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1º Tabelião Sucessor ITAPETININGA 

TODO TRABALHO É OBRA 

Dispondo sobre a forma de provimento dos oficies de justiça e instituindo a carreira dos seus 
servidores, a Lei 819, de 31 de outubro de 1950, refere-se, também aos documentos que 
devem acompanhar o pedido de inscrição em concurso, esclarecendo que o candidato poderá 
apresentar inclusive trabalho sobre assunto pertinente ao ofício, desde que publicado dois 
anos, pelo menos, antes do concurso (art. 10, § 1.º, in fine). 

O art. 20, tratando da apreciação dos valores dos títulos apresentados, atribue dois pontos 
àquele trabalho, emprestando-lhe, porém, outra acepção: "obra a que se refere, etc. . . ." (n. 
IV, da letra a). 

Mas, resumindo as exigências legais para tais concursos, o E. Tribunal de Justiça, nos primeiros 
Editais publicados, preferiu a primeira dicção. E lá está ela preconizada no plural: "trabalhos 
sobre assunto pertinente ao ofício". 

Dir-se-á que, no caso, o trabalho do concorrente só será obra, além do mais, se resumido em 
volume-livro. 

Essa, porém, não será a interpretação razoável da lei. O que esta exige é apenas algo (seja 
trabalho ou obra) que se relacione com o ofício, a ele pertinente, provada a sua publicação 
dois anos antes. 

Em qualquer lexicologista aprende-se que é trabalho qualquer aplicação da atividade 
intelectual, a maneira com que se a exerce. Toda obra é efeito do trabalho, é o próprio 
trabalho. E' a produção literária, científica ou artística. Quaisquer ações, atos humanos, 
práticas, constituem obras. 

Ninguém, em sã consciência, exigirá do candidato compile num livro os seus trabalhos 
dispersos - por exemplo - em números de jornais, se estes foram publicados com a 
antecedência legal e aborde assunto pertinente ao ofício. Assim, um livro não terá melhor 
apreciação do que escritos publicados em colaboração. 

Ocorre, a esta altura, um detalhe interessante. A própria lei determina o valor do trabalho ou 
da obra. Atribue-lhes dois pontos. Não compete aos examinadores a missão de escolher entre 
os trabalhos dos candidatos o melhor. Qualquer trabalho, desde que satisfaça a antecedência 
e verse sobre o assunto legal, vale 2 pontos. 

Daí uma conclusão: o direito aos dois pontos, que a lei assegura ao candidato, assiste não só 
ao que juntou ao pedido de inscrição um livro, um tratado, um formulário, como àquele que, 
em lugar, reuniu, senão alguns números atrasados de jornais de que seja colaborador, pelo 
menos prova desse mister e de exercê-lo há tanto tempo quanto corresponda ao limite fixado 
na lei - dois anos. E' claro que, se, na recontagem dos pontos dos candidatos, houver empate 



absoluto, caberá à Comissão, em detrimento do menos sabido, conceder vantagem ao melhor 
escritor. Só então haverá distinção. Pensar em que sómente o autor de livro tem direito à 
nota, é pensar contra o espírito da lei, é exigir mais do que a própria lei. 


