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Em face do crescimento espantoso do Estado de São Paulo, surgiram, consequentemente, 
como cogumelos, inúmeros distritos de paz. Qualquer "corrutéla", como se diz na linguagem 
do caboclo, que alcance as boas graças do legislador, e sem que este se aperceba da gravidade 
do problema que vai se criar, é elevada à condição de distrito de paz. Daí a razão porque, até o 
presente, inúmeras povoações, caricatas e sem quaisquer elementos, não oferecem condições 
regulares para a existência do oficial, por mais modesta que seja ela. Só na última revisão 
territorial, perto de 165 povoações conquistaram a categoria de distrito de paz e outros tantos 
oficiais de registro civil se viram prejudicados com o desfalque de suas já exíguas rendas. 
Procurou o legislador, nessa emergência, assegurar a esses oficiais uma compensação. 
Entretanto, essa modalidade de compensação não passa de um presente de grego. Dispôs a lei 
233, de novembro de 1948, que aos oficiais prejudicados era assegurado o direito de remoção 
para os cargos vagos ou então criados, desde que correspondessem à mesma classe a que 
pertencessem. Antes, entretanto, de se pôr em prática o preceito legal, que fazia o Governo do 
Estado? Baseado em disposições do Dec. Lei Estadual n. 12.273, - Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Estado que nenhuma aplicação tem quanto aos serventuários de justiça, eram 
PROVIDOS, POR REMOÇÃO, os cartórios de Vila Madalena e Carapicuiba, em São Paulo; ltú, 
Vila Tibério, em Ribeirão Preto e outros mais que não temos em memória. Assim fazendo, 
preenchendo as vagas dos cartórios mais rendosos, prejudicava-se, sensível e flagrantemente, 
a prestimosa classe dos oficiais, menos favorecidos e de menor apadrinhamento político. 
Surge, agora, um outro paliativo, que se ressente dos mesmos vícios dos anteriores 
dispositivos legais. Refiro-me à lei 1.296, de 16-11-1951, que dá nova redação ao art. 40, da Lei 
819, de 31-8-1950 e que visa, em sentido mais amplo, promover, na hipótese de 
desmembramento, a compensação em favor dos prejudicados. Mas, essa compensação, 
segundo o § 2.º, só poderá ser requerida para cartório de classe idêntica do requerente. 
Porque essa restrição? Se o oficial já perdeu grande parte do território que lhe competia, a 
reparação deve ser a mais completa possível. Além disso, consta na Lei 819, que, quando o 
distrito for elevado à sede de comarca, o oficial do registro civil poderá optar por algum dos 
cartórios que então forem criados, no pressuposto de que, assim, maiores vantagens lhe, 
advirão. Mesmo esta compensação é precária, pois vai obrigar o serventuário à aquisição de 
novos livros, instalações adequadas e tantas outras despesas, que deviam ser evitadas. O que 
se precisa estabelecer, de modo a evitar interpretações capciosas, é o mesmo dispositivo legal 
que vigia em 1935 ou 1937: Quando houver desmembramento, independentemente de 
qualquer outra providência, serão convocados todos os prejudicados, feita a necessária prova, 
para que estes pleiteem sua remoção para os cargos então vagos, sejam eles de qualquer 
classe ou natureza, devendo a relação ser publicada simultaneamente, sob pena de 
responsabilidade. Sem qualquer restrição, sem qualquer influenciação e somente no desejo de 
beneficiar aqueles que, anonimamente, labutam no hinterland, é isto o que o legislador deve 
ter em vista. E isso somente será possível quando a classe dos serventuários, compenetrada de 



sua força potencial e unida, fizer ouvir o seu clamor, por ocasião da tomada de medidas que 
somente a tem prejudicado e a tem colocado numa situação de angustiante expectativa. 


