
CONCURSO DOS CARTÓRIOS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE S. PAULO 

 

Ofício n. 6028 do Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 

Em 28 de abril de 1955. 

Aos senhores deputados interessados. 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de transmitir a V. Exa. em atenção ao ofício n. 1211, de 4 do corrente, dessa 
assembléia Legislativa, a inclusa cópia das informações prestadas pela Secretaria deste E. 
Tribunal de Justiça com referência ao assunto. 

Prevaleço-me da oportunidade para apresentar a V. Exa. os protestos de estima e 
consideração. 

(a) João Marcelino Gonzaga.  

Presidente do Tribunal de Justiça em exercício. 

À S. Exa. o Senhor Deputado André Franco Montoro, M. D. Presidente da Assembléia 
Legislativa Estadual. 

Informação a que se refere o Ofício do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

 

SEÇÃO DE CONCURSOS 

Exmo. Sr. Desembargador Presidente. 

Diversas tem sido as indicações dos Srs. Deputados no sentido de serem apressadas as 
soluções de concursos para provimento dos ofícios de Justiça. 

Como esta seção já teve a oportunidade de se manifestar em reclamações idênticas, mínimo 
de culpa nos cabe. 

Trouxe, é verdade, a mudança de direção nos trabalhos relativos ao processamento das 
inscrições, um período de menor intensidade no preparo dos papéis dos candidates, para 
elaboração dos relatórios, serviço que exige extreme cuidado, para reproduzir, fielmente, a 
situação dos interessados nos provimentos dos cartórios. Serviu, no entanto, tal fase, para 
darmos à seção a organização que a mesma precisava, com um fichário em rigorosa ordem; 
estudos necessários e final impressão dos papéis que, preenchidos, demonstrassem o melhor 
possível o motivo da classificação dos candidates, facilitando-se, dessa maneira, o trabalho dos 



julgadores; e, enfim, trabalhos outros auxiliares tendentes a demonstrar com a maior exatidão 
possível o direito dos inúmeros interessados ao também numerosos cartórios vagos, 
principalmente com a criação de novas comarcas e aposentadoria de serventuários. 

Deve-se, ainda, levar em conta que, dada a responsabilidade que pesa sobre a seção, tais 
serviços tiverem que ser executados, muitos, pela própria chefia e todos com sua orientação. 

Essa temporada, felizmente, já passou; boje esta parte da administração está devidamente 
aparelhada e em condições de fazer frente não só a essas tarefas como às demais que lhes 
estão afetas, como concursos para ingresso na Magistratura e outros de natureza diversa. 

O motivo da demora, assim, para se concluir concursos abertos, e, entre os quais os para 
provimento dos cartórios retro mencionados, se prende mais aos empecilhos naturais e legais 
para uma final indicação. 

Comum é o fato de mesmos candidatos se inscreverem para diversos cartórios; os documentos 
que juntam devem ser objeto de um só processo e instruir todas as inscrições; dessa maneira, 
enquanto se processa um concurso, outros em que estejam inscritos candidatos nessas 
condições, devam aguardar a solução daquele para poderem ter o devido andamento. Isso, 
sem se levar em consideração as frequentes desistências da classificação dos candidatos 
indicados e não menos frequentes interposições de recursos das decisões do Eg. Conselho 
Superior da Magistratura, quando, então maior tempo é exigido para o prosseguimento de 
trabalhos iniciados e que estão presos a necessidade de novas indicações e solução de tais 
recursos. 

Como exemplo podemos citar o concurso para provimento do Registro Geral de Imóveis de 
Avaré, que, decidido pelo Eg. Conselho, há tempos, ainda não está em termos de indicação dos 
candidatos classificados, em virtude da desistência dos primeiros colocados e de interposição 
de recursos, o que impede o julgamento de outros concursos, como, os para provimento dos 
cartórios de Santos, Campinas, Fazenda do Estado e demais, por se dar a circunstância. acima 
mencionada, dos candidatos-recorrentes estarem inscritos, também para todos esses ofícios. 

Aliás, esses fatos, como se disse, já foram esclarecidos em relações anteriores e são aqui 
repetidos para justificar a demora que se deu na fase de reorganização dos serviços e que teve 
como único fito melhor aparelhar a seção para encargos de tão grande responsabilidade e 
frisar, novamente, para conhecimento de todos, que, por mais boa vontade que se tenha e por 
maior que seja a capacidade de trabalho dos que aqui labutam temos que nos sujeitar aos 
empecilhos burocráticos, acima expostos, consequência da própria lei que regula a matéria 
dando aos interessados a faculdade de se inscrever a diversos concursos ao mesmo tempo e a 
de batalhar, até a manifestação do E. Tribunal Pleno, pela defesa dos pontos a que se julgam 
com direito. 

Produto assim, essas indicações e reclamações análogas do desconhecimento de todos esses 
fatos, que nos apressamos explicar com a minúcia necessária, para que bem clara fique a 
licitude da nossa atuação com relação a matéria e nossa impossibilidade de ultimar os 
concursos em andamento com mais brevidade; isso, aliás, seria não só o ideal para os 
interessados como também sincero desejo nosso para evitar declamações dessa ordem. 



Estamos cientes do vulto de nossos encargos e compenetrados, também, dos deveres que 
temos de contribuir com a presteza necessária para o andamento desses processos que como 
se procurou expor, somente estão parados, não por nossa exclusiva e integral 
responsabilidade, e sim pelas causas impeditivas de sua solução. 

São Paulo, 18 de abril de 1955. 

(a) Cicero do A. Palmeira. 

Chefe de Seção. 

Visto. 

(a) Carlos G. de Miranda. 

Sub-Secretário-Assistente. 

D. J. de 19-5-55 


