
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Na representação formulada por Joaquim de Brito Pereira Junior relativa a publicações de 
relação de ofício que tem os anexos de "Serviço de Menores": "A pretensão do requerente não 
pode ser atendida, conforme bem o demonstra a informação abaixo transcrita. S. P. 3. junho 
de 1955. a) Gomes de Oliveira". "Seção de concurso. Exmo Sr. Des. Presidente: Representa 
Joaquim de Brito Pereira Junior escrevente do cartório do 2.º oficia Privativo de Menores da 
Capital, pleiteando que, quando se expedir editais de abertura de concurso para provimento 
de ofícios de justiça, faça se constar, também, se tem ou não a seu cargo o "serviço de 
menores". Pede, também, seja publicada a relação de todos os cartórios do Estado que têm, 
como anexo, esses serviços. Alega em abono a sua pretensão que muito difícil é obter 
informação nesse sentido e a prova necessária para que possa concorrer a cartórios que 
possuam anexo dessa natureza. Cabe-nos esclarecer a essa Eg. Presidência que esta seção 
quando expede editais, nos termos da lei que regula a matéria, nunca tem especificado quais 
os anexos que o cartório vago possui. Compete aos candidatos, serventuários da justiça como 
são, estar a par das leis que regulam o assunto e conhecer suas possibilidades de inscrição. O 
que pede, portanto, o requerente não tem amparo algum e a satisfação ao que pretende, 
parece-nos impraticável. Isto porque o "serviço de menores", é uma obrigação, na maioria das 
comarcas, que o próprio magistrado determina por simples portaria, a qualquer dos 
serventuários sob sua jurisdição e essa determinação pode ser a titulo precário, não exigindo 
mesmo, a prestação de tal serviço por um espaço de tempo certo. Dessa regra geral só fogem 
os cartórios que foram criados já com essas ,atribuições, como anexos. Assim, admitindo-se a 
hipótese de se atender o suplicante, uma relação que fosse publicada em um dia, já poderia 
não ser exata nos dias subsequentes. E a expedição de editais com esse esclarecimento 
também nunca foi feita porque isso nunca foi exigido até o momento. Aliás, está sujeita, ainda, 
à interpretação do Eg. Conselho Superior da Magistratura a hipótese prevista pelo requerente 
de se considerar oficial e legalmente, como anexo de um cartório e para efeito de inscrição em 
concurso o "serviço de Menores" quando ele é prestado por ordem do próprio juízo. É o que 
nos cabe esclarecer para que V. Ex.a. se digne ordenar o que for de direito. S. Paulo, 25 de 
maio de 1955. a) Cícero do A. Palmeira (Chefe de Seção)". 

D.  O. 5-6-55. 


