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Com o sepultamento do Projeto n. 58, na Assembléia Legislativa Estadual, desfaz-se um sonho 
acalentador da mocidade trabalhista dos cartórios de justiça, aliás a mais prejudicada com esse 
malogro. Mas nem tudo se pode julgar perdido. Sobre as cinzas do Fênix ainda se poderá 
levantar uma catedral. Essa mocidade que por seu profundo labor continuará sendo o feixo 
forte de molas de toda uma engrenagem trabalhista, mais cedo ou mais tarde e quando 
melhor compreendida, deverá receber as suas justas reivindicações trabalhistas. Nós 
serventuários que nos envelhecemos nas mesmas lides, numa longa escalada de ofício, 
podemos dizer que só hoje é que estamos sendo beneficiados, porque só hoje nos estão 
conferindo direitos e regalias que antes nos eram negados. A mocidade cartorária pode confiar 
no seu futuro que será "risonho e franco", porque toda a espécie de trabalhos agora é que se 
está enquadrando numa legislação social que antes não existia. Depois, oficializadas ou não 
oficializadas as serventias de justiça, em nada elas seriam afetadas na sua essência, porque são 
pela sua natureza autônomas e com vida própria. A Oficialização tinha como finalidade 
principal equiparar a função de serventuários de justiça a funcionários categorizados. E com 
esse meio proporcionar ensejos aos novos funcionários de se poderem promover por tempo 
de serviço ou mesmo por merecimento, consoante acontece com quase todas as carreiras de 
funcionalismo público, que ingressados por um único concurso na carreira, nunca mais são 
submetidos a nova prova de habilitação. E o escrevente que não contar pelo menos 5 anos de 
exercício, só poderá se promover dependente de novo concurso e mesmo com esse tempo de 
serviço só poderá concorrer para os cartórios de 1.ª classe. Ora, em tal emergência, 
entendemos que deveria ser novamente restabelecido o direito de sucessão, como único 
prêmio que se pode conferir a um velho escrevente que durante muitos anos suportou toda a 
carga de serviço de um cartório , pois se há motivos para se repudiar a sucessão, mais motivo 
existe ainda para se repudiar o statu quo das serventias de justiça. 


