
A JUSTIÇA E O FISCO 

Aureliano da Silva Arruda (Escrivão do 4º Ofício Cível - Sócio Benemérito) 

 

Não somos inimigos do Fisco, nem temos em mira comentar a atuação do Estado na legislação 
dos impostos. Ao contrato, pagamos sempre, com pontualidade, a nossa contribuição, não 
olvidando o que nos dizia, em aula, o nosso professor de ciências das finanças: "O Estado 
necessita de meios econômicos, bens e serviços, sem os quais não estará aparelhado para 
alcançar os objetivos finais de sua formação". E reconhecemos, com justeza, que, se o povo 
confrontasse a nossa tributação, já muito elevada, com a de outros países civilizados, jamais 
deixaria de, com o sorriso nos lábios, cumprir os seus deveres fiscais... 

O nosso escopo, entretanto, é demonstrar que as custas pagas ao escrivão não representam 
gotas de sangue, nem concorrem isoladamente para o encarecimento dos feitos judiciais, 
como se apregoa sem razão plausível. Ao Fisco, nestes últimos tempos, é que cabe a 
responsabilidade pelo encarecimento das despesas processuais. 

Observamos um caso, que é novo, por não obedecer à legislação fiscal recentemente 
majorada, e põe em relevo a nossa afirmativa. Folheando os autos de inventário do espólio de 
Antônio Lopes de Barros, verificamos, do calculo feito pelo contador, o seguinte: valor total 
dos bens - Cr.$664.091,00; imposto "causa-mortis", selos, emolumentos do Estados e 
percentagem dos procuradores fiscais - Cr.$114.455,00; ao contador - Cr.$235,00, e ao 
escrivão do feito - Cr.$375,00. 

Outro inventario, processado anteriormente à nova lei majorativa dos impostos e referente ao 
espolio de José de Barros Poyares Filho, cujo bens montam a quantia liquida de 
Cr.$872.575,00. Do respectivo calculo, feito nas mesmas condições, ressaltam as seguintes 
verbas, pagas pelos herdeiros daquele finado: quinhão do Fisco - Cr.$145.124,00; ao contador - 
Cr.$190,00, e ao escrivão - Cr.$537,00. 

Outro exemplo, para finalizar, relativamente ao espolio de Luiz Ísola, cujo inventário se 
processou há cerca de 15 anos. Reflitam agora os pessimistas, que atacam os servidores da 
justiça, sobre as parcelas discriminadas no calculo feito pelo contador do Juízo: importância 
arrecadada pelo Fisco, com desprezo das respectivas frações - Cr.$192.543,00; Aos três 
avaliadores - Cr.$6.000,00; ao escrivão , que trabalhou no volumoso processo, durante alguns 
meses; - que lavrou todos os atos necessários, mostrando o feito, constantemente, aos 
interessados; que o mando, com vista, aos representantes destes, à Fazenda Estadual e à 
curadoria geral e de resíduos; que o apresentou ao juiz, para despachos, muitas e muitas 
vezes; que recolheu os impostos às arcas do Tesouro e deu ciência de todas as decisões às 
partes interessadas, coube apenas a quantia de Cr.$800,00 ! 

Temos outros casos interessantes que traremos ao conhecimento do público, os quais dizem 
respeito a pessoas pobres, que lutam com dificuldade para ter negócios com a justiça e 
defender os seus pequenos haveres, em conseqüência do quinhão que o Fisco arrecada em 
todos os feitos judiciais. 



E tudo vai ser majorado progressivamente, quando for convertida em lei a burocratização das 
serventias de justiça, cujo projeto está correndo seus trâmites regulares na Assembléia 
Legislativa do Estado... 

 Na nossa homenagem aos serventuários que ocupam cargos na Administração Pública, 
deixamos de mencionar, porque na ocasião não tenhamos os dados necessários, os nomes dos 
distintos colegas abaixo mencionados, o que ora fazemos, com grande satisfação: 

ANTONIO DE PAULA LEITE NETO 

(2º Secretário da Assembléia Legislativa, deste Estado). 

JARBAS TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA 

(Vereador nesta Capital). 

FRANCISCO GRAZIANO, HERMÍNIO DE LIMA, ARTHUR DE  

CARVALHO, HONORATO FERREIRA DA SILVA, PAULO DE 

MELO BULHÕES, LUIZ TEIXEIRA CAMARGO JUNIOR, JOSÉ 

ZACHARIAS DE LIMA, SIZENANDO DE CARVALHO 

(Dignos - prefeitos respectivamente, das cidades de Araras,  

Barra Bonita, Dois Córregos, São Sebastião da Grama, Guaíra, 

Indaiatuba, Monte Alto, promissão e Registro). 

É pois, com todo agrado, que vamos publicando os nomes dos nossos ilustres amigos e 
colegas, eleitos prefeitos e vereadores nos municípios deste Estado. Prova inconcussa do valor 
pessoal dos serventuários, livremente escolhidos pelas respectivas populações de suas 
residências, para assumirem tão relevantes postos, patenteando assim os méritos desses 
ilustres cidadãos, que com gáudio à nossa classe provam como desempenham suas funções, 
angariando estima e confiança, lema a que, quase sem exceção, é de todos os serventuários de 
Justiça do Estado. 


