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Interpretação da Lei n. O 916, de 1949.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Impetrante: Hamilton de Morais e Barros
l'íandado de segurança n.o 3.849 - Relator: Sr. Ministro
BARROS

ACÓRDÃO

Vistos, examinados e discutidos êstes
-autos de mandado de segurança n.o
3.849, do Distrito Federal, sendo requerente, Hamilton de Morais e Barros:
Acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Tribunal Pleno,
indeferir a segurança, unânimemente.
O relatório do feito e as rawes de
decidir constam das notas datilográficas
que precedem.
Custas na forma da lei.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1957.
Orosimbo Nonato, Presidente.
Burros Barreto, Relator.
RELATÓRIO

o

Sr. Ministj'O Barros Barreto
Contra o ato do Sr. Presidente da República, que negou a transferência solicitada para o Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões, vago
em virtude de promoção a Desembargador do respectivo titular, impetrou
mandado de segurança o Dl'. Hamilton
de Morais e Barros, Juiz de Direito
da Quinta Vara Criminal da Justiça do
Distrito Federal.
Eis a petição inicial: (lê) .
As informações pedidas foram remetirlas, as seguintes, que passo a ler:
(lê) .
O litisconsorte passivo, Dl'. Ivan Lopes Ribeiro, intimado, juntou estas alegações, a fls. 29; (lê).
Teve v~sta dos autos a douta Procuradoria Geral da República, que emitiu o parecer de fls. 37:
"O Juiz de Direito da Justiça do
Distrito Federal, Hamilton de Morais

BARRETO

e Barros, pede mandato de segurança
contra o ato de S. Excia., o Sr. Presidente da República, publicado no Diário
Oficial de 27-6-1956, que lhe negou a
transferência pedida para a Segunda
Vara de órfãos e Sucessões da mesma
Justiça, vaga em virtude da promoção
a Desembargador do então titular.
Alega o impetrante que lhe cabia
a preferência entre os seus demais colegas concorrentes ao preenchimento da
referida vaga, por ser ex-combatente,
de vez que, como oficial superior da
reserva não remunerada da Marinha
de Guerra, prestou serviço de guerra
durante o último conflito mundial, estando, portanto, amparado pela Lei n.o
916, de 14-11-1949, que, no art. 1.°
assim dispõe:
•. Art. 1.0 Os funcionários ou extranumerários que, como convocados ou voluntários, tenham tomado parte em ope.
rações de guerra, integrados na Fôrça
Expedicionária Brasileira, vigente esta
lei terão assegurada, em igualdade de
condições de merecimento ou de antigüidade na classe ou função, preferência para a primeira promoção, ou melhoria a que conco~·rerem.
Parágrdo único. Igual direito é concedido aos que presbram serviços nas
guarnições dos navio;; de guerra, ou
n'crcantes, que se hajam empenhado em
oIleraç5es bélicas, cu de transportes nas
~or.as canflagradas".
Inexiste, porém, a preferência alegada pelo impetrante, pois o que o artigo
já transcrito da Lei n.o 916, de 1949,
assegurou aos que tomaram parte em
operações de guerra foi, em igualdade
de condições, de merecimento ou de ant;güidade na classe ou função, prefe-
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rência para a primeira promoção, ou
melhoria, a que concorrerem.
Ora, como esclarece a informação oficiaI (fls. 20-21), o impetrante só solicitou a aludida transferência depois
de decorrido o prazo de cinco dias fixado no art. 8. 0 da Lei n. o 1.301, de
28-12-1950, não tendo, assim, direito a
reclamar contra o não entendimento do
seu pedido de transferência.
Ademais, o impetrante não estava
em igualdade de condições de mereci·
mento ou de antigüidade na classe ou
função, nem estava concorrendo à primeira promoção ou melhoria, por isso
que dos treze candidatos à dita transferência só um, que não foi o promovido, era menos antigo que o impetrante, e também porque não se tratava de
promoção ou melhoria (esta respeitante
apenas à função de extranumerário, a
que não pertencia o impetrante), mas
tão-só de transferência, o que não está
previsto na citada Lei n. o 916, de 1949.
Aliás, como salienta ainda a informação oficial, a primeira promoção do
impetrante depois de haver prestado o
aludido serviço de guerra, já se verificou quando, como Juiz Substituto, foi
promovido a Juiz de Direito.
Finalmente, consta da certidão de
fls. 35 que o Juiz Ivan Lopes Ribeiro,
que foi o transferido para a vara pretendida pelo impetrante, nunca foi punido pelo colendo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, enquanto que o impetrante foi censurado publicamente
pelo mesmo Tribunal, em sessão plenária de 3 de maio de 1954, sendo de
acrescentar que o impetrante foi ainda
processado pelo mesmo Tribunal como
incurso no art. 140 do Código Penal,
tendo sido julgada extinta a punibilidade, em virtude de estar a ação prescrita.
Não existia, pois, igualdade de condições entre o impetrante e o Juiz Ivan
Lopes Ribeiro, exigida pelo art. 1.0
da Lei n. O 916. de 1949, invocada por
aquêle o que bastava para que não
pudesse SST reconhecida a preferência
desejada pelo impetrante.

