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Merece alguns reparos a lei que beneficia serventuários de justiça, que perderam parte 
territorial de seu distrito por desmembramento. - Admita-se compensações justas, eqüitativas, 
mas escudadas no principio da justiça. E é justamente o que se não dá na referida lei, que 
generalizou todos os casos de desmembramentos sem restrições de espécie alguma. - Criam-
se distritos de paz a granel, nem sempre em núcleos de apreciável densidade, porque o que 
mais se visa com isso, salvo poucas exceções, não é tanto o interesse coletivo e mesmo da 
justiça, mas sobretudo a ambição eleitoreira. E, em face desse acontecimento, sobram os 
casos de desmembramentos territoriais. Consumado que seja o desmembramento, ainda 
mesmo que seja de uma pequena área, o serventuário do distrito que recebeu o corte, está 
credenciado a concorrer ao concurso que se abrir, sem mais preâmbulos. Está habilitado sem 
excesso de concorrentes e livrar-se de um cartório desprovido de rendas compensadoras. - 
Isso estaria muito certo se não houvessem serventuários com muitos anos de serviço, 
aguardando ocasião para melhorar a sua deplorável situação. - Entretanto, por efeito dessa lei, 
nulifica-se tempo de serviço e se favorece serventuários que, ás vezes, pouco tempo de serviço 
tem prestado, e que por um golpe da sorte sobrepujam serventuários mais antigos na carreira. 
- A referida lei para que exprimisse cunho mais eqüitativo, deveria ser condicionada ás 
exigências de melhores regulamentações, de maneira que as compensações fossem mais 
limitadas ou que melhor correspondessem com o objetivo do desmembramento, sem afetar 
em demasia direitos adquiridos por serventuários antigos no ofício. - Para mais clareza e 
compensação mais equânime e sem perda de tempo para publicações de editais de concurso, 
era bastante que se abonasse serventuários que perderam parte de seu distrito, com mais um 
ponto na contagem de pontos nos concursos, se exerceram o cargo por mais de 5 anos ou de 2 
pontos, se efetivamente, exerceram o cargo por mais de 10 anos. Estaria melhor resolvido o 
problema que em nada é complexo, porque só assim o páreo aos concursos, não sofreria a 
distinção de classe e todos os interessados concorreriam mais em igualdade de condições. 
Ressalta ainda, que além dessa conveniência, haveria outra que consistiria no incurtamento 
dos prazos para os concursos. Exemplificamos: - Vai um cartório a concurso para efeito de 
desmembramento. Se por acaso o cartório não oferece boas vantagens aos interessados, por 
motivo de pouco rendimento, os interessados encolhem-se e ficam aguardando o 
aparecimento de outros cartórios e que lhes sejam mais convenientes. Vai, então, novamente, 
em concurso o mesmo cartório. Haja ou não haja concorrentes, o que é verdade é que os 
prazos; se vão escoando. Esgotados todos os prazos, ainda restam as provas, relatórios, etc. 
que por diversas circunstâncias não podem ser rápidas. E o que sucede com isso? - Uma longa 
temporada para ser provido o cartório, quando pelo modo que acabamos de demonstrar em 
simples sugestão, tudo isso se processaria pela metade do tempo ou menos ainda. Seria 
medida de alta importância, porque não só simplificaria o tempo estabelecido para os 
concursos, como ninguém ficaria prejudicado e como ora acontece com o sistema vigente. 
Seria a maneira melhor de se conferir o prêmio a quem melhor merecesse, pela ordem 



estabelecida nos provimentos dos ofícios. - Só mesmo quem não acompanha o curso dos 
provimentos dos cartórios de justiça, não poderá avaliar a delonga que se dá, e quando tudo 
poderia ser resolvido sem dano algum à causa da justiça e com grande economia de tempo e 
até mesmo de despesas com publicações que poderiam ser dispensáveis. 


