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Quando se elaborava a Magna Carta Paulista, e o problema da oficialização dos interessados, 
tivemos oportunidade de escrever em favor dos que trabalham em cartórios, formando a 
honrada classe dos servidores da Justiça. 

Naqueles acalorados debates, em que cada interessado defendia seus interesses com as mais 
engenhosas razões, procurava-se de um lado, mostrar as vantagens dessa oficialização, e de 
outro, as conseqüências danosas que disso poderiam advir. 

Esqueciam-se, contudo, de proclamar, e muito de indústria para que não influenciasse a 
opinião dos nobres deputados, que uma classe numerosa vivia à margem dos fatos, sem 
amparo legal para seus direitos de empregados, sem aposentadoria nem pensões, receosa do 
futuro e temerosa do presente, pois aos escreventes e demais empregados de cartório só se 
reconhecia a qualidade de funcionários públicos para lhes imputar responsabilidades e aplicar 
penas... 

A sabia Constituição satisfez os anseios desse numeroso grupo social reconhecendo-lhe direito 
à aposentadoria, tanto para empregados como para empregadores, e mais lançou a grande 
esperança, de verem regulamentada a sua carreira. 

De fato, um raio de luz surgiu para os que militam em cartórios, diante do princípio salutar 
consagrado de se subordinar a concurso de títulos e provas e provimento de cartórios, 
inclusive os que até então eram de livre nomeação do Governo. 

Já aprovou a veneranda Assembléia a Lei Aurea para os que labutam nas lidas forenses, e 
aproximam-se os dias tranqüilos e felizes para os que gataram suas energias ou saúde nesses 
estafantes trabalhos. 

Os que permanecerão nos seus postos de trabalho, em luta pela vida, têm agora seus olhos 
postos no augusto Palácio 9 de Julho, donde, mais uma vês, sairá a benfazeja lei que liberta-los 
à do temor. Que ainda resta: - a regulamentação de sua carreira, - a regulamentação do 
provimento dos ofícios de justiça! 

Temos quase duzentos cartórios vagos, aguardando abertura de concurso, já deliberada pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme noticiou a imprensa. 

Na ausência da lei ordinária que regule em definitivo a matéria, parece-nos que caberia ao 
Egrégio Tribunal determinar a forma de realização dos mencionados concursos, pensando-se, 
mesmo, em voltar às normas do decreto 1.437, de 1907. 

Exigindo o interesse público que se solucione o assunto, espera a classe dos serventuários da 
justiça que o Colendo Tribunal faça, por meio desses concursos, justas promoções aos seus 
antigos servidores, classifiquem os que se demonstrarem realmente aptos para o exercício 



dessa nobilitante profissão, que tanto concorre para a tranqüilidade, a ordem e o 
enriquecimento da nossa gente e do nosso Estado. 