Kão tem, pois, o impetrante direito
líquido e certo ao que pede, pelo que
confiamos seja denegada a seguran·;a
impetrada.
Distrito Federal, 4 de iovemb!"o de
1956. Plínio de Freitas Travassus,
Procu!"ador-Geral da República".
E' o relatório.
VOTO

o Sr. Ministro Barros Ba/Teto (Relator) A transferência em apreço~
pleiteada pelo digno Juiz Hamilton de
Morais e Barros, da Quinta Vara Criminal para a Segunda Vara de órfãos
e Sucessões, muito embora trazend()
qualquer vantagem ou proveito ao postulante, tanto que ainda insiste por ela,
judicialmente não pode configurar a
promoção ou melhoria de que trata
o art. 1.0 da Lei n. o 916, de 14 de
novembro de 1949.
Demais disso, não se cuidava de prímeira promoção ou oportunidade de melhoria, como salientou o Dr. ProcuradorGeral da República, porquanto, depois
do serviço de guerra que prestou, o requerente da segurança já havia logrado
seu merecido acesso ao cargo de Juiz
de Direito.
De acrescentar ainda - o que tenho
por irretorquível - constituir prerrogativa do Chefe de Govêrno, aferindo
da conveniência, conceder ou negar pedido de transferência, remoção ou permuta dos funcionários e etxranumerários.
Deflui, do exposto, sem possível dúvida, inocorr'ér na espécie o apregoado
direito líquido e certo.
Denego o Inandado de segurança.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi
a seguinte: Indeferiram a segurança,
unânimemente.
Ausentes os Srs. Ministros Cândido
Mota e Afrânio da Costa (snbstituto
do Sr. Ministro Nelson Hungria, ora
em exercício no Tribunal Superior Eleitoral).
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Votaram com o Re:ator, Ministro
Barros Barreto, os Srs. Ministros Henrique D'Ávila (substituto do Sr. Ministro Lafayette de Andrada, que se
acha em zôzo de licença), Vilas Boas,

JUIZ -

Ari Franco, Rocha Lagoa, Hahnemann
Guimarães, Luís Gallotti e Ribeiro da
Costa.
Presidência do Sr. Ministro Orosimbo
Nonato.

REMOÇÃO

. - Ao Po.der Executivo é lícito recusar a remoção requertda por magzstrado, consoante critério próprio, não devendo
o Poder Judiciário interferir no assunto.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Impetrante: Luís Gonzaga Diógenes
Recurso de mandado de segurança n. o 4.150 - Relator: Sr. Ministro
VILAS

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos êstes autos de
recurso ordinár:o, procedentes do Rio
Grande do Norte, recorrente o Juiz Luís
Gonzaga Diógenes e recorrido o Exmo.
Sr. Governador do Estado:
O Supremo Tribunal Federal resolve
negar provimento ao recurso, reportando-se às anexas notas taquigráficas.
Custas ex-lege.
Rio, 12 de junho de 1957. - Orosimbo Nonato, Presidente. - A. Vilas Boas,
Relator.
RELATÓRIO E VOTO

o Sr. Minú;tro A. Vilas Boas - O
Juiz da comarca de Luís Gomes, R.G.
N., Dr. Luís Gonzaga Diógenes, pediu
mandado de segurança ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado, sendo apontado como autoridade coatora o Exmo.
Sr. Governador, a fim de ser assegurada a sua remoção para a comarca
de Pau dos Ferros, oportunamente requerida.
Da recusa do Tribunal é êste recurso
cujo não provimento é proposto no parecer do Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral da República.
O Código de Organização Judiciária
do Estado, art. 128 e seu § 1.0, faculta
ao juiz requerer remoção.

BOAS

Se êle pode requerer, ao Chefe do
Poder Executivo cabe deferir ou indeferir o requerimento ou, como ocorreu,
fazer mesmo caso omisso dêle.
Salvo uma ou outra hipótese de imponente exceção, os cargos públicos são
providos por decreto do Govêrno, sendo
sempre as remoções concedidas consoante critério próprio.
No assunto não deve interferir
Poder Judiciário.
?\ ego provimento.

°

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi
a seguinte: Negaram provimento. Unânimemente.
Ausentes, justificadamente, os Srs.
Ministros Luís Gallotti e Cândido Mota.
Presidência do Sr. Ministro Orosimbo Nonato.
Votaram com
Relator, Sr. Ministro
Vilas Boas, os S1's. Ministros: Henrique
D'Ávila, Afrânio da Costa (substitutos,
respectivamente, dos Srs. Ministros Lafayette de Andrada, que se acha em
gôzo de licença, e Nélson Hungria, que
se encontra em exercício no Tribunal
Superior Eleitoral), Ari Franco, Rocha
Lagoa, Hahnemann Guimarães, Ribeiro
da Costa e Barror:: Bll-rreto.

°

