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O direito de remoção ou promoção de sucessor é tão legítimo como o é o de desistência do 
cargo. O efeito é um só - regresso do sucedido ou sua aposentadoria, não havendo cogitar-se 
de, vacância imediata. 

Um dos dispositivos da lei 819 para muitos passível de crítica, é o artigo 26, na parte onde 
estende ao sucessor o direito de se inscrever a concurso de remoção ou promoção. Não 
vislumbram a situação do sucedido a partir da solução favorável do concurso. Ponderando, 
porém, com isenção de ânimo, sentirão que sua assertiva carece de equilíbrio. 

Com efeito, se, no caso de falecimento, desistência ou demissão do sucessor, a lei assegura ao 
sucedido os direitos adquiridos pelos artigos 9 e 10, do Decreto n. 6.986, e § único, do artigo 
22, do Decreto-Lei n. 12.520, sobre ressalvar-lhe optar pela aposentadoria, - por que, na 
hipótese de remoção ou promoção, não ser observado o mesmo critério? 

Dir-se-á que a remoção ou promoção acarreta invariavelmente a vacância da serventia, e, 
sendo assim - pergunta-se -, o sucedido acompanhará o sucessor, ou qual a sua situação? 
Primeiramente, em tal caso, nem sempre há vacância. E aí está: da mesma forma que a 
serventia deixada pelo sucedido não se vaga - para que se dê o provimento definitivo do 
sucessor (artigo 4) -, também não há vaga no cartório em que funcionava o sucessor removido 
ou promovido. Impõe-se aplicação análoga do § único ao citado artigo 4. Nem poderia deixar 
de ser assim. 

É absurdo pretender-se que o sucessor possa falecer, desistir do ofício ou dele ser demitido - 
emergência em que o sucedido inclusive poderá optar pela aposentadoria -, mas se lhe não 
permita pleitear remoção ou promoção, cujo direito chega a assistir a escreventes! 

Mas, então, haverá concurso para nomeação de novo sucessor? Não, absolutamente! Usará o 
sucedido dos direitos do Decreto n. 6.996 e do Decreto-Lei n. 12.520, ou do de aposentadoria. 
Aliás, o regime de sucessão está extinto e só se mantêm os existentes, como todos sabemos. 

Há, porém, quem sugira a possibilidade de o sucedido, no caso em tela, não querer regressar 
ao cargo nem optar pela aposentadoria. É tolice. Se houver falecimento, desistência ou 
demissão do sucessor, não terá o sucedido de usar desses direitos, sob pena de importar o seu 
descaso em abandono de exercício? Assim também se houver remoção ou promoção. 

Vamos, agora, à inteligência de que o sucedido acompanhará o seu sucessor ao novo ofício! 
Vai daí uma sofisma calamitosa. Do pressuposto de que toda remoção ou promoção traz 
vantagens e benefícios, decorre a necessidade de se saber quem os merece. - Não será o 



sucessor, graças aos títulos sobrevindos à sua nomeação e obtidos menos à custa na natureza 
do cargo do que pelo seu próprio merecimento? Diga-se que o concurso é de títulos; estes 
foram na maior porção granjeados na constância do cargo; e, de resto, não terá esse mesmo 
cargo influenciado decisivamente na remoção ou promoção, pois outrora fora escrevente e 
como tal com direito de concorrer. 

Acrescente-se ao § único do artigo 4 a referência - "remoção ou promoção" -, 
lamentavelmente esquecida pelo legislador, o que, entretanto, não deveria acarretar dúvidas, 
e não haverá necessidade de se esperar que o E. Tribunal decida o primeiro caso de 
provimento de sucessor. 


