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Entre os cartórios de justiça vagos no Estado, contam-se alguns da categoria do Registro Civil e que 
a titulo precário estão funcionando cumulativamente por oficiais do Registro Civil de outros 
cartórios. É evidente que se trata de um caso anômalo e de caracter temporário, mas nem por isso 
deixa de ser um caso destoante de legitima órbita funcional. As serventias acumulada são 
precisamente aquelas que se vagaram por não oferecerem rendas suficientes e com que os 
serventuários pudessem fazer face ás despesas forçadas e por esse motivo abandonando-as. É o 
quadro vivo dos cartórios pertencentes a distritos de paz que se ressentiram muito com o constante 
êxodo de trabalhadores das zonas rurais que, se emigraram para as zonas novas onde a vegetação 
frondente de terras e lavouras novas lhes oferecem melhores perspectivas de salários fartos. E, 
antes essa angustiosa desagregação de elementos de trabalho, se registra um fenômeno  
impressionante: enquanto que as zonas velhas, propriamente ditas se despovoam, as zonas novas 
regurgitam-se de operários agrícolas fascinados pelas novas terras da promissão. E, assim 
acontecendo, os distritos que outro se expediam sob os esplendores da opulência, hoje não passam 
de povoações desérticas, baldias e inexpressivas. Preconcebe-se que, para que esses distritos 
possam lograr sobrevivência se torna mister que a interferência da ação pública do ampare com a 
proteção da lei, pois que caso contrário, ele já se encontram virtualmente extintos. deve-se ter em 
conta que a montagem e a manutenção dos cartórios distritais, requerem gastos dispendiosos, e 
ajuntando com o padrão de vida sempre em ascensão, os serventuários de justiça só poderão se 
manter mediante justa retribuição. Salienta-se que, os cartórios acumulados, por motivo de 
circunstancias imperiosas, apenas estão servindo de passado ônus e não de menos compensador 
aos serventuários que os estão acumulando. Não valem pela responsabilidade de sua guarda e 
muito menos pela sua conservação. E até seria de justiça que os serventuários designados para 
exercerem função dupla, dupla também tivessem a contagem de tempo de serviço, alias única 
compensação que poderiam auferir desse sobre-encargo. Do exposto, depreende-se que, as 
criações de distritos de paz devem consultar interesses de populações densas, núcleos que por seu 
número de habitantes sejam capazes de oferecer estabilidade permanente aos seus funcionários. 
Entretanto, se feito do legislador é facilitar os registros de nascimento e de casamentos nos 
pequenos núcleos de habitantes, ou poderá fazer, porém, não com a mesma rotina em voga, 
porque o resultado será nulo, mas com adaptações que por seu turno possam imprimir meios de 
vida consistente a esses distritos menos habitados. São deduções que nos conferem longas e 
penosas experiências; são comprovantes que nos custariam sacrifícios numa diuturnidade que 
comportam duas existências nesse ramo de labor público.  

Temos também notado, alias sem a mais leve justificativa de um acerto, que se há imprimido uma 
feição nada condizente quanto ás polpudas sinecuras dos cartórios de justiça. A idiosincrancia a esse 
respeito, que por sinal se não arrefece na pauta dos comentários, merece bem um reparo: em tudo 
isso reside um lado equivoco e que cumpre seja desfeito. Existem, afetivamente, cartórios de 
justiça, não de todas as categorias como rendas compensadoras. O número desses cartórios em 
comparação com os demais é reduzido. A maioria dos ofícios de justiça se equilibra mais ou menos 
com as despesas de seus serventuários, havendo isso sim, um numero considerável deles com 
rendas deficitárias. De sorte que, esse tabú de grandiosidade quanto á produção dos cartórios de 
justiça, deve ser reduzida á sua justa equação.  


