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DIREITO DE OPÇÃO À SERVENTIA DE JUSTIÇA 

DESMEMBRAMENTO DE ÁREA TERRITORIAL - DIREITO DE CONCORRER À TRANSFERÊNCIA E 
NÃO DE OBTER PROMOÇÃO - INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 6.º E 22 DA LEI N. 5.121-58 

 

A Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, ao julgar o mandado de segurança n.º  
96.547, da Comarca de -5. Paulo (Rei., Des. O. A. Bandeira de Mello), por votação unânime, 
assim decidiu: 

"Acordam, em Quarta Câmara Civil de Tribunal de Justiça do Estado, reportando-se ao 
relatório constante do acórdão de fls. 43, por votação unânime, negou a segurança. O des. 
relator assim decidiu pelos fundamentos constantes da sua declaração de voto vencido, 
inserta a fls. 54, no pré-julgado suscitado pela Colenda Quarta Câmara Civil e tido como 
improcedente pela Egrégia Seção Civil, consoante acórdão de fls. 46. Assim, no seu modo de 
ver, os artigos 22 e 6.º combinados, da Lei Estadual n.º  5.121-58, relativamente de cartórios 
de comarcas, que tiveram suas áreas desmembradas, autoriza o seguinte entendimento: a) a 
serventuário da comarca, cujo território foi desmembrado para a formação de outra comarca, 
está assegurado o direito de opção para serventia de igual natureza na nova comarca; b) não 
usada essa preferência, devolve-se aos serventuários das demais comarcas, em que, 
outrossim, se reduziram áreas territoriais, o direito de concorrerem a ela, respeitado, neste 
caso, a respectiva classe de natureza e as condições estabelecidas para a contagem de pontos, 
na apuração de a quem deve caber o provimento; e) ao serventuário, cuja comarca foi 
desmembrada, se assegura a situação mais ou menos equivalente à que até então usufruía, 
jamais se lhe confere a vantagem de auferir promoções em detrimento de outros. Acontece 
que a comarca de São Vicente, de 3.ª Entrância, é de classe diferente da de Presidente 
Venceslau, de 1.ª Entrância, bem como a de Nova Granada, de 2.ª Entrância. Portanto, 
nenhum nem outro, pode a ela concorrer se não nos termos da Lei Geral que regula o 
preenchimento mediante promoção das serventias vagas, isto é, da Lei 819-50. O direito dos 
serventuários de Presidente Venceslau como de Nova Granada só pode se concretizar na 
entrância respectiva. Constituiu uma compensação, jamais um prêmio. Visou salvaguardar os 
seus eventuais prejuízos, nunca derrogar normas de promoção nas serventias vitalícias em 
detrimento de outros em situação igual à sua. Assegurou o direito preferencial de 
transferência, e não o de promoção. Aliás, entendimento em contrário traria como 
conseqüência o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei, por admitir promoção, em 
desrespeito ao principio da insonomia do artigo 141, parágrafo 1.º da Constituição Federal, em 
oposição ao regime de acesso aos cargos públicos estaduais, previsto pelo artigo 86 da 
Constituição Paulista. Já os demais julgadores deixaram de examinar o problema relativo à 
exigência de igual classe, para provimento de cartórios de outras comarcas desmembradas, em 
que se reduziram áreas territoriais, por entenderem o direito dos serventuários se reduzia tão 
somente ao de comarca da qual se desmembrou a sua. Custas na forma da lei".   

"A Gazeta" 5 de 13/7/60 


