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T
amita, no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda constitu-

cional n•132/95, da autoria do nobre deputado Roberto Magalhães, do PFL 
de Pernambuco, no sentido de alterar a redação do inciso IV do art. 24 da 
Constituição Federal, acrescentando-lhes parágrafos, com estas letras: "As 
Mesas da Câmara e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitu
cional. 

Artigo Único-É alterada a redação do inciso IV do art. 24 e acres
centados um quinto e um sexto parágrafos ao mesmo artigo, nos 
seguintes termos: 

I 
ll 
lU 

"Art. 24 ... (omissis) 

IV -taxa judiciária ' § 5•-A taxa judiciária a que se refere o inciso IV deste · 
artigo destinar-se-á exclusivamente ao reaparelhamento 
e modernização dos serviços judiciais, e ao custeio das 
serventias do foro judicial não oficializadas." 
§ 6•- Não será devida a taxa judiciária nos processos de 
competência originária ou recursal dos tribunais." 

A Justificação da proposta referida está dominada pelo 
elevado propósito de "dotar o Poder Judiciário nos dois 
níveis, federal e estadual, de um tributo específico que, 
a juízo dos legisladores, poderá dar suporte à sua manu
tenção, expansão e modernização." 

Em outra oportunidade, escrevi sobre o tema em epígra-
fe, afirmando que a compreensão exata do conceito amplo de 
custas, na sistemática de nosso ordenamento jurídico, é de fun
damental importáncia para o exercício pleno do direito de ação, 
na linha de desenvolvimento do livre, amplo e irrestrito acesso à 
Justiça, mediante a garantia do devido processo legal, para a ple
nitude da cidadania 

A Constituição Federal, de 5.10.88, já não repete a norma 
contida no artigo a•, inciso XVII, alínea e, da Carta Magna de 
1967, com a redação equivocada da Emenda Constitucional n• 
7, de 1977, na dicção de que competia, exclusivamente, à 
União legislar sobre "taxa judiciária, custas e emolumentos 
remuneratórios dos serviços forenses, de registros públicos e notariais" (sic). mas 
agora, sem o equívoco conceitual cometido anteriormente, diz que compete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre "custas dos servi
ços forenses" (art. 24, inciso IV). 

Até a vigência da Constituição Federal, de 5.10.88, as custas processuais, na disci
plina de nossa legislação processual civil, classificavam-se em custas tribu-
tárias (taxas judiciárias, como espécie do gênero tributo) e custas não-tribu-
tárias (despesas indenizatórias, contraprestacionais ou decorrentes de 
multas processuais). 

A Constituição Federal, em vigor, agora, assegura a todos, independente
mente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, 
em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder (art. 5•, in
ciso XXXIV, alínea a), apregoando o princípio maior da segurança jurídica, 
na fala determinante de que "alei não excluirá da apreciação do Poder Judi
ciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5•, inciso XXXV). Estas normas-garan
tias são auto·aplicáveis, como o são todas as normas definidoras dos direi
tos e garantias fundamentais, inseridas na Lei Fundamental (art. s•, § 1•) e 
se protegem por cláusula de eternidade, em favor da cidadania, contra as 
tentativas aniquiladoras do jogo político do poder revisor (art. 60, § 4•,1V). 

O conceito constitucional de custas, agora, é bem 
mais amplo, como historicamente o fora, sem abranger, 
evidentemente, a taxa judiciária, cuja cobrança a imuni
dade declarada na alínea a do inciso XXXIV do artigo s• 
de nossa Lei Maior afastou, definitivamente, para garan
tirmais, ainda, o efetivo acesso à Justiça, de que nos fala 
Mauro CappeUetti e Bryant Garth, perplexos com os da
dos colhidos nos relatórios alemão e norte-americano 
para o Projeto de Florença, onde se noticia que uma cau
sa de valor correspondente a oito meses de salário na 
Alemanha, envolvendo duas instâncias, terá um custo 
de, aproximadamente, metade do montante da contro
vérsia. 

Custas processuais são as despesas decorrentes dos 
atos que as partes realizam ou requerem, no processo, 
desde o início até a sentença final e, bem ainda, na exe

cução, até a plena satisfação do direito declarando 
pela sentença (CPC, art. 20, § 2•) 
além de outros gastos necessários 
ao processo, sem incluir, contu

do, as taxas judiciárias, por força 
da imunidade tributária, cons-

"O Estado está 
proibido de 
tributar, 
mediante taxas, 
o serviço público 
decorrente do 
exercfcio da 
função 
jurisdicional, 
que lhe é 
inerente, como 
dever 
constitucional e 
direito de todos, 
feito cláusula de 
eternidade" 

titucionalmente declarada, na espécie. 
Falecem, assim, sem eficácia, os dispositivos da legisla

ção ordinária, enunciativos de exigência e de isenção de 
custas tributárias (CPC, arts. 257 e 511, parágrafo único; 
Lei n•9.289, de 4.7.96, arts. !•, § 2• e 4•, I a IV), por força da 
imunidade constitucional, direcionada às taxas judiciá
rias, inexistindo espaço legal, no conceito de custas, para 
essas taxas, cuja existência a Lei Maior proíbe ao legisla
dor comum, em termos de garantia fundamental do cida-
~~ . 

A função jurisdicional não tem preço. Desde a Carta 
Magna de 1215, vigora o princípio da cidadania de que "a 

ninguém venderemos Direito ou Justiça." 
O Estado está proibido, assim, de tributar, mediante 

taxas, o serviço público decorrente do exercício da fun
ção jurisdicional, que lhe é inerente, como dever consti

tucional e direito de todos, feito cláusula de eternidade 
(CF, art. 60, § 4°, IV), neste e no próximo milênio que se 

anuncia, para sempre. 
A atividade jurisdicional do Estado há de ser custeada 

pelos impostos gerais e nunca mediante taxas, como espé
cie tributária. 

A Proposta de Emenda à Constituição n• 132/95 da autoria 
do nobre deputado Roberto Magalhães, apesar de seus lídi
mos propósitos, encontra óbice intransponível na cláusula 

pétrea, supra-referida, por tentar abolir os direitos e garantias individuais da isonomia de 
todos perante a lei, da imunidade de taxas tributárias e do pleno acesso à Justiça (CF, art. 
s•, caput e inciso XXXIV, a). 

Neste passo, temos o dever indeclinável de defender a Constituição para segurança 
de todos e do próprio Estado Democrático de Direito e de Justiça. ----


