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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA - 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  - 
REQUISITO INDISPENSÁVEL À ELEIÇÃO DA VIA 
MANDAMENTAL  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
VERIFICAÇÃO DA CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO 
DIREITO  ALEGADO  -  APLICAÇÃO  DO  §5º  DO 
ART.  6º  DA LEI  Nº  12.016/2009  C/C INC.  IV  DO 
ART.  267  DO  CPC  -  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

-  Verificando-se  que  não  consta,  nos  autos,  os 
documentos necessários à comprovação da liquidez 
e da certeza do direito pleiteado, deve-se  denegar a 
segurança,  sem resolução do mérito,  por  força do 
§5º, do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

Vistos etc.

Tratas-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar 
impetrado por José Laércio Menezes de Melo contra ato supostamente ilegal 
cometido  pelo  MM.  Juiz  Corregedor  do  Estado  da  Paraíba,  Dr.  Meales 
Medeiros de Melo.

Alega o impetrante que o impetrado determinou, em processo 
administrativo cujo trâmite segue na Corregedoria de Justiça, a designação 
de outra pessoa para exercer a titularidade interina do Serviço de Registro 
Civil do Distrito de Galante.

Assevera que, atualmente, exerce a titularidade da Serventia 
e  foi  surpreendido  com tal  determinação,  vez que sequer  foi  citado para 
exercer a ampla defesa e o contraditório, o que enseja patente violação ao 
devido  processo  legal.  Por  fim,  pugna  pela  concessão  de  liminar  e  pela 
concessão da segurança.
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Considerando que o pedido efetivado pelo impetrante decorre 
de outro processo, bem como que o mesmo não acostou sua designação 
para responder interinamente à Serventia, foi determinada a emenda à inicial 
para o atendimento dessas diligências.

À fl. 38/40, foi acostado o pedido correto referente ao presente 
feito, retornando os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Pelo  que  restou  consignado  no  despacho  que  requisitou  a 
emenda  à  inicial,  “o único ato  expedido em nome do impetrante  é  a 
homologação da sua indicação como ESCREVENTE (fl. 11), o que não 
lhe  confere  direito  líquido  e  certo  a  permanecer  com  a  atribuição 
pretendida.” (fl. 34-v).

De  fato,  o  único  documento  do  caderno  processual  que 
demonstra  algum  vínculo  do  impetrante  com  a  Serventia  Extrajudicial 
relatada  é  uma  Portaria,  datada  de  agosto  de  2006,  que  homologa  sua 
indicação como Escrevente.

Todavia, como dito, isso não é suficiente para atestar o seu 
suposto direito líquido e certo, inexistindo, a meu ver, qualquer comprovação 
efetiva de que o mesmo exerce ou exerceu, a título precário, a Titularidade 
da Serventia Extrajudicial do Distrito de Galante.

Tal  ausência  de  prova,  inclusive,  poderia  acarretar  ao 
impetrante  a  sua  ilegitimidade  ativa  ad  causam,  pois,  conforme  se 
depreende  dos  autos,  existe  uma  Portaria  de  homologação  mais  antiga 
(fl. 12), de fevereiro de 2006, indicando Samara Maria de Melo Farias como 
substituta do citado Cartório.

Ora, assim como destaca o art.  20 e o art.  39, §2º,  da Lei 
nº 8.935/94, caberá ao Titular contratar auxiliares, designando, entre eles, 
Substitutos,  sendo  que,  em  caso  de  extinção  da  delegação  (foi  o  que 
ocorreu no caso. A Titular do Cartório de Galante perdeu a delegação 
desde  2012),  deverá  ser  o  mais  antigo  destes  últimos  a  responder 
interinamente pelo serviço. Transcrevo, agora, os dispositivos:

“Art.  20.  Os notários e  os oficiais de registro poderão, 
para  o  desempenho  de  suas  funções,  contratar 
escreventes,  dentre  eles  escolhendo  os  substitutos,  e 
auxiliares  como  empregados,  com  remuneração 
livremente  ajustada  e  sob  o  regime  da  legislação  do 
trabalho.”

