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Em que pese o aprimorado cabedal jurídico do ilustrado deputado Camilo Ashear, não 
podemos concordar com a tese defendida por S. Excia., no parecer emitido a propósito do 
projeto 380/52. S. Excia., em quem reconhecemos lídima vocação política, avança de mais no 
seu pronunciamento, pondo à parte o lado humano das coisas como também a igualdade dos 
direitos consagrada pelo preceito constitucional. 

O deputado Camilo Aslicar é peremptório no seu ponto de vista, afirmando que ao Estado, nos 
desmembramentos territoriais, somente deve caber a faculdade de permitir a remoção do 
titular lesado para cartório sito na mesma comarca onde operou-se o fracionamento. Fora daí, 
mais nada. 

Essa opinião do ilustrado e operoso parlamentar, que achamos inconsistente, todavia, não 
contêm uma inovação no assunto pertinente ao ressarcimento ao dano territorial sempre em 
foco por ocasião das novas divisões quinquenais. 

A lei 233, de 24 de dezembro de 1948, que tratou da penúltima divisão, no seu artigo 6.º, 
procurando indenizar os oficiais do registro civil prejudicados distritalmente, condicionava a 
remoção dos mesmos somente para os cartórios recém-criados em virtude do 
desmembramento. 

Não é preciso se dizer que a faculdade constante do artigo 6.º em questão, foi obra da miopia 
dos nossos representantes no Palácio 9 de Julho, pois qualquer criatura dotada de mediano 
bom-senso havia de concordar com a inocuidade da medida prevista pelo mesmo dispositivo. 

A lógica mais comezinha nos levaria ao raciocínio: se uma "fração" é menor que um "todo", 
como poderia a remoção para o cartório recém-criado, (a fração), representar uma justa 
compensação ao titular prejudicado que tinha direitos sobre o "todo", isto é, sobre o novo e o 
antigo distrito ? 

Se o oficial preferisse ficar no seu cartório desmembrado, sentir-se-ia prejudicado. Se optasse 
pelo novo cartório, do mesmo modo ficaria com prejuízos, o que demonstrava à saciedade que 
o legislador, no que tange ao artigo 6.º em tela, fora de uma inocência palmar, inconcebível 
num cidadão com direitos à manipulação das leis que norteiam os bons ou maus destinos de 
uma coletividade. 

Para se comprovar o teor simplista e danoso do malfadado artigo 6.º, basta dizer que durante 
a vigência da lei 233, que se saiba, não houve remoção de oficiais do registro civil, tendo eles 
de recalcar o prejuízo que lhes ocasionara o Estado até o advento da lei 2456 de 30 de 
dezembro de 1953. 



Pois o parecer n. 1946, do douto deputado Camilo Aslicar, no que se refere ao projeto n. 
380/52, traz no seu bojo a mesma substância que deu forma aí) artigo 6.º da lei 233. 

Um dos postulados mais lembrados após a vigência da atual Constituição é o referente à 
igualdade dos direitos dos cidadãos, contudo essa Igualdade é pisoteada a cada momento, 
como vivêssemos numa "junglé", onde o mais forte tem direitos inconcussos sobre o mais 
fraco. 

Na questão dos desmembramentos, invoca-se sempre a prevalência do interesse, público 
sobre o privado, esquecendo-se lamentavelmente a obrigação do Estado em compensar o 
prejuízo logo após a vigência do ato que gerou o retalhamento territorial. 

Condicionar a remoção do serventuário prejudicado: restringir o seu direito inconteste a uma 
remoção justa e compensatória, é ofender a igualdade tão decantada pelos líricos do Direito, 
mas que jamais sentiram na própria pele a lesão a que se propõem dar o remédio adequado. 

Limitar a remoção a cartório da mesma classe do cartório desmembrado, pois, não nos parece 
acertado. Ainda menos para cartório consequente do fracionamento. 

Figuremos um cartório bem aquinhoado, com movimento acima de qualquer outro da mesma 
classe e situado nas proximidades da Capital. Sendo esse cartório fracionado, por artes do 
demo da politiquice e da perseguição de aldeia, onde poderia o serventuário prejudicado 
descobrir, dentro da mesma classe a que pertence, cartório que representasse um 
ressarcimento? 

Por aí se vê que a vantagem à remoção, na hipótese, de e abranger cartório da mesma 
natureza do Estado, da mesma classe ou imediata do cartório retalhado, pois, caso contrário, o 
Estado estará estrangulando os direitos de cidadãos sob o amparo de uma Constituição. 

O princípio constante do parecer do digno deputado Camilo Ashear, data vênia, não pode, 
pois, servir de timoneiro à legislação futura que irá servir de anteparo aos serventuários objeto 
dos botes dos nossos políticos sem entranhas. 


