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Em sucinta explanação passaremos a fazer um relato sobre o que se tem praticado com 
referência a anexação do ofício de distribuidor, contador e partidor, ao ofício do registro civil 
das pessoas naturais. - A modificação em apreço não deixa de ser um imperativo do bom 
senso, juntando duas atribuições de justiça desajustadas por falta de consistência, a uma única 
em caráter consolidado. 

Começaremos por abordar os seguintes decretos e todos eles atinentes ao mesmo escopo: - o 
decreto-lei n.º 11.464 de 30 de setembro de 1940, conceituou com muita propriedade essa 
admissível junção de ofícios de justiça. - Vem mais tarde, treze anos depois o decreto n.º 5.393 
de 20 de fevereiro de 1953, que por sua vez secundou as mesmas bases porque se aferiu o 
decreto anterior. Tanto um como outro visavam um único fito-proporcionar mais meios de 
subsistência aos oficiais do registro civil em distritos de insignificante movimento. - Realmente, 
assim acontece. - Principalmente nos distritos de sede das comarcas de primeira entrância e 
até mesmo em algumas de segunda entrância, e é para essas mesmas comarcas que se 
estabeleceu a medida objeto desta simples crônica. - Para se comprovar tão premente motivo 
de reajustamento, basta assinalar o índice baixo de registros de nascimentos e de casamentos, 
que chega ser desalentador, péssimo mesmo nessas comarcas. - Como se poderão manter 
serventuários de justiça com a decência que reclama o próprio cargo, quando com seus 
cartórios nem sequer percebem o mais necessário para a sua subsistência? - São obrigados a 
viva força, usar de uma ginástica para se poderem contrabalançar. - Esse fenômeno 
depressivo, na verdade, não abrange a todas as comarcas de 1.ª entrância, mas se manifesta 
pesadamente em muitas delas. - Vem, ainda, em abono dessa discutida e imprescindível 
anexação, a contribuição valiosa dos maiores expoentes da magistratura que, 
indubitavelmente, reconhecem e proclamaram o acerto dessa fusão de ofícios de justiça. - 
Deduz-se como conclusão que no rol de um reclamado reajustamento geral em todos os 
setores de vida trabalhista, a anexação do ofício de distribuidor, contador, partidor e mesmo 
depositário público, ao ofício do registro civil, em distritos já aludidos, se torna da mais 
importante e inadiável decisão. - A conjuntura em que se encontram os serventuários desses 
deficientes distritos, de rendas tão precárias, não comportam delongas e muito menos 
paliativos. - Escuda-se na razão do bom senso que, os ofícios de justiça e pertençam eles a 
categoria a que pertencer, devem se achar cercados de todas as possibilidades existenciais e 
condignas de maneira a produzirem os frutos seguros de suas produções genéricas. E, para 
que isso aconteça, os seus servidores que, cotidianamente, se entregam ao labor com tão boa 
vontade, devem pelo mesmo motivo merecer o amparo da própria justiça. - Dessa mesma 
justiça para a qual se voltam todos os mesmos serventuários, com ânimo forte e determinado 
de bem servir. - Sendo, também certo que os atuais emolumentos já não estão mais 
compatíveis com o elevado custo de vida e com as despesas cartorárias. 