Art. 39. […]. § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial 
de  registro,  a  autoridade  competente  declarará  vago  o 
respectivo  serviço,  designará  o  substituto  mais  antigo 
para responder pelo expediente e abrirá concurso.
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Assim, sem o ato de designação precária do impetrante para 
responder à Serventia, o mesmo sequer detém legitimidade para reclamar 
qualquer nomeação de terceiro, pois foi indicado apenas como Escrevente, 
havendo,  no  caso,  a  designação  de  uma  Substituta,  com  Portaria 
homologatória mais antiga, o que dá a entender que somente ela teria o 
pretenso direito de reclamar em Juízo o ato sob análise. Sobre esse tema, 
acosto os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO.  SERVENTIA  JUDICIAL. 
PRELIMINARES.  ALEGADA  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR 
ILEGITIMIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA.  NECESSIDADE DA 
CITAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ NA CONDIÇÃO DE 
LITISCONSORTE.  ENTE  DEVIDAMENTE  INTEGRADO  À 
LIDE. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO 
TITULAR  DE  OFÍCIO.  CRITÉRIO  DA  ANTIGUIDADE. 
LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI. NÃO OBSERVÂNCIA. 
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTIGOS  20,  §  5º  C/C  39,  §  2º, 
AMBOS  DA  LEI  Nº  8.935/94  (LEI  DOS  NOTÁRIOS). 
DIVERSOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  "Extinta  a 
delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade 
competente  declarará  vago  o  respectivo  serviço, 
designará o substituto mais antigo para responder pelo 
expediente e abrirá concurso." (§ 2º, do art. 39, da Lei nº 
8.935/94). (TJ-PR,  Relator:  Paulo  Habith,  Data  de 
Julgamento: 02/07/2012, Órgão Especial)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VACÂNCIA 
DA  TITULARIDADE  DE  CARTÓRIO.  SUBSTITUIÇÃO 
PROVISÓRIA  PELO  SUBSTITUTO  MAIS  ANTIGO  ATÉ 
PROVIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTELIGÊNCIA DO § 5º DO 
ART.  20  C/C  §  2º  DO  ART.  39  DA  LEI  N.  8.935/94.  1. 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança pelo qual 
visa escrevente substituta, na forma do § 2º do artigo 39 
da Lei n 8.935/94, ser oficialmente designada responsável 
pelo expediente de serventia vaga, tendo em vista que, 
após a transferência da ex-titular em 31/01/2005, passou a 
exercer de fato e de direito a função de Responsável pelo 
Expediente,  situação  funcional  que  pretendia  fosse 
regularizada  com  a  sua  designação  pela  autoridade 
judiciária competente. O acórdão recorrido entendeu que 
não socorre à impetrante a disposição contida no § 2º do 
artigo 39 da Lei n. 8.935/94, pela razão de não haver ela 
provado ser 'o substituto mais antigo'  da serventia.  Ao 
contrário,  o  que  provou  foi  que  tinha,  até  a  data  da 
impetração,  apenas  7  (sete)  meses  de  contratada  pela 
antiga  Titular  (fls.  22  e  2),  ao  passo  que  o  escrevente 
