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Há situações anômalas dentro da legislação que regula os interesses dos serventuários de 
Justiça que por razões indesculpáveis, vão se perpetuando. 

Não se sabe bem a razão da permanência dessas situações incomodas, quando, hoje em dia, 
qualquer classe, por ínfima que seja, sempre quebra lanças em prol dos seus próprios 
reclamos. 

A classe dos serventuários constitui um compartimento estanque dentro do quadro do 
funcionalismo. 

Uns, pela largueza de proventos que o seu ofício confere; outros, pelo conformismo visceral 
que lhes anula a personalidade; ainda outros, pelo natural egoísmo que lhes encurta o 
horizonte; a verdade é que a classe só se põe em guarda e em atividade quando o interesse 
imediato lhes alfineta a sensibilidade. 

Para quem observa desde há muito o cenário condizente a conquista de vitórias acalentadas 
pela grei cartorária, isso sem estreito, particularismo, o que se disse acima representa a crua 
verdade, sem o disfarce deletério do convencionalismo e da conveniência que  nada resolve. 

Para o mesmo observador, também não passa despercebido, como contrapartida a 
observação, o permanentemente movimento de reduzida mas ativa minoria de interessados 
que vive as portas da Assembléia, pedinchando favores através de projetos e emendas que 
derrapam flagrantemente na via da constitucionalidade ou da ética. 

Infelizmente aquele movimento, mercê da ignorância ou esperteza de certos deputados 
mancomunados com a frouxidão dos poderes executivos pretéritos, sempre trouxe resultados 
positivos aos seus executores, como se comprova com o amontoado de absurdas regalias 
obtidas nos últimos tempos. Leis protecionistas, aos poucos, vão abrindo frestas 
inconfessáveis dentro da lei da carreira, - (lei 819), para acarinhar alguns em prejuízo da 
maioria. 

Essas considerações mais ou menos amargas que servem de intróito ao presente artiguete, 
vieram a mente do seu autor ao apreciar os efeitos do artigo 6.º da lei 2456 de 30 de 
dezembro de 1953, que estabeleceu novo quadro territorial do Estado. 

Que o citado artigo 6.º é um preceito de largo alcance, elaborado exclusivamente com o fito 
de resolver, com alta sabedoria e eficiência, uma situação, ninguém discute. Tanto isso é 
verdade que o problema visado por ele, considerado isoladamente, acha-se plenamente 
resolvido. 



Os oficiais do registro civil, que foram prejudicados por desmembramentos distritais, aos 
poucos vão se ressarcindo dos danos que lhes mutilaram a área distrital, ressarcimento esse 
que lhes vai cabendo de uma maneira racional, justa, sem os excessos do direito anterior. 

Todavia, malgrado a justeza do artigo 6.º em causa, a sua aplicação veio provocar, 
paralelamente, o aparecimento de uma situação deveras calamitosa aos serventuários que 
jamais tiveram retalhamentos territoriais, uma vez que a sua vigência representa um 
verdadeiro monopólio aos oficiais por ele beneficiados. 

Como toda vaga de cartório de registro civil fica reservada aos titulares lesados; por 
desmembramentos distritais, os serventuários que tem a área intacta ficaram a margem dos 
concursos, não lhes cabendo o direito de se inscreverem nas vagas que vão surgindo. 

O exclusivismo contido no bojo do artigo 6.º, não resta a menor dúvida, merece ser superado 
pelo advento de uma outra legislação que garanta, também, aos oficiais isentos de prejuízos 
distritais, a oportunidade de se inscreverem nos concursos, isto é, se beneficiarem da 
instituição da carreira objetivada pela lei 819. 

É bem verdade que os titulares de cartórios de registro civil, com anexos, não foram 
totalmente prejudicados pelo artigo 6.º em apreço, uma vez que o anexo lhes dá o ensejo de 
se inscreverem nas vagas a ele correspondentes. 

Todavia, pergunta-se: acaso não existem no Estado serventuários cujos cartórios são 
exclusivamente de registro civil, não existindo aglutinação de qualquer outro ofício? Os 
titulares de 3.ª e 4.ª entrâncias e muitos de 2.ª não estão nessa hipótese? 

Esses serventuários, alijados da carreira, é que fazem jus a uma providência da Assembléia, 
devendo vir esta em socorro dos seus direitos e das suas justas reivindicações. 

Não podem eles permanecer estagnados nos seus ofícios, vendo os demais colegas em 
constante melhoria de situação funcional. A Assembléia Legislativa do Estado cabe uma 
medida decisiva e urgente, uma vez que o preceito constitucional declara a igualdade dos 
direitos. 

Como mera sugestão, uma vez que o assunto deve ficar ao encargo dos doutos e 
conhecedores da matéria, queríamos alvitrar uma lei que dividisse os concursos em duas 
séries: uma destinada aos oficiais prejudicados por danos distritais e outra aos demais que 
nada sofreram, ou que já foram indenizados pelo poder estatal. 

O Estado, no exercício do sagrado dever de ressarcir danos perpetrados, não relegaria, então, 
a própria sorte, os serventuários que ficaram privados da lei da carreira, em vista dos efeitos 
do esclarecido e justo artigo 6.º já mencionado. 

Um procedimento governamental, visando a correção da lacuna, portanto, se impõe, sem a 
tardança que costumava sublinhar, paradoxalmente, os atos dos nossos administradores que 
se diziam destinados a fazer justiça. 

A situação atual não pode perdurar, mesmo porque ao Estado não é lícito usar de dois pesos e 
duas medidas, ao encarar os direitos dos seus cidadãos. 



A Assembléia Legislativa do Estado, pondo um hiato, a crescente iniciativa de certos 
representantes em malsinar a lei 819, engendrando "pontos" por motivos de nonada aos 
interessados apadrinhados, dirigimos estas linhas, antes que a citada lei 819 fracasse 
irremediavelmente. 

Se algum ilustre senhor deputado já tiver providenciado, tanto melhor. Bastará o apoio dos 
demais. 


