
PROVIMENTO DOS CARTÓRIOS VAGOS 

 

Ofício do Desembargador Theodomiro Dias, Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado. 

A propósito do projeto de lei n.º 862, que regula o provimento dos cartórios vagos, de autoria 
do deputado Cunha Bueno, o Desembargador Theodomiro Dias, Presidente do Tribunal de 
Justiça, enviou à Assembléia o seguinte ofício: 

"Em resposta ao seu ofício n.º 12.229, de 6 do corrente, recebido em data de ontem, cabe-me 
a honra de comunicar à V. Ex.a. que submetida à apreciação do Conselho Superior da 
Magistratura a matéria constituiu objeto do projeto de lei n.º 862, de 1949, manifestou-se o 
conselho favorável à aprovação do mencionado projeto, com a possível urgência, tal como foi 
redigido, atenta a necessidade de se proverem, sem mais perda de tempo, os ofícios de justiça 
vagos desde a promulgação da Constituição do Estado, e que ora ascendem a cerca de 170. 

Urge, pois, solucionar-se essa situação anômala, contraria o interesse público, o que se 
conseguirá com a conversão do aludido projeto 862 em lei. 

Muitas das emendas apresentadas, contarão providencias justas. São porem, inoportunas, pois 
que, a sua discussão provocará fatalmente o oferecimento de outras emendas e a 
conseqüente demora na aprovação e promulgação da lei. 

Seria de toda a conveniência se fizesse aos autores dessas emendas, e do substitutivo que 
também foi apresentado um apelo no sentido de retirá-los, reservando-se aprova-los 
oportunamente, quando se tratar de lei definitiva que instituirá a carreira dos serventuários da 
justiça do Estado. Um dos ilustres membros dessa Casa também sugeriu que essas emendas e 
o substitutivo passem a constituir projetos autônomos, sem prejuízo do Projeto 862 - solução 
igualmente aceitável. 

São as considerações que, por parte do Conselho, tenho a satisfação de expor à V. Excia. a 
quem asseguro os meus sentimento e alto apreço". 