afinal designado para a função já fora substituto de 1996 
a 1997 e de 2003 a 2004. 2. A recorrente não logrou provar 
o seu direito à disposição contida no § 2º do artigo 39 da 
Lei n. 8.935/94, que diz: "extinta a delegação a notário ou 
a oficial  de registro,  a autoridade competente declarará 
vago o respectivo  serviço,  designará o substituto mais 
antigo  para  responder  pelo  expediente  e  abrirá 
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concurso." 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou sua 
jurisprudência  no  sentido  de  que  deve  ser  designado 
para  responder  provisoriamente  pelo  serviço,  até  a 
realização de concurso público, o substituto mais antigo 
da  serventia. Precedentes.  4.  Recurso  ordinário  não-
provido. (STJ  -  RMS:  23823  RJ  2007/0061917-0,  Relator: 
Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 06/03/2008, 
T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
03/04/2008)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  - 
PRESSUPOSTOS  -  ART.  535  DO  CPC  -  EFEITOS 
INFRINGENTES  -  EXCEPCIONALIDADE  -  ATIVIDADE 
NOTARIAL  E  DE  REGISTRO  -  TITULARIDADE  DE 
CARTÓRIO  -  EXTINÇÃO  DA  DELEGAÇÃO  - 
SUBSTITUIÇÃO  PROVISÓRIA  -  SUBSTITUTO  MAIS 
ANTIGO - INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 20 C/C § 2º DO 
ART. 39 DA LEI 8.935/94. I- Os embargos de declaração 
devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir 
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  não  havendo 
qualquer  um  desses  pressupostos,  rejeitam-se  os 
mesmos. II- Inviável em sede de embargos declaratórios a 
concessão  do  excepcional  efeito  infringente,  quando  a 
oposição dos mesmos cinge-se em repisar os próprios 
fundamentos da impetração. III-  A teor da jurisprudência 
desta  Corte,  "o  ingresso  na  atividade  notarial  e  de 
registro sujeita-se, dentre outros requisitos, à habilitação 
em concurso público de provas e títulos, realizado pelo 
Poder Judiciário, a quem compete, no caso de extinção 
da  delegação  a  notário  ou  oficial  de  registro  declarar 
vago  o  cargo,  designar  o  substituto  mais  antigo  para 
responder  pelo  expediente  e  abrir  o  certame".  IV-  Da 
leitura  dos  artigos  20,  §  5º  c/c  39,  §  2º,  ambos da  Lei 
8.935/94,  deduz-se:  havendo  a  vacância  do  Titular  do 
cartório, o funcionário que o substituirá será o substituto 
mais antigo e não o escrevente mais antigo. O texto legal 
é  claro  não  comportando  outra  interpretação. 
Precedentes:  RMS  8.086-MG  e  AGA  248.690-RJ.  V- 
Despicienda  a  argumentação  da  existência  de  "fatos 
novos"  ensejadores  da  perda  de  objeto  do  recurso, 
quando os aludidos "fatos" em nada alteram o resultado 
final  deste  processo  VI-  Embargos  de  declaração 
rejeitados. (STJ - EDcl no RMS: 11912 GO 2000/0039174-3, 
Relator:  Ministro  FELIX  FISCHER,  Data  de  Julgamento: 
18/12/2001, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:  DJ 
25/02/2002 p. 401)

