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Apontamos na edição anterior desta revista, as despesas referentes a alguns inventários de 
vulto, nos quais os herdeiros são pessoas abastadas, que não encontram dificuldade para 
satisfazer as exigências fiscais. O processo é simples: a emissão de um cheque é suficiente para 
remover qualquer embaraço que impeça o andamento do feito. 

Hoje mencionaremos um "caso forense" da mesma natureza, idêntico a muitos outros, cujos 
interessados não possuem fundos em estabelecimentos bancários. São pessoas que, para 
prover à sua subsistência, numa luta incessante com o invencível "mercado negro", contam 
apenas com os proventos do seu trabalho e, muitas vezes, não dispõem de sobras pecuniárias 
para legalizar, em juízo, a sua situação jurídica. O Fisco é um herdeiro adventício, oneroso e 
exigente, que tem o privilegio de receber antecipadamente o seu quinhão. O calculo está feito, 
nos autos, com as formalidades legais, mas os herdeiros não podem requerer a partilha, a fim 
de entrar na posse dos bens a que têm direito, sem o prévio pagamento do que compete ao 
Fisco. 

Trata-se de um inventário em que há diversos herdeiros. Os bens foram avaliados em 
Cr.$82.000,00. O processo correu perante o juízo da 4ª Vara Cível. O calculo feito pelo 
contador resume-se no seguinte: imposto "causa-mortis", selo, etc. - Cr.$13.880,00; aos 
avaliadores - Cr.$1.200,00; ao escrivão - Cr.$220,00, inclusive Cr.$100,00 correspondentes a 
custas finais e homologação da respectiva partilha. 

E não é só nos processos de inventário que se nota a disparidade apontada, demonstrando, à 
evidência, que as custas contadas ao escrivão, não constituem obstáculo à marcha natural dos 
feitos. Examinamos, num cartório do cível, os autos de uma ação decendiária, movida pelo 
ilustrado causídico Dr. Lopes dos Anjos, há alguns anos passados, no juízo da 2ª Vara Cível. Eis 
o cálculo das custas, que se encontra a fls. 14: emolumentos do Estado, taxa e selo - 
Cr.$1.162,00; ao escrivão - Cr.$58,00. 

Respondam agora os detratores dos escrivães: 

- Qual o fator primordial do encarecimento das despesas processuais? Por que motivo os 
escrivães, em geral, não obtiveram taxas mais elevadas no atual regimento de custas? 

- Outra interrogação oportuna: 

- Se a burocratização dos cartórios se converter em lei, como ficará o regimento de custas, 
quando estas se transformarem em renda do Estado? ... 


