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Sem preconceitos inconcebíveis e ante aberrações injustificáveis, o silêncio, comportar-se-ia 
numa falta de acrimônia. - Isto, em linguagem forense quer dizer - não pode passar em julgado 
o que ainda está para ser julgado. - Sem mais preâmbulo, vamos aos caso que nos conduz a 
esta tirada. Pelo que se infere do concebido, impõe-se medida mais adequada aos 
provimentos de cartórios, dos ofícios de justiça, porque o que se dá com o atual sistema 
vigente está longe de consultar os interesses do público em geral e da própria justiça. É grande 
o número de cartórios do registro civil que estão funcionando sob o prejudicial regime de 
interinidade. - Uma radical modificação está exigindo a boa ordem de serviço, tanto no que 
tange ao prazo estabelecido pela lei para os candidatos nomeados assumirem o exercício, 
como também, no que diz respeito à faculdade dos mesmos candidatos optarem ou não pela 
nomeação expedida. - Infelizmente, nem todas as nomeações interinas se acham escoimadas 
de toda e qualquer impureza. Porque se uns estão capacitados de desempenhar o cargo, 
outros se apresentam destituídos de capacidade, pelo que se observa em frisantes 
observações. E porque se dá essa anomalia? Por fatores vários. O prazo de 60 dias que a lei 
concede ao nomeado para assumir o exercício do cargo não deixa de ser demasiado, e 
inoperante. E se o nomeado impugna o cargo para o qual se inscreveu e foi nomeado, lá vai 
outra delonga à escolha de candidatos classificados, até esgotar o último. - O que em hipótese 
alguma deve acontecer é que pessoa de toda leiga ao serviço de tanta responsabilidade, seja 
nomeada para exercer o cargo mesmo sob o regime de interinidade. - É intuitivo que, o 
exercício cartorário não se presta para servir de estágio ou de escola de aprendizagem, mas de 
ação decisiva e seqüente que demanda o trabalho. - Em tais emergências só advém prejuízos 
aos interesses públicos e da própria justiça. Se a legislação vigente regulariza o provimento de 
ofícios de justiça mediante tempo de serviço prestado pelo interessado no provimento, com 
comprovante judicial ou por concursos de provas, é porque visa com isso prover no cargo 
pessoa idônea e que possa corresponder com as exigências da lei. - Entretanto, e por falta de 
serventuários, nomeiam-se pessoas completamente estranhas aos trabalhos do ofício, e às 
vezes até incapazes de escreverem o que desejam, segundo observações frisantes que se colhe 
no dealbar da profissão. - Para cúmulo dos imprevistos, acontece que escrivão que ocupa 
cargo transitóriamente, seja ele competente ou não, pouco se lhe dá que quem vier atras 
encontre em boa ou má ordem o serviço de escrituração. O efetivo que vier que se arrume 
como puder. Isso não escapa à regra da exceção, mas bem que se pode dar. Para semelhantes 
interinidades, seria sempre preferível a nomeação de escreventes com algum tirocínio do 
trabalho, ainda mesmo com pouco tempo de serviço, por exemplo que tivesse dois anos de 
ofício e que pelo menos tem já noção do que seja o trabalho e a responsabilidade do encargo 
e, escapariam leigos de até se comprometerem com trabalhos errados. 


