
UMA INTERESSANTE QUESTÃO LEGISLATIVA 

O QUADRO TERRITORIAL, ADMINISTRATIVO E JUDICIÁRIO DO ESTADO SÓ PODE SER 
MODIFICADO NOS ANOS DE MILÉSIMOS 3 E 8 - DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Tem constituído matéria de inúmeras proposições na Assembléia Legislativa Estadual a 
alteração do quadro territorial administrativo e judiciário do Estado. Por motivos vários, 
inclusive proteção a correligionários e perseguição a inimigos políticos, os deputados 
apresentam projetos visando a alteração de comarcas, municípios, distritos, subdistritos e 
circunscrições imobiliárias e se empenham junto aos seus pares para a sua aprovação. 
Entretanto, a competência plena da Assembléia para legislar sobre esse assunto apenas se 
reabre de 5 em 5 anos, por ocasião das chamadas leis qüinqüenais, de acordo com os 
dispositivos constitucionais. Fora desse prazo, somente mediante solicitação do Poder 
Judiciário, quanto à alteração da divisão e organização judiciárias, pode o Poder Legislativo 
encaminhar projetos com esse objetivo. 

Recentemente esse assunto foi objeto de importante decisão do plenário do Tribunal de 
Justiça do Estado, que, uma vez por todas, firmou jurisprudência sobre a matéria. Essa decisão 
foi proferida num mandado de segurança impetrado, por intermédio do seu advogado, Dr. 
Joviro Foz, pelo titular do cartório de registro de imóveis da Segunda Circunscrição de 
Presidente Prudente, que viu o território da sua circunscrição totalmente alterado, em 
beneficio da primeira, por urna lei estadual que tinha o n.º 2.879, de 21 de dezembro de 1954. 
O impetrante apresentou sólidos fundamentos para demonstrar que a referida lei era 
duplamente inconstitucional, ferindo dispositivos da Constituição Federal e Estadual. Aquela, 
firmando que "serão inalteráveis a divisão e a organização judiciárias, dentro de 5 anos da data 
da lei que a estabelecer, salvo proposta motivada do Tribunal de Justiça" (art. 124) - e esta, 
que "o quadro territorial administrativo e judiciário do Estado será fixado em lei quinquenal, 
baixada nos anos de milésimos 3 e 8" (art. 151) serviram de fundamento para o pedido. 

No âmbito da organização judiciária ficou estabelecido, nessa decisão, que ela consiste na 
nomenclatura, enumeração, disposição, competência material e territorial, tanto dos juizes 
como dos órgãos auxiliares do Juízo, de acordo com a conhecida lição de João Mendes. Assim, 
estão sob o amparo desse dispositivo constitucional não só os juizes, como todos aqueles que 
prestam o seu auxilio à distribuição da justiça, tais como membros do ministério público, 
tabeliães, oficiais do registro civil e de imóveis e outros. Não só as suas atribuições e 
competência não podem ser alteradas por disposições legislativas, fora das leis quinquenais, a 
não ser no caso de provocação do Poder Judiciário, como igualmente os territórios, dentro dos 
quais praticam os seus atos de oficio, também não podem ser alterados. 

Admitindo-se que todo o território do Estado esteja dividido em quadros administrativo e 
judiciário, conclui-se que nenhuma alteração nele poderá ser produzida, a não ser nos anos de 
milésimos 3 e 8, por ato de iniciativa própria do Poder Legislativo. E nesse quadro ficam 
incluídas desde as células de maior extensão, como as comarcas, como igualmente aquelas de 
menor, como os distritos e subdistritos. 



Assim, em face dessa decisão, ficaram os deputados bem esclarecidos sobre os limites das suas 
atribuições. Inútil será tentar fazer passar lei que infrinja dispositivos legais, porque isso, além 
de demonstrar o precário conhecimento dos ilustres mandatários do povo, principalmente dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça, nos quais se presumem ditos conhecimentos, 
irá fatalmente encontrar pela frente o Poder Judiciário, que, cioso das suas prerrogativas, não 
dará vida legal ao diploma legislativo. 
 

Juntamente com essa decisão, o Tribunal de Justiça, também por maioria esmagadora, decidiu 
duas preliminares interessantíssimas. A primeira delas referia-se ao caso da possibilidade de 
atacar-se a lei em tese pelo mandado de segurança - reconhecendo o Tribunal que, em se 
tratando de leis auto executórias, é de se admitir esse recurso. Ficou estabelecido "que ao 
princípio que se veda conhecer da lei em tese, para lhe proclamar a inconstitucionalidade, se 
deve admitir temperamento, nos casos em que a lei dispensa ato posterior, para que se 
individualize o sujeito passivo da sua aplicação" - segundo o ensinamento de Seabra Fagundes. 

A segunda tese preliminar foi a de que, em casos tais, mesmo que o governador não tenha 
sancionado a lei visada, será ele sempre, e não a Assembléia Legislativa, cujo presidente fez 
promulgar o decreto legislativo, o réu nesses processos, em face do dispositivo constitucional 
estadual que reza verificar-se, no caso, sanção implícita por parte do governador, tornando-se, 
portanto, responsável pela executoriedade da lei. 
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