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EXCELENTÍSSIMOS/AS SENHORES/AS MINISTROS/AS 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5688 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

CFOAB, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o presente MEMORIAL, 

consoante os fundamentos a seguir apresentados. 

 
O processo está pautado para continuidade do julgamento em 02/06/2021 e trata-se 

de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de autoria deste Conselho Federal da OAB, em face dos 

artigos 3º e 4º, e anexo único, da Lei n. 8.071, de 24 de julho de 2006; e em face do art. 1 º da Lei 

n. 6.682/1998, ambas do Estado da Paraíba. 
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Em síntese, as normas impugnadas regulamentam a cobrança de custas judiciais e 

taxas judiciárias no Estado da Paraíba. Enquanto a Lei 6.682/98 instituiu a cobrança da taxa 

judiciária, a Lei 8.071/06 a alterou para elevar sobremaneira os valores cobrados a título de custas 

judicias e taxas judiciárias, promovendo majoração desproporcional. 

 
Conforme se demonstrou amplamente na petição inicial, os dispositivos 

impugnados ofendem os seguintes artigos da Constituição Federal: art. 5º, XXXV (princípio do 

acesso à justiça), e LV (princípio da ampla defesa); art. 145, §1º (princípio da capacidade 

contributiva), e II (vedação da utilização da taxa para fins meramente fiscais); e art. 150, IV 

(proibição de utilização de tributo com efeito de confisco). 

 
É cediço pela jurisprudência pátria que as taxas, dentre elas a judiciária, ostentam 

natureza tributária e encontram-se abrangidas pela espécie dos tributos ditos vinculados, de sorte 

que sua exigência demanda contraprestação específica por parte do Estado. Nos termos do texto 

constitucional, as taxas podem ser cobradas em virtude (i) do exercício do poder de polícia (que 

não é o caso da Taxa Judiciária); ou (ii) dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 

ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

 
Esse Supremo Tribunal Federal já se pronunciou reiteradas vezes no sentido de 

que custas judiciais e emolumentos têm natureza jurídica tributária de taxa e, por isso, devem se 

ater às suas especificidades: 

 
A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os 

emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza 

tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, 

sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição e 

majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico- 

constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, 

notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, entre outras, as garantias 

essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia 

e (d) da anterioridade. (ADI 1.378 MC, rel. min. Celso de Mello; ADI 3.260, rel. min. 

Eros Grau; ADI 1.926 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence; grifamos) 

 
Consoante dispõe o art. 145, II, da CF, replicado no art. 77 do Código Tributário 

Nacional, a espécie tributária “taxa” pode ser instituída pela União, Estados, Municípios ou DF 

em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
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Da leitura destes dispositivos resta claro que a base de cálculo das taxas deve ser 

fixada tendo por parâmetro o custo da ação estatal, motivo pelo qual são tidas como tributos 

retributivos ou contraprestacionais, já que não podem ser cobradas sem que o Estado exerça o 

poder de polícia ou preste ao contribuinte ou coloque à sua disposição um serviço específico e 

divisível. É consequência também desta premissa o fato de que tampouco podem ser instituídas 

de modo arbitrário ou de modo proporcional à contraprestação oferecida pelo Estado, sob risco de 

exercerem verdadeiro efeito confiscatório. 

 
Importante frisar que o exercício do direito de ação no Estado da Paraíba 

condiciona os jurisdicionados ao pagamento tanto de custas judiciais quanto de taxas judiciárias, 

que foram recriadas pelo art. 1º da Lei 6.682/98, ora impugnado. Trata-se de verdadeiro bis in 

idem, pois ambas possuem como fato gerador a utilização dos mesmos serviços judiciais. 

 
Ainda que não se entenda pela existência de bis in idem, a manutenção do 

dispositivo com a continuidade da cobrança da taxa judiciária concomitante ao pagamento das 

custas judicias representa exacerbação tributária, ocasionando onerosidade excessiva ao 

contribuinte, em desrespeito ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, II). Isso porque, 

somando-se a incidência da taxa judiciária e das custas alcança-se um valor exorbitante a ser 

recolhido. Configura-se, portanto, um montante que não corresponde a contrapartida prestada, 

motivo pelo qual a previsão legal que cria a taxa deve ser declarada inconstitucional 

 
Caso não seja acolhida a tese de que a taxa judiciária deve ser abolida da 

legislação paraibana, cabe ressaltar que os valores atinentes a esse tributo são deveras excessivos 

e merecem ser reduzidos O que se constata da manifesta desproporcionalidade imposta pelo 

diploma normativo impugnado é que o legislador do Estado da Paraíba tenta promover a 

utilização da taxa judiciária com efeito de confisco, hipótese essa expressamente vedada na 

Constituição Federal em seu art. 150, IV. 

 
O amplo acesso à jurisdição é garantia constitucional fundamental consignada no 

inciso XXXV do art. 5º e não se limita apenas ao momento inicial da sua provocação pela parte 

interessada, mas se estende ao acompanhamento de toda a atividade jurisdicional. O devido 

acompanhamento desse desenrolar é elemento essencial do devido processo legal (inciso LIV do 

art. 5º), aí incluída a ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). Portanto, a 

tutela jurisdicional não pode ser amesquinhada ou vedada por meio de elevações 

desproporcionais, desarrazoadas e sem correlação com o custo efetivo do processo e a atividade 

estatal prestada. 
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Ante todo o exposto, analisando todos os recolhimentos que o cidadão terá que 

realizar para obter um provimento jurisdicional, percebe-se que os valores devidos se mostram 

em regra desproporcionais em relação ao bem da vida pretendido, o que limita o acesso à justiça 

e/ou, no mínimo, situação que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. 

 
Por todos esses argumentos, vem o CFOAB reforçar o pedido de procedência da 

ação para que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º, e anexo único, da Lei 

do Estado da Paraíba n. 8.071/2006, e do art. 1º da Lei do Estado da Paraíba n. 6.682/1998. 

 

 
Termos em que pede deferimento. 

Brasília/DF, 31 de maio de 2021. 

 
Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 

Presidente do Conselho Federal da OAB 

OAB/RJ 95.573 

 
 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 

Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais 

OAB/DF 18.958 

 

 

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral 

Secretário- Geral da OAB 

OAB/AM 3.725 

 
 

Paulo Antônio Maia e Silva 

Presidente do Conselho Seccional da OAB/Paraíba 

OAB/PB 7854 




