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Até que nos convençamos do contrário, sustentaremos sempre que as nomeações de 
sucessores, hoje inexistentes - maxirné se fundaram na letra a, do art. 1.º, do Decreto 6.986, 
de 1935, mas ainda que embaçadas na letra b - não determinam a aplicação do artigo 34, da 
lei de provimento, aos candidatos a nomeações para os cargos vitalícios, salvo se, à data do 
novo concurso, já estiverem providos em definitivo; mas, em qualquer hipótese, tal redução 
não alcançará os pontos obtidos após a "nomeação anterior". 

A disposição em exame é a seguinte: 

"Para os efeitos da presente lei e contagem de pontos provenientes de títulos será "reduzida 
de metade, desprezada a, fração inferior a cinco décimos, se já tiver concorrido "para 
nomeação anterior". 

Quanto aos sucessores, a irredutibilidade do valor dos seus pontos deflue, salvo melhor juízo, 
de, que, inegavelmente, a sua "nomeação anterior" NÃO É VITALÍCIA. 

A lei, por certo, sobre deixar a salvo os títulos supervenientes, se refere aos serventuários 
vitalícios, providos por concurso, não a estes e aos sucessores. 

Avulta que uma coisa é ser titular vitalício e outra é ser sucessor vitalício do primeiro. O uso 
mais cômodo e generalizado do título de "escrivão sucessor", "tabelião sucessor", "oficial 
sucessor", etc., não autorizado pelo decreto 6.986, que criou o cargo de "sucessor do 
escrivão", do tabelião ou do oficial, não lhe altera a inteligência. Assim, o sucessor é menos 
vitalício no cargo do que no regime hoje limitado aos instituídos (Const. Estad., art. 9, §). Com 
efeito, tal vitaliciedade, ao contrario da dos titulares, é eventual -- cessa de imediato ao 
simples regresso do sucedido ao, cargo. E é por isso que, sob a expectativa desse evento, o 
legislador não quis sujeitar os sucessores aos efeitos do art. 34, muitos menos se examinem 
títulos sobrevindos à sua nomeação semi-definitiva. 

É verdade que, pelo decreto 12.520, de 1942, a nomeação de sucessor precedia de concurso 
de títulos, mas nele, só se inscreviam escreventes do respectivo cartório, preferido o seu oficial 
maior. Tal restrição tirava, porém quase completamente e valia, mais como extinta do caráter 
de concurso, por isso que este, praticamente, jamais existiu, já que não se tem notícia da 
inscrição de mais de um candidato a cada concurso. Era o regime da necessidade de um 
candidato para a declaração da vacância, ao contrário do que sucede hoje, quando, sem a 
vaga, não poderá haver concorrentes; regime segundo o qual o provimento definitivo na 



serventia só se daria pelo falecimento do serventuário vitalício (hoje também pela 
aposentadoria) 

Se a nomeação do sucessor se fazia com fundamento na letra a, citada, era manifesto que o 
sucedido, poderia voltar ao cargo, desde que desaparecesse qualquer das causas 
determinantes do pedido (cegueira, surdez ou demência - art. 10). SP se fazia com fundamento 
na letra b, isto é, em razão de tempo de serviço, o afastamento do sucedido era a 
conseqüência; tanto assim que, só em caso de morte do sucessor e sem prejuízo do interesse 
público, é que o serventuário vitalício poderia preferir voltar ao exercício do cargo (art. 9). 

De resto, é tão incerta a vitaliciedade do sucessor, mas tão garantida a do titular definitivo 
(esta pela própria Constituição Brasileira), que ate o imposto de lotação devido pelo primeiro, 
de 4% e não de 14%, era pago em razão da circunstância de ser provisória e não definitiva a 
sua nomeação. Se assim é, por que e como reduzir para a metade o valor dos pontos do 
sucessor, quase todos havidos na constância, do cargo, se, pela primeira vez, concorre para 
provimento de cargo vitalício? 

Acaso, com a sua volta ao cargo anterior, de escrevente ou oficial maior, pela casual 
ocorrência de que se falou, os seus pontos serão multiplicados por dois, se, antes, foram 
reduzidos para a metade? Explica-se um candidato sucessor que, com tal redução, obtiver 
cinco pontos em exame de títulos, mas, inscrevendo-se novamente (como escrevente, em 
virtude de haver voltado no cargo o sucedido), terá os mesmos cinco pontos, ou dez, ou 
quantos? Qual seria o critério? 

Mais uma vez acentuamos que até que nos, convençamos do contrario, acharemos sempre 
que os pontos do sucessor (apenas os com que foi nomeado anteriormente), examinados em 
concursos, somente passarão a valer apenas a metade, se o candidato já estiver provido em 
definitivo no seu cargo, em razão ou do falecimento do sucedido, ou da sua aposentadoria, 
etc., porque o concurso para "nomeação anterior" de que cogita a lei e o que gerou a garantia 
de vitalícidade tão bem preconizada. ainda há pouco, neste boletim, pelo ilustre Francisco 
Teixeira da Silva Júnior. 


