíveis. Face ao sistema processável vigorante entre nós, não é licito erigir 
como motivo impediente do julgamento da demanda, a falta de preparo prévio dos autos. 0 
despacho que o exigiu portanto é ilegal". (Emenda ao Acórdão do Tribunal Federal de Recursos 
"in" Diário da Justiça da União acima citado). 

Diga-se de passagem que o último Regimento de Custas do Distrito Federal, de 1944 
(abolando-o aos princípios dominantes do Código de Processo Civil, cancelou o artigo do 
regimento anterior que determinava o pagamento antecipado de custas e o substituiu por 
outro consentâneo com o regime processual. 

Note-se afinal, que na quase totalidade das Comarcas do Estado, tem-se mantida ilesa a boa 
orientação oriunda das normas processuais: na da Capital, entretanto, vem-se implantando a 
praxe injustificável que deu motivo a este pedido de correição. 

Em resumo: O despacho saneador não fica na dependência do pagamento de custas e de 
maneira geral, a falta de preparo prévio não constitui entrave para o ato judicial, nem pode 
servir de pretexto para que o serventuário ou dificulte o andamento do processo. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 17 de junho de 1952. 

aa) Meirelles dos Santos, Presidente Gomes de Oliveira, Vice presidente em exercício. Mareio 
Munhós, Corregedor geral e relator. Copiado do original por: (ass. ilegível). 

D. J. 6/8/52. 


