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Estamos com aproximadamente 180 cartórios vagos, sendo que 90 novos, criados pela Lei 233, 
de 24 de dezembro de 1948, que estão na dependência de concurso afim de serem instalados, 
o mais grave ainda é que 9 desses distritos já são também sedes de municípios, instalados com 
suas Prefeituras e Câmaras, não tendo ainda cartórios, caso virgem na História Paulista e o que 
vem prejudicando grandemente as populações. 

Com a promulgação da Constituição Estadual, em 9 de julho de 1947 foram exigidos para os 
provimentos de cartórios o concurso de provas e títulos, conforme se lê no art. 9º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: até que a lei ordinária regule em definitivo a matéria, 
dependerão de concurso de provas e títulos todas as nomeações para serventuários de 
cartórios e ofícios de justiça, inclusive os que até aqui eram de livre provimento do "governo".  

Não quis o legislador Constituinte interromper os provimentos dos ofícios de justiça, mas 
apenas sujeitá-los ao concurso de provas e títulos. Entretanto, o Ex.mo. Sr. Desembargador 
Mário Guimarães, quando na Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se lê no 
Diário Oficial da Justiça, edição de 16 de Julho de 1947, ao responder consulta acerca da 
conveniência ou não de serem suspensos os concursos para provimento de diversos cartórios - 
em face do que dispõe o dito preceito constitucional - houve por bem dar inteligência diversa à 
que diz o Legislador, senão vejamos: "Esse artigo não é um  primor de redação. Ao que soam 
os seus termos não mais poderá haver, desde já até que a lei ordinária regule em definitivo a 
matéria", nomeações, para serventias e cartórios sem o requisito de títulos e provas. Como, 
porém, sem lei reguladora, realizar concursos de provas? Os dispositivos legais, é que virão 
dizer a quem cabe a nomeação, como se faz a classificação dos candidatos, quais as matérias 
exigíveis Tc... 

Por conseguinte, depois de lei, e não "até que esta regule a matéria", como erradamente se 
diz, é que se podem realizar concursos, nos termos fixados pela Constituição, havendo em 
todo o caso, uma proibição, cumpre acatar, quanto possível, o dispositivo constitucional, pelo 
que determino sejam suspensos todos os concursos, até que seja promulgada a lei sobre a 
matéria".  

Cuidou-se na Assembléia da legislação da matéria, mas na Comissão de Constituição e Justiça, 
foi o parecer do relator, Ilustre Deputado Juvenal Lino de Matos, desfavorável, e assim antes 
de examinado definitivamente pela dita Comissão, resolveu a mesma Assembléia auscultar o 
Tribunal de Justiça, sobre o seu ponto de vista, e se diante de fatos novos, reconsiderava a 
interpretação dada ao dispositivo constitucional pelo ex-presidente Desembargador Mário 
Guimarães. 

Examinado detidamente o assunto, deliberou o Tribunal em Sessão Plena, que se promovesse 
a abertura dos concursos para provimentos de ofícios de justiça, ficando o mesmo assim 
resolvido. 



Até aqui tudo bem, estando porém aguardando com bastante ansiedade assim como toda a 
classe, os decantados concursos. A ansiedade também é de saber quais os decretos a serem 
aplicados. A exigência constitucional refere-se a concurso de provas e títulos. Serão feitos os 
dois simultaneamente? Tenho essa impressão. Vamos ver o que existe em nossa Legislação: O 
decreto - Lei n.º 12.520, de 22 de janeiro de 1942, regula somente o concurso de títulos. O 
decreto n.º 5.120, de 21 de julho de 1931, regula o de provas, mas apreciando também os 
títulos. O decreto-lei n.º 11.058, de 26 de abril de 1940, art. 80, instituiu o concurso de título 
em primeiro lugar e depois de provas e títulos quando não houver candidatos ao concurso de 
títulos, ou quando os inscritos não forem habilitados. O tempo de 5 anos de exercício dos 
candidatos, serventuários ou escreventes era exigido pelo decreto 5.120, diminuindo para 3 
pelo decreto n.º 10.355, de 21 de junho de 1939, revigorado para 5 no de número 11.058 e 
mantido no último decreto-lei a respeito, ou seja o de número 12.520. 

Consta segundo declarações à imprensa pelo Ilustrado Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça, Desembargador Theodomiro Dias, que é pensamento de voltar a forma antiga de os 
concursos para os cartórios do Registro Civil serem feitos nas sedes das comarcas, como se 
fazia ao tempo do decreto-lei n.º 1.437, de 7 de fevereiro de 1907. Sou contra essa medida e 
penso que a classe também o é. Não que não tenhamos confiança nos nossos Juizes de Direito, 
a qual é absoluta, mas porque feitos perante o Tribunal poderão concorrer serventuários e 
escreventes de todo o Estado e facilita aos esforçados no acesso da carreira. Feitos nas 
comarcas poderão passar despercebidos de muitos e no Tribunal deles todos tomarão 
conhecimento. Nós progredimos nessa parte e não queremos retrogradar. 


