
PROVIMENTO DOS CARTÓRIOS 

(Considerações ligeiras) 

 

O problema do provimento dos cartórios já por muitas vezes, ocupou a atenção da nossa 
Câmara Estadual e a apresentação de emendas e sugestões se sucedeu com freqüência, nas 
Sessões Legislativas. 

Todas as emendas e sugestões apresentadas visaram, entretanto, unicamente o interesse da 
pessoa do futuro substituto, sem que uma voz levantasse para, estudando certas 
circunstancias, defender o interesse da família do titular falecido. 

A vacância do cartório, por morte do serventuário, é assunto delicado e devia merecer especial 
estudo e ponderação dos nossos Poderes. Sem o que muita injustiça será involuntariamente 
praticada em dissonância com o elevado espírito dos nossos legisladores. 

Revogada a lei das sucessões e a de livre escolha pelo Poder Executivo, dispositivos estes que 
amparam, muitas vezes com irrefutável justiça, o interesse particular da família do 
serventuário falecido, surgiu o critério do concurso. 

Não discutamos o alcance da obrigatoriedade do concurso que, ressalvada a faculdade dada ao 
Governo para as primeiras nomeações, sempre existiu; aceitemo-lo, como sempre o aceitamos 
e respeitemo-lo, reconhecendo que é pela seleção resultante da competição que se revela a 
qualidade primordial do valor do candidato a competência. 

Em todos os tempos porem e em todos os Estados bem como no Congresso Federal sempre se 
votaram lei de amparo à família de velhos e dedicados funcionários desaparecidos e agora 
mesmo tivemos casos de criação de lei para salvar os interesses de inesquecíveis servidores. 

Assim sendo, não seria absurdo e nem descabível, portanto, que a nossa Assembléia, ajustasse 
um dispositivo que, não ferindo os princípios em que se firmou a forma de provimento por 
concurso, amarasse, dentro do possível e do direito, o interesse da família do serventuário 
falecido. 

Sendo justa a forma de provimento por concurso e sem atentar contra ela parece entretanto 
cabível um preceito legal proporcionando à pessoa que melhor satisfizesse os interesses da 
família do titular desaparecido, uma certa preferencia, à nomeação desde que fosse 
HABILITADA E APROVADA NO CONCURSO. 

Seria justo, este benefício aos que, perdendo o chefe do lar, cuja vida pública é verdadeiro 
apostolado, perderam todo que ela representava. 

Com  a citada preferencia ficaria salvaguardada a principal característica do concurso que é a 
de premiar os verdadeiramente competentes e satisfeito um princípio de inegável justiça. 

Recebemos as seguintes revistas: 

"Revista Del Colegio de Escribanos de Entre Rios"- Argentina; 



"Repertore General Pratique du Notariat et de L'enregistrement, editada em Paris - França; 

"La Revue du Notariat editada em Quebec - Canada; 

"Revista del Notariado"- suplemento. Editada em Buenos Aires; 

"Revista de La Associacion de Escribanos del Uruguay e  

"Revista Internacional del Notariado, órgão do Congresso Internacional do Notariado Latino, 
que faz alusões a artigos publicados em nosso Boletim". 

Essas revistas encontram-se em nossa sede à disposição dos nossos associados. 


