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DIREITO E JUSTIÇA 

O TRIBUNAL NÃO TOMOU CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SEGURANÇA CONTRA A APLICAÇÃO 
DA LEI 4.342 

FOI IMPETRADO O MANDADO POR SERVENTUÁRIOS DO INTERIOR 

 

O Tribunal de Justiça do Estado, ao julgar o Mandado de Segurança n.º 82.013, da Comarca de 
Ituverava, em sessão plenária, assim decidiu (Rel. Des. J. G. R. Alekmin); por maioria de votos:   

"Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado, 
que promoveu ao cargo de serventuário do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Igarapava o escrevente habilitado desse cartório, Paulo Balieiro. Alega o 
impetrante que, vago o mencionado cartório, a Presidência do E. Tribunal de Justiça fez 
publicar, em 8 de fevereiro de 1956, edital de concurso de remoção, referindo-se 
erradamente, ao art. 26 da lei n.º 819 e esclarecendo que em tal concurso poderiam inscrever-
se, unicamente, serventuários de oficio da mesma natureza ou com anexos do oficio em 
concurso, desde que pertencentes à mesma classe, de qualquer natureza, que eram bacharéis 
em direito em 18 de novembro de 1954 e que contassem mais de vinte anos de efetivo 
exercício. Escreventes habilitados, portanto, não poderiam inscrever-se no concurso, que era, 
apenas, de remoção. Deveria abrir-se, a seguir, mediante novo edital, concurso de provas e de 
títulos, no qual se inscreveriam escreventes habilitados que preenchessem os requisitos legais. 
Mas isso não foi feito. No concurso de remoção se inscreveu, indevidamente, um escrevente 
habilitado, que foi indicado para promoção: o escrevente Paulo Balieiro. Consequentemente, a 
nomeação deste escrevente se baseou em concurso irregular, ilegal. Feriu direito liquido e 
certo do impetrante e de todos aqueles que, na qualidade de escreventes habilitados, 
quisessem participar do concurso de provas e títulos. 

Dai a impetração da segurança para que se anule a nomeação irregular. O pedido não merece 
conhecimento. O provimento das serventias de justiça se faz, comunicada a existência de vaga, 
mediante concurso, perante o Poder Judiciário, cabendo ao Egrégio Conselho Superior da 
Magistratura as atribuições de comissão examinadora, nos casos previstos no art. 26 da lei n.º 
819. Feita a classificação dos candidatos, a lista de classificação se encaminha ao Chefe do 
Poder Executivo que, dentro de dez dias, proverá a vaga "por qualquer dos candidatos 
classificados no respectivo concurso" (art. 35 da lei n.º 819). São, portanto, atos distintos, a 
classificação e a nomeação. Na espécie, o próprio impetrante sustenta que a ilegitimidade, no 
provimento do cartório de Igarapava, estaria na realização do concurso, em que se admitiu, 
irregularmente, a inscrição de um escrevente. Mas este ato não corre à conta do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, que poder algum tem de aprovar ou alterar a decisão do Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura, quanto à classificação dos candidatos. Portanto, se o 
impetrante entendia violadora de direito seu, liquido e certo, aquela classificação, contra o ato 
do Egrégio Conselho, dentro do prazo de cento e vinte dias e demonstrando a legitimidade de 
seu interesse, com a comprovação de reunir os requisitos exigidos por lei para inscrever-se em 



concurso de provas e títulos, é que devia pedir a medida. Dirigindo o pedido contra o Exmo. Sr. 
Governador do Estado, para impugnar o ato de nomeação com fundamento em ilegalidade na 
realização do concurso, é evidente que o impetrante ,reclama a segurança contra quem não 
tem qualidade para responder pela ilegalidade argüida. Caso é, assim, de se não tomar 
conhecimento do pedido, "Os casos em que o suplicante carece do "writ", não permitem a 
denegação no seu próprio significado; esta pressupõe o exame do mérito e desde que 
qualidade não tenha quem impetra uma segurança, nem a possui aquele a quem se dirige, não 
é a denegação que se impõe, e sim o não conhecimento, porquanto denegação implica em 
exame do mérito, e não há falar em mérito quando falta qualidade ao impetrante ou ao 
impetrado". (v. "Rev. de Direito", da Proc. Geral do D. Federal, vol. 3, pag. 339). Pelo exposto, 
Acordam em Sessão Plenária do Tribunal de Justiça, por maioria do. votos, não tomar 
conhecimento do pedido". 


