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Na legislatura passada, a Assembléia do Estado aprovou e foi sancionado um projeto de lei 
segundo o qual, somente mediante prova de suficiência de sua renda mínima e significação 
demográfica, poderão ser elevados os distritos de paz a categoria de municípios, medida que, 
sob idênticos fundamentos devia o inspirado autor ter estendido à criação de distritos e 
comarcas. A adoção rigorosa desses requisitos, evitaria sem dúvida os lamentáveis 
acontecimentos que prosseguindo, vamos comentar e que culminaram na angustiosa situação 
que hoje aflige inúmeros serventuários de justiça (ofícios de registro civil, tabeliães, etc.). 
Presumivelmente, mediante informações capciosas de alguém de prestigio e projeção nos 
meios políticos e sociais, antes e durante a legislatura que acima aludimos, foi criada uma 
enorme quantidade de comarcas e distritos, em sua maior parte estes, onde nada mais existia 
que alguns casebres e cerca de meia dúzia de eleitores, Duas hipóteses parece-nos lícito 
figurar. Ou os legisladores que a patrocinaram foram iludidos, em sua boa fé, ou não quiseram 
contrariar os interessados era suas pretensões. Quanto a nós, preferimos, optar pela primeira. 
Em diversas zonas desprovidas de elementos de prosperidade e progresso, onde o movimento 
comercial e agrícola se apresenta frágil e inexpressivo, situam-se velhos e decadentes distritos 
cujos, cartórios, a não ser para o serviço de certidões e outros documentos destinados a fins 
eleitorais, militares, de assistência judiciária e assentamentos de óbitos, conservam-se 
freqüentemente abandonados, eis que, para manutenção do lar, são forçados os seus, 
titulares a recorrer a outros misteres muitos dos quais; não coadunam com a posição que lhes 
empresta a nobre função do cargo. Se, afastadas as hipóteses apontadas, a criação desses 
distritos obedeceu a conveniência e comodidade de seus habitantes, não regatearemos os 
nossos aplausos a boa intenção dos autores. Entretanto, sua obra poderia ser completada com 
a consecução de um auxilio aos desafortunados detentores dos cartórios, representado por 
ordenados compensadores, tendo em vista a relevância do serviço de natureza, urgente e 
preferencial que gratuita e obrigatoriamente prestam à causa pública. Na impossibilidade da 
obtenção (lesse favor por falta de apoio legal, a supressão desses distritos abriria para os 
serventuários novas perspectivas de melhor futuro, atendendo-se a que com os seus direitos 
adquiridos, outras possibilidades mais vantajosas poderiam conseguir. Mesmo sem supressão, 
constata-se atualmente um bom número de cartórios vagos em virtude de desistência de seus 
titulares por falta absoluta de renda. Conhecemos alguns colegas que tendo como causa seus 
estágios e o desejo de uma futura e protetora aposentadoria, sacrificam-se na permanência do 
exercício de suas funções, contando para o custeio de suas despesas com auxilies que buscam 
em outras fontes. Alguns provimentos que esporadicamente se verificam nos cartórios 
abandonados, procedem de concurso cuja abertura é solicitada por interessados que se 
utilizam desse recurso como veiculo para altas cavações como sejam remoções, promoções, 
etc. Nas mesmas condições dos distritos de que nos ocupamos, muitas comarcas há que não 
podem se manter sem grande sacrifício de seus serventuários, por falta também de amparo 



essencial à sua vida econômica. Sem o desejo de descer ao terreno patético, não queremos 
calar o nosso grito de alerta sem levar ao conhecimento dos nossos ledôres esta triste historia 
ouvida de alguns colegas que enfrentam com denôdo e resignação a calamitosa situação em 
seus paupérrimos rincões. Disseram eles que a mingua de meios pecuniários, não raras vezes 
são forçados a receber como pagamento de seus serviços, galinhas, ovos, rapaduras e outras 
vitualhas de produção local. Pelo contato direto que mantém com os serventuários de justiça 
do Estado e contando com bem organizado serviço de fichário e outros meios que concernem 
a todo movimento de sua finalidade, a nossa Associação esta aparelhada para cooperar com os 
poderes públicos e dar-lhes todas as informações e pareceres em pró1 dos interesses da 
classe. Fica, pois, aqui o nosso ponto de vista. 

Com a sua divulgação, pensamos justificar o apelo que dirigimos aos encarregados da direção 
dos nossos destinos, pedindo-lhes a concessão, não de favores mas de remuneração em 
benefícios a que fazemos jús, frente a valiósssima colaboração dedicada ao serviço público 
pela nossa classe, que sem Barnabes e Marias Candelarias em nada onéra o erario. É o que 
confiantes esperamos. 


