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Já estamos mais ou menos em condições  de modificar o feitio do nosso Boletim, afim de 
podermos passar a publicá-lo tipograficamente e nesse sentido o operoso diretor interino da 
Associação está dando os devidos passos. 

É uma notícia de fato alvissareira a toda à classe, que sem demora verá coroado de êxito um 
desideratim, pelo qual tanto vem se batendo, pois que impresso tipográfico dará outra 
aparência. Mesmo com sacrifício, teremos de, por essa forma imprimi-lo, porque  o nosso 
intercâmbio de permuta com países estrangeiros com França, Argentina, Espanha, Itália e 
outros, além de já muito difundido no país a  isso nos obriga, pois que mimiografado  já  não 
condiz com o nosso progresso  e a posição  em que está a nossa Associação. 

Embora mimiografado, o Boletim tem estado presente nas cátedras dos nossos deputados no 
Palácio 9 de Julho, nas Secretarias de Estado no Palácio do Governo, no Palácio da Justiça, no 
Congresso Federal e muitos escritórios de advogados. 

Temos feito o possível para torná-lo útil a todos que perambulam nas lides forenses, 
publicando e transcrevendo decretos e leis, julgados dos nossos tribunais, reclamando direitos 
da classe e exigindo justiça. 

Muito já foi conseguido e o que faltar para completar lutaremos para conseguir. Foi em dias 
transactos por alguns  nobres deputados apresentando um projeto no sentido de garantir 
automaticamente a nomeação do serventuário ou escrevente que obtiverem três 
classificações em concursos.  

Não poderá haver coisa mais justa. Enquanto aplaudimos projetos como esse o mesmo não 
podemos fazer quanto ao que manda que os concursos oficiais do Registro Civil (antigos 
escrivães de paz) sejam realizados nas comarcas. 

Porque essa diferença? Serão esses cartórios inferiores ou serventias de 2.ª classe? Para a 
classe é um capitis diminucis. Não vai nisso uma censura ao A. do Projeto, pois tem ele dado 
provas de amizade e interesse á classe dos serventuários, mas, moço ainda, e sem a tarimba 
dos velhos não sabe o que in nilo tempore houve relação aos exames nas comarcas, como 
passamos a relatar. 

Quando eram feitos esse exames os chefes políticos tinham o seu candidato preferencial, 
quando não era parente era o seu afilhado político e esse teria de ser nomeado. Os juizes de 
direito nomeavam da sua comarca um advogado e um dos seus serventuários para 
examinadores. O coronel, inescrupulosamente se dirigia ao advogado e pedia pelo seu 
candidato mas em um pedido que ele não admitia recusa e o advogado salvo poucas exceções 
aproveitando essa oportunidade, para abrir um crédito a seu favor na gratidão e proteção do 
chefe, de desmanchava em ternuras e desde logo entrava em confabulações com o felizardo, 
fazendo sabatina de um ponto para a prova oral. Este a muito custo, como papagaio, aprendia, 



e assim estaria garantida a aprovação, muito embora fosse um fracasso, salvo quando essas 
provas as escondidas era passada para ser copiada e mal copiada, O outro examinador, por sua 
vez não queria entrar na desgraça do chefe afim de não ser perseguido o seu cartório e assim 
fazia, em prejuízo de outro candidato, competente mas sem as graças divinas. 

Era assim que se fazia. Mas ante as justas reclamações havidas, o Governo então, em boa hora, 
houve por bem transferir para o tribunal de justiça os concursos em geral e assim tudo 
normalizou-se e a justiça jamais faltou. 

Porque retrogradar? 

Há ainda outro inconveniente. A dificuldade dos candidatos atender aos concursos em 
comarcas distantes que lhes acarretarão despesas, as vezes fora das suas possibilidades, 
obstando-lhes concorrerem. 

Alega-se o número elevado de cartórios vagos. Porque não foram já a concurso, pois que lei a 
respeito havia. Não entraremos nessas indagações, mas uma vez terminados os concursos dos 
atuais cartórios vagos esporadicamente vagar-se-ão outros por isso pensamos ser 
desnecessário e prejudicial modificar a forma dos concursos. 


