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Transita pela Assembléia Legislativa, um projeto, sob n.º 862, que se destina a regularizar o 
provimento do elevado número de cartórios, ofícios vagos e também criados ultimamente. 

É bem elevado o número de ofícios que estão à espera de uma lei regulando o assunto, a fim 
de que sejam providos definitivamente cessando assim essa anomalia existente no momento. 
O projeto recebe, atualmente, emendas em todos os sentidos, sendo que a Comissão de 
Constituição e Justiça sobre ele já se manifestou em parecer que formulou, aliás favorável à 
medida. Por outro lado, existe na Assembléia, e há longo tempo, um projeto estabelecendo a 
carreira dos servidores da Justiça, o qual não teve andamento, não obstante trata-se de um 
trabalho bem organizado, em que prevaleceu, não resta dúvida o espírito que bem serviria 
para ser adotado. Enquanto isso, uma grande parte de escreventes e também serventuários 
titulares, esperam ansiosos a solução do assunto, acompanhando com interesse o decorrer das 
opiniões a respeito. Não resta a menor dúvida que é de grande ansiedade a decisão final desta 
questão. Os escreventes, com justa e incontestável razão esperam aquele momento em que, 
baseado num direito líquido, possam afinal, galgar mais um degrau em sua carreira e 
serventuários que lutam há longos anos também pensam em concorrer à uma serventia mais 
elevada. Não é de se desprezar, pelo contrário, é de se adotar, a carreira do serventuário, tal 
como acontece com os Juizes e membros do Ministério Público, a fim de que haja verdadeira 
justiça e bem assim um perfeito incentivo para os componentes da classe. 

Por outro lado, não se deve dispensar as provas, no se processar os concursos, muito embora 
se deva levar muito em conta a qualidade dos títulos que o candidato possa apresentar em 
abono de seus direitos à inscrição, porque está provado que, para exercer com eficiência tais 
cargos, os nomeados devem estar preparados suficientemente, ou seja, devem ter antes de 
mais nada, competência, conhecimento das funções a exercer. 

Creio mesmo que, de futuro , se torne necessário a exigência, pela Corregedoria da Justiça, do 
diploma secundário, pelo menos, para a homologação da nomeação de um escrevente 
habilitado. 

Em tais condições, para o provimento dos ofícios vagos, é mister que se exijam as provas e 
também a apresentação de títulos. 

A nomeação livre, pelo poder público, deve ser abolida completamente, devendo prevalecer 
unicamente o critério de escolha por concurso, a fim de que haja, de fato, justiça e equidade 
nas nomeações, excluindo-se, de uma vez para sempre, a intervenção da política e do 
protecionismo, que muitos dissabores têm causados aos verdadeiros interessados no assunto. 

O estabelecimento da carreira do serventuário é medida salutar, justa, criteriosa que vem 
sanar perfeitamente os senões existentes nas leis que têm regido a matéria. 



Estas são sugestões modestas de um servidor de mais de 30 anos de serviço no foro e que, em 
virtude de tal tempo de serviço, logicamente tem que conhecer alguma coisa no assunto. 

Contudo, os mais sábios e experientes elaborarão, por certos, leis apropriadas que possam ser 
justas e atendam as aspirações da grande classe, não se esquecendo que as injustiças é que 
provocam os grandes descontentamentos. 


