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No acervo de leis elaboradas pela nossa Assembléia, no que toca à satisfação dos multiformes 
interesses dos titulares de cartórios, destaca-se a de n.º 1926 do ano transato que denota, sem 
sombras de dúvidas, o espirito de justiça" do atual legislativo. 

bem de ver que a capacidade e legiferante dos nossos licurgos, não poucas vezes, tem sofrido 
eclipses nos seus cometimentos, mas a verdade ordena que se proclame a boa-fé com que 
agem os nossos fazedores de leis. 

Como o erro é próprio do homem, assertiva cediça que encontra acolhida geral desde os 
primórdios da humanidade, não seria a assembléia o órgão carismático que viria, pela vez 
primeira, desmentir tal chavão. 

Daí a nossa proverbial boa-vontade em acatar os pronunciamentos do Legislativo, pois se neles 
encontramos as vezes tergiversações e pontos fracos no que diz respeito ao espirito público, 
concluímos sempre que a disposição de acertar na quase totalidade dos casos, transborda 
daquelas atuações. 

Seria excesso de exigência o pretender-se, pois, que a inatingível perfeição sublimasse todas as 
resultantes das elucubrações legislativas dos nossos pró-homens. 

Como dissemos acima, a lei 1296 veio corroborar o nosso pensamento no que concerne ao 
sadio espírito público de grande parte dos componentes do presente conclave legislativo. O 
Estado, através de um dos seus poderes, houve por bem, naquele diploma, dar ensejos de 
ressarcimentos a prejuízos por ele perpetrados a vários de seus servidores do Registro Civil 
com a implantação da última divisão territorial de 1948. Se a época atual caracteriza-se pela 
necessidade premente em que, a cada instante, se vê o Estado em avantajar todos os 
proventos dos seus funcionários, tal a elasticidade calamitosa do custo de vida, não seria 
admissível que o mesmo Estado restringisse as rendas de vários cartórios, mutilando-Ihes a 
porção distrital, e ao depois se quedasse numa sádica indiferença em face do 
desmantelamento daqueles proventos. 

É bem por isso que a Assembléia do Estado, ao dar feitura à lei 1296, de 16 de novembro de 
1951, ressaltou a sua intenção em procurar fazer sempre justiça, o que magnificamente 
conseguiu através da lei objeto destes comentários. 

A lei em apreço, conseqüência de um substitutivo apresentado por um dos mais competentes 
e combativos elementos do Legislativo, integralmente veio satisfazer aos fins colimados, tanto 
pela técnica como também pelo equilíbrio e segurança com que foi vazada. Nada de 
longanimidades trasbordantes de demagogia, tão do agrado de certos amigos do povo da 
legislatura passada. Tudo ali é justo e tem o exclusivo objetivo de compensar os oficiais do 
Registro Civil lesados pela lei 233, de 1948, dentro do razoável e do respeito aos direitos 
alheios. 



A sabedoria constante do bojo da lei 1296 reside no limite dos direitos outorgados pelo 
legislador. É óbvio que o Estado não poderia dar mais do que facultou aos interessados. 

A função estatal no caso da lei 1296, era unicamente compensar os serventuários que tiveram 
desmembramento nos seus territórios, dando-lhes a oportunidade de remoção para cartórios 
da mesma classe, isto é, das mesmas proporções, e foi isso justamente o que a cautela do 
legislador corporificou na citada lei. 

Se a Assembléia, por artes de berliques e berloques, permitisse a remoção para qualquer 
classe, então o Estado visaria premiar, extravagantemente, os titulares prejudicados, o que 
seria incompatível com uma lei emanada do poder público, que sempre deve ter uma justa 
medida nos seus cometimentos. 

Se o Estado, no meritório afã de conceder melhor administração aos seus habitantes, houve 
por bem retalhar várias circunscrições, ficou, em conseqüência do seu ato, na indeclinável 
obrigação de indenizar-lhes os prejuízos, mas na justa proporção do vulto destes. Caso 
concedesse mais, isto é, usasse de generosidade despropositada, permitindo aos funcionários 
atingidos remoções para qualquer classe, a granel, os titulares que sofreram danos territoriais 
com a lei 233 passariam de vítimas a privilegiados, o que não se afina com o regime 
democrático onde todos devem ser iguais perante a lei. 

Este nosso pensamento formulamos descansadamente. 

Somos uma das vitimas mais atingidas pela lei 233, o que quer significar, "ex-abundantia", que 
nenhum objetivo subalterno poderia nos ter guiado ao rabiscarmos as presentes 
considerações. 


