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Já houve alguém que, é guisa de critica e, talvez, se atendo a um caso concreto, procurou ir de 
encontro ás disposições legais da atualidade que regulam a compensação devida pelo Estado 
aos oficiais do registro civil lesados por desmembramento distrital. 

A questão é simples. A titulo de melhorar a administração ou pelo interesse em prol da 
clientela eleiçoeira, os deputados, cada quinquênio resolvem deixar cair uma chuva desatinada 
de criações de distritos. Pouco importa aos nossos representantes se o cartório lesado 
continuará a ter meios para a subsistência do seu titular. A verdade é que criassem cartórios 
aos montões, empiricamente, desbragadamente, mal sabendo os Srs. deputados que a maior 
parte deles não rende um vintém de mel coado. 

Agora, criado o cartório, o assunto adquire outra feição. É o dever do Estado reparar o dano 
perpetrado contra o serventuário vitima da extravagância legislativa. E bem de ver o Estado 
não pode fugir ao seu estrito dever de ressarcir o prejuízo, por ínfimo que seja e com a maior 
rapidez, causado ao oficio retalhado. Acaso todos não são, ou melhor, não devem ser iguais 
perante a Lei? 

Se o Estado não tem a tendência de melhorar as taxas do regimento de custas, isto é, 
aprimorar ou reajustar as situações dos serventuários em geral, por que cargas d'água irá ele 
diminuir a renda de um determinado oficial? 

Pouco importa que o prejuízo seja insignificante, porque a questão deve ser encarada pelo 
prisma moral e a Justiça, deve ser reparada não se medindo o tamanho da arranhadura nela 
causada. 

Só o interesse publico não pode prevalecer nessa multiplicação desenfreada, descabelada, de 
cartórios. Ademais, a rigor, ao interesse publico não é licito, impunemente, calcar interesses 
privados, sem uma pronta satisfação ao ofendido. E a vitaliciedade do serventuário não colide 
estrondosamente com a redução de proventos que sempre um fracionamento territorial 
ocasiona? 

Também o critério sugerido na pretensa critica em apreço, em conceder "pontos" aos titulares 
prejudicados e encaixá-los nos concursos comuns, isto é, nos estabelecidos pela lei 819, não 
parece bom. Embora o critério atual possa ser melhorado, tomando-se em consideração o 
prejuízo distrital em proporção da área do distrito desmembrado ou permitindo a remoção só 
para distrito de população equivalente, ainda se afigura razoável e digno de apreço. 

O critério de dar "pontos" sofreria o primeiro impacto, quando surgisse o caso que 
exemplificamos adiante. 



Um serventuário, de cinco anos de efetivo exercício, por exemplo, teria um prejuízo de 60% na 
área do seu distrito. Como o cartório somente dava para a sua manutenção, em que situação 
haveria de ficar com a redução de sua renda, naquelas proporções? 

Como o "ponto", á guisa de compensação, de nada lhe valeria nos concursos comuns, pois ele 
teria que competir com colegas já envelhecidos no oficio e esperar, consequentemente, 30 ou 
40 anos até chegar a sua vez. Por ai se vê que o critério apregoado é inconsciente e não denota 
muito conhecimento do assunto de parte do seu autor. 

Se o Estado resolve desmembrar um cartório, o certo, o certíssimo, é dar a devida 
compensação, no ato do desmembramento, e não acenar aos prejudicados ressarcimentos 
que jamais aparecem. Ou se, aparecem, é somente após prejuízos já insanáveis. 

Agora, de que modo poderá o Estado compensar os oficiais prejudicados, assim de pronto, isto 
é, no ato que ocasiona o desmembramento? Essa questão deixamos para os mais entendidos, 
si bem que podemos garantir, desde já, que não representa ela a pedra filosofal. ou quejandos. 
E questão tão somente de boa vontade e ausência de espírito de deslavado protecionismo, 
hoje a moeda corrente nesta política de clientela das nossas câmaras  legislativas. 


