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O encanecido caso da oficialização de cartórios continua servindo de condão a campanhas 
inamistosas e delegantes de seus partidários, e o que é mais lamentável, a exortações injustas 
de alguns Magistrados aos Serventuários de Justiça. Se como nas contendas judiciais em que a 
presença do terceiro perito se faz necessária para desempate de laudos divergentes fosse eu 
chamado como mediador, embora me inclua entre os beneficiários pela inovação, a minha 
decisão penderia para o lado dos que a combatem. Eis as minhas razões. - O ilustre autor do 
projeto procura negacear a opinião dos seus opositores com a redação do inciso que fixa um 
determinado prazo para opção dos que pretendessem a oficialização. - Entrementes, ao 
elaborar o seu trabalho, S. Excia. não pensou, ao que suponho, na inconveniência da 
entrosagem dessa válvula no texto da sua proposição. Ora, no caso de sua concretização, em 
que situação perante seus auxiliares se colocariam os titulares que preferissem a continuação 
no mesmo statu-quó? É fácil prever-se. Desde que amparados pelas ambições, políticas, para 
cujo êxito a maioria logicamente constitui fator preponderante, ou por qualquer outro motivo 
inconfessável, esses funcionários vem sendo mimosiados com privilégios e prerrogativas que 
motivam na sua grande parte, o afrouxamento da disciplina que antes mantinham frente aos 
seus chefes, mesmo não ignorando a fragilidade de sua investidura, eis que, a despeito das 
formalidades que precedem a sua nomeação, com exceção do oficial maior, nenhuma 
condição de responsabilidade lhes impõe a lei que somente reconhece a validade de seus atos 
quando assinados pelo Juiz ou subscritos pelos titulares ou seus substitutos. Como é 
notoriamente sabido, na sua quase unanimidade, eles se empenham fervorosamente pela 
medida em causa. Estas ultimas linhas não obrigam, intenção preconcebida de diminuição nos 
servidores. Elas apenas tem o alcance de mostrar que não se acham os rebeldes credenciados 
para uso da linguagem desairosa com que tem se referido, aos escrivães na jornada em prol de 
seu objetivo. - Parece que não foge da lógica a suposição e que esse temerário procedimento 
tem origem na força que lhes vem do poder competente por intermédio (sempre os 
intermediários) de seus munificentes benfeitores. E assim sendo, que conjetura se justifica 
sobre o que ocorreria nos cartórios cujos detentores renunciassem o direito facultado pelo 
citado dispositivo? Indubitavelmente a de que se instalaria neles uma situação de verdadeiro 
pandemônio, com grave prejuízo ao serviço publico, deve concordar o leitor. Na. propaganda 
de sua cansa, os partidários da oficialização se obstinam na declaração de vantagens, 
facilidades e benefícios que o seu triunfo traria aos interessados. Haverá sinceridade nisso? - 
Penso, que não. Oficialização é apenas eufemismo de burocratização e só quem teve 
necessidade de pleitear direitos perante uma repartição burocrática, poderá se iludir e 
acreditar. Cartório, com a norma de expediente que atualmente lhe estrutura, é ainda dos 
poucos múnus públicos onde quem o procura é atendido com solicitude e boa vontade, em 
qualquer dia e horário em atenção às suas alegadas necessidades, bem diferente portanto, do 
que acontece em outros, cujos servidores, quase sempre mal humorados, lhe negam o menor 
favor, mesmo que a sua concessão não afete compromissos de ordem funcional ou 



regulamentar. Não me alongarei mais por desnecessário. Com os argumentos de que me servi, 
desejo tão somente justificar o meu ponto de vista, pois, segundo diversas opiniões 
conhecidas e agora reforçadas pelo Emérito Subprocurador Geral da Justiça, a nossa dei das 
leis decidirá sobre o destino do projeto em transito, negando-lhe acolhimento. No próximo 
comentário, abordarei outros assuntos pertinentes a esta mesma tese, não perdendo de vista 
o que concerne aos conceitos nada lisonjeiros formulados por alguns Meritíssimos sobre a 
conduta dos integrantes da minha classe, um dos quais já foi respondido em tom respeitoso 
mas energicamente pelo ilustre colega Antonio A. Firmo da Silva desta Capital. 


