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A divisão de distritos e conseqüente criação de novos cartórios, tão a gosto dos antigos 
políticos, não atende ao interesse público, pelo contrário, é nocivo ao interesse coletivo, como 
poderemos demonstrar facilmente. Desdobrando um distrito ou subdistrito, terão o oficial que 
perdeu território, conseqüentemente, diminuídas as suas rendas. O serventuário, como é 
natural, já tem fixo o seu padrão de vida, quase sempre "dançando em corda bamba" para 
poder equilibrá-lo e é impossível , maxime na época em que vivemos, diminuir 
financeiramente o nosso "modus vivendi", e muito menos baixar os vencimentos de nossos 
escreventes, o que, aliás, a lei não permite. Desfalcado em seus proventos, onde mal se 
acomodara, o serventuário terá, por força dessa circunstância, que cobrir esse "déficit" e, 
desesperado, procurará todos os meios para tal. O aumento do Regimento de Custas, quase 
sempre, é motivado por isso e esse aumento recai sempre nas costas sobrecarregadas do 
nosso povo e nem sempre trazem acomodação financeira aos serventuários e escreventes. 
Verificamos que no Rio de Janeiro onde o número de habitantes é quase igual ao de S. Paulo, 
há menor número, um terço, senão menos, de cartórios do registro Civil do que a nossa 
Capital, Entretanto, dada a boa renda que têm aqueles cartórios, pelo serviço constante e 
ininterrupto, as custas não são tão altas e os escreventes e auxiliares percebem bons 
ordenados, à altura de suas funções. 

O interesse político, fator principal da criação à jorro de cartórios do registro civil, já não 
subsiste, pois os governantes não mais poderão distribuir cartórios aos seus afilhados, em face 
da disposição constitucional determinando sejam providos por concurso todo os ofícios de 
justiça, mesmo os de primeira nomeação. 

Se já não pode subsistir o interesse político de obsequiar afilhados com cartórios e, se a 
criação dos mesmos implica forçosamente rio aumento das custas, não encontramos razão 
para desdobramento de distritos e subdistritos. 

Que atentem para o exposto os nossos legisladores. 


