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A Lei n.º 819 de 31 de outubro de 1950, trouxe em seu conteúdo um repositório de disposição 
legislativas, uniformizando uma carreira, amoldando-a á sua legitima finalidade. 
Regularizando-a em tudo quanto se refere á formação e o provimento das serventias de 
justiça. Até então, tudo se cingia por apanhados de decretos, leis e portarias esparsas, e que já 
não estavam mais correspondendo com o meio evolutivo da coletividade e muito menos com 
os interesses de uma, grande classe de servidores públicos. Classe (e isto é sintomático) para a 
qual o direito de equidade era frouxo aos escreventes e até mesmo a infortunados 
serventuários de justiça. Servidores de justiça que mourejavam quotidianamente, sem nunca 
ter direito de melhorar na carreira, porque as nomeações e promoções só gravitavam em 
torno de boas acomodações políticas. Só conseguiam bons cartórios quem podia comprá-los e 
que contavam antecipadamente, com o beneplácito, dos chefões políticos. A referida Lei 819 
moralizou profundamente o sistema quanto ao provimento das serventias da justiça, criando 
disposições taxativas e estabelecendo o principio igualitário da carreira. E, assim possibilitando 
o acesso a mesma carreira, indistintamente, a todos que militam nos ofícios de justiça. De 
modo que, hoje, aos servidores da mesma, classe é encontrado guarida aos seus justos 
anseios, às suas louváveis pretensões, porque a justiça só reconhece o mérito dos indivíduos 
concorrentes ao provimento das serventias, bastando para isso que os candidatos se 
encontrem habilitados para se inscreverem aos concursos, em conformidade do que exige a 
Lei em vigor. Não é desconhecido de quem quer que seja o peso extraordinário de trabalhos 
que sobrecarregam o nosso Tribunal de Justiça, e ai reside a razão porque nem tudo que dali 
promana possa ser feito sem alguma delonga. E é precisamente, por essa única circunstância 
porque os provimentos das serventias de justiça não podem ser feitos sem. muita tardança. É 
de se esperar, entretanto, que essa anomalia não permaneça por muito tempo sem os 
cuidados necessários, mesmo porque o maior interesse da justiça este em que todos os 
trabalhos de sua alçada obedeçam o critério da mais rápida decisão. Outra circunstância 
também imperiosa pelo retardamento dos provimentos das serventias de justiça, sente-se 
pelo desassossego dos candidatos inscritos e que ficam aguardando o desfecho de suas 
inscrições. Porque desde que se inscrevem só se preocupam sobre o resultado de suas 
inscrições, no cômputo das classificações. O tempo decorre, e depois de intranquila espera 
vem a publicação dos relatórios com. os pontos obtidos pelos candidatos concorrentes ao 
concurso. Seque depois a fase dos recursos, que por sua vez demandam. estudos e prazos 
indispensáveis para serem resolvidos, e, só depois de apreciados e julgados pelo Conselho da 
Magistratura, é que os papéis são encaminhados ao Governo do Estado para as respectivas 
nomeações. E, uma vez efetuadas as nomeações, surgem quase sempre candidatos que 
desistem das nomeações, e antes mesmo de assumirem o exercício das serventias para as 
quais foram nomeados. Os motivos podem ser vários para essas impugnações, mas quase 
sempre são ocasionados pelas rendas precárias das serventias rejeitadas. Em tais 
circunstancias preferem continuar trabalhando onde se acham colocados, embora saibam que 



perdem um ponto nas futuras classificações. Afim. de evitar decepções e penalidades, devem 
os candidatos, antes de requerer as inscrições, conhecer dos meios e vida dos cartórios 
visados, e ao mesmo tempo deixariam. de concorrer para que o provimento efetivo das 
serventias se prolongue ainda mais com a chamada, de outros candidatos menos classificados. 
Conforme tem acontecido, é um Deus nos acuda quando os provimentos ainda se tornam 
dependentes de recursos, não pelos casos justos porque é um direito de quem se sente 
prejudicado em alguma coisa, mas pelos casos que deixam de ser oportunos. Vem daí o motivo 
porque de inicio dissemos que a Lei 819 está carecendo de uma remodelação, com medidas 
suplementares e que melhor corresponda com a finalidade para que fora instituída. 


