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Pela vida tormentosa porque se debatem quase todas as camadas sociais, nem sempre tudo se 
pode ajustar por uma determinação igualitária. Mas isso não obsta todavia de se concertar 
alguma coisa desajustada. Tudo depende do motivo exposto com precisão, com exatidão 
irretorquível. 

De boa fé ninguém ignora o que se passa com os cartórios de justiça, relativamente à sua vida 
e o mesmo acontecendo com o grande número de distritos de paz que não estão 
correspondendo com a razão de ser de sua criação, tal o número insignificante de habitantes 
que os mesmos possuem. 

E sem a menor relutância de espírito, proclamamos alto e bom som que, distritos de paz que 
não contiverem pelo menos cinco mil habitantes, não poderão lograr existência por não 
oferecerem os meios necessários para a manutenção de serventuários de justiça. O seu 
funcionamento não passará de um entrave ás exigências da boa produção de trabalho. 

Já nos ocupamos desse caso em trabalho anterior, e somos forçados pelas circunstâncias que 
se nos impõe a respigar o mesmo assunto, agora, naturalmente, com dados mais condizentes 
e ao nosso alcance. É indubitável que, com número deficiente de habitantes não se formam 
distritos, porque ensejariam. cartórios com rendas precaríssimas. E em tal circunstância o 
único remédio estaria na sua oficialização. Entretanto, resta saber se compensa ao Erário 
criação de distritos cuja renda não comportem a sua manutenção. 

Para melhor elucidação passaremos a fazer uma breve demonstração, com cálculos mais ou 
menos aproximados e que por sua vez possam bem expressar a razão de nosso sincero 
objetivo. 

Tomaremos por exemplo dois casos: distritos com 5 mil habitantes e distritos com 2.500 
habitantes. Vejamos a produção mensal dos distritos do 1.º caso: nascimentos, 20; 
casamentos, 5 a 6; óbitos, 6 

Se o cartório acumular tabelionato: 4 a 5 escrituras; procuração, 1; assim mesmo escrituras de 
pouco valor, porque as de grande valor, quase sempre canalizam-se aos tabeliães das sedes 
das comarcas. 

Distritos do 2.º caso: nascimentos, 5 a 6; casamentos, 1; ,óbitos, 2. Com anexo de tabelionato, 
base bem inferior ao 1.º caso. Restam as certidões que são variáveis e que só se recomendam 
pelo número elevado e busca compensadora. Banalidades, para um e outro caso os 
reconhecimentos de firmas. 

Assim sendo, chegaremos à seguinte conclusão: para o primeiro caso ventilado, renda 
provável de 3 mil cruzeiros e para o 2.º mil e quinhentos cruzeiros. 



E verdade que poderá variar de cartório para cartório e de serventuário para serventuário, 
porque nem todos observam o regimento de custas, mas não com grande diferença do que 
fora estabelecido neste pequeno relatório. De sorte que, de tudo quanto alui vai exposto é 
fácil de se avaliar o que seja a penúria de serventuários que empregam a sua atividade em 
cartórios, cuja insignificante renda, mal dá para o sustento da família e a educação de seus 
filhos. É simplesmente penoso, mas é a realidade do quadre, pungente de infelizes criaturas 
que um dia erraram o seu meio de subsistência. 

Passaremos agora a abordar em separado os distritos baldes de habitantes e de movimentos 
para cartórios, entre novos e velhos. Esses distritos só poderão ser providos pela facilidade que 
oferece a nomeação, na conformidade do que dispõe a letra "h" do art. 37 da Lei n.o 919 de 
31-10-53. Os candidatos aos cartórios desses distritos, a maioria deles tem, em vista dois 
objetivos - permutar ou aguardar oportunidade para deixá-los. 

Os que são abonados de capital, procuram permutas com colegas da mesma classe que seja 
detentor de cartório mais rendoso, ajustando a volta da diferença e os que são desabonados, 
ficam aguardando eventual remoção ou promoção, até que possam livrar-se da pinóia. Na 
verdade esses distritos estão servindo de trampolim para as negociatas. Seria um ato de 
moralização da própria classe que, esses falhos distritos fossem extintos. 