Por  esse  motivo,  penso  que  a  segurança  pleiteada  no 
presente  writ deve ser denegada, nos termos do §5º do art.  6º da Lei nº 
12.016/20091 c/c  inc.  IV  do  art.  267 do CPC2,  ante  a  ausência  de prova 
pré-constituída do direito líquido e certo perseguido, que consiste em um dos 

1 Art. 6º. […] § 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no  
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

2 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]
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pressupostos  de  desenvolvimento  válido  do  processo.  Nesse  sentido, 
destaco:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  POLÍCIA  MILITAR. 
ASCENSÃO  AO  POSTO  DE  SARGENTO  BOMBEIRO. 
PORTARIA  EM  QUE NÃO  CONSTA  O IMPETRANTE  NA 
RELAÇÃO  DE  OFICIAIS  PROMOVIDOS.  ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DE  PRESUNÇÃO  DE 
INOCÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO 
INFORMA  AS  RAZÕES  DE  SEU  ALIJAMENTO  DA 
DISPUTA.  ATO  COATOR.  AUSÊNCIA.  INEXISTÊNCIA DE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO 
PERMITIDA  NA  VIA  MANDAMENTAL.  AUSÊNCIA  DE 
PREENCHIMENTO  DE  PRESSUPOSTO  DE 
ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSAR COM 
OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL OU NA VIA ORDINÁRIA. 
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM  SEM  APRECIAÇÃO  DO 
MÉRITO. NOVA NORMA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 267, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C 
O DISPOSTO NO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. - 
Em sede de writ of mandamus, o recebimento da inicial 
está condicionado à existência de prova pré-constituída. - 
Pela natureza do procedimento e do direito discutido em 
sede de mandado de segurança,  não se admite dilação 
probatória.  -  “A  concessão  do  mandado  de  segurança 
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que 
se  quer  ver  declarado,  apta  a  permitir  o  exame  da 
pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. 
” (STJ. Primeira seção. AgRg no MS 15167 / DF. Rel. Min. 
Luiz Fux. J. Em 23/06/2010). - “No caso sub examinem, a 
impetração  não  veio  guarnecida  com  prova  pré-
constituída a embasar o pleito deduzido nesta escorreita 
via,  já  que o autor não juntou nenhum documento que 
evidenciasse  o  ato  coator  o  qual  determina  o  seu 
impedimento para colar grau por conta da não realização 
do Enade.” (STJ.  RCDESP no MS 14983 /  DF.  Rel.  Min. 
Benedito  Gonçalves.  J.  Em  24/02/2010).  -  É  de 
responsabilidade  do  impetrante  a  juntada  dos 
documentos comprobatórios da alegação do seu direito 
líquido e certo, só se determinando sua apresentação pela 
autoridade coatora em caso de recusa injustificada, a teor 
do  disposto  no  art.  6º,  §1º,  da  Lei  nº  12.016/2009. 
Precedentes do STJ. - O mandado de segurança deverá 
ser  extinto  sem  resolução  de  mérito,  denegando-se  a 
ordem,  quando inexistente a  prova  pré-constituída,  nos 
termos dos arts.  6ª,  §5º,  e  10,  caput  ,  ambos da Lei  n. 
12.016/2009 c/c art. 267, inciso I, do Código de Processo 
Civil.  -  “Art.  6º  das  Lei  12.016/09.  (…)  §5º  Denega-se  o 
mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 
da  Lei  n.  5.869,  de  11  de  janeiro de  1973  –  Código  de 
Processo Civil.” (§5º,  do art.  6º,  da Lei nº 12.016/2009).” 
(TJPB -  Acórdão do processo nº  20075564020148150000 - 
Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator  DES  JOSE  RICARDO 
PORTO - j. Em 25-07-2014)

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo;
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“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PUBLICO. 
PRETENSÃO  DE  PERCEBIMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO. 
NECESSIDADE  DE PREENCHIMENTO  DOS REQUISITOS 
CONSTANTES  NA  PORTARIA  NO  617/2000  DA 
SECRETARIA  ESTADUAL  DE  SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  INSTRUÇÃO  DEFICIENTE. 
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO  COMPROVADO. 
APLICAÇÃO  DO ART.  6º,  5º,  DA LEI  12.016/2009 C/C O 
ART.  267,  IV,  DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇAO  DO  MERITO.  DENEGAÇAO  DA 
SEGURANÇA.  O  Mandado  de  Segurança  possui  via 
estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos 
fatos,  com  indicação  clara  do  direito  que  se  reputa 
líquido, certo e violado, devendo, ser, impreterivelmente, 
amparado em prova pré-constituída.”  (TJPB - Acórdão do 
processo  nº  05883470720138150000  -  Relator  DES. 
LEANDRO DOS SANTOS - j. em 05-02-2014) 

Por fim, é imperioso repisar que foi oportunizada a produção 
da prova pré-constituída no momento em que restou determinada a emenda 
à  inicial,  porém,  o  impetrante  se  limitou  a  acostar  apenas  o  pedido, 
cumprindo parcialmente a diligência requisitada.

Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, nos termos do §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 c/c inc. IV 
do art. 267 do CPC. Custas pelo impetrante, cujo pagamento resta suspenso 
pelo deferimento da gratuidade judicial.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 1º de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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