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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

PRESIDÊNCIA

MENSAGEM N° OlO/2018-TJAP

Macapá-AP, 12 de dezembro de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
Av. FAB s/n - Centro
MACAPÁ-AP

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Com as homenagens de estilo e nos termos dos artigos 96, inciso I, alínea
"b", da Constituição Federal e do artigo 133, inciso I, alínea "g", da Constituição do
Estado do Amapá, tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências para deliberação
dessa Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei n° 00712018-PODER JUDICIÁRIO,
devidamente aprovado na 758a (Septingentésima Quinquagésima Oitava) Sessão do
Pleno Administrativo deste Tribunal de Justiça, realizada em 21 de novembro de 2018,
que dispõe sobre a Taxa Judiciária no Estado do Amapá e dá outras providências.

Atenciosamente,

Desemb ador CARLOS TORK
Presidente

ESTADO OOAMAPÁ
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de encaminhar-lhe,
para exame e aprovação pelos ilustres membros dessa Casa, o incluso projeto de lei que
dispõe sobre a Taxa Judiciária no Estado do Amapá, conforme a exposição a seguir:

o1. O sistema de atendimento judiciário vem sendo constantemente
modificado e modernizado, merecendo destaque a participação
constante do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que vem
capitaneando diversas e importantes reformulações estruturais na rede
de atendimento ao jurisdicionado;

02. Com o mesmo condão, o processo de informatização e virtualização dos
Processos e procedimentos judiciários também modificou
significativamente a relação com o jurisdicionado, extinguindo
procedimentos e hábitos de outrora, e frutificando novas e importantes
rotinas e responsabilidades;

03. No aspecto econômico, o aperfeiçoamento das relações com os
contribuintes, o aumento da cultura e consciência dos cidadãos sobre
justiça tributária e fiscal, e a importância da equiparação do alcance do
poder tributário do Estado na sociedade como um todo, aliam-se aos
reflexos da forte e temerária condição econômica que vige no País, para
formar uma consciência clara e coesa da necessidade da participação
financeira dos cidadãos na manutenção da máquina estatal, com ênfase
na retribuição financeira por benefícios colhidos na individualidade,
obtidos de quem deve, precipuamente, atender a coletividade;

04. O próprio aperfeiçoamento das relações entre os atores da rede de
atendimento judiciário, com ênfase nos Tribunais, Ordem dos
Advogados, Órgãos do Ministério Público, Defensorias e Advocacias
Públicas, possibilita mais ampla e melhor compreensão das relações e
situações concretas, muitas vezes não contempladas pelo olhar
conjecturante do legislador, que, por mais exímio que seja, está sempre
limitado (naturalmente) pelo alcance dajanela do tempo;

05. E ainda, em que pese a atemporalidade, abstração e generalidade que
revestem a norma tributária, as modificações na realidade, as interações
sociais e as novas tecnologias ensejam, inolvidavelmente, adequações e
reformas nas normas, de forma a acompanhar e se adequar à evolução
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das relações (atividade legislativa reativa), e perqumr a edição de
normas que antevenham e regulem situações ainda não completamente
estáveis ou consolidadas (atividade legislativa proativa);

06. Neste bojo, a proposta que ora é ofertada ao escrutínio legislativo, de
alteração da Lei Estadual n." 0953, de 26 de dezembro de 2005, reveste-
se do condão de adequação à urna realidade já consolidada no sistema
judiciário, que modificou o modo de processamento das demandas
judiciais, com ênfase na informatização do Processo Judicial, o que
fadou obsoletas algumas normas atinentes às Custas Judiciais, e
frutificou a deman a de alteração e adequação por hora manifesta e
perquirida;

07. Esta proposta tem ainda o condão da celeridade, efetividade e
simplificação, postulados que norteiam as melhores práticas, quer seja
na seara administrativa, quer seja na seara jurídica e tributária. Não
guarda proporção com a realidade vigente um sistema de cobrança,
tributária ou administrativa, que onere a Administração Pública em
carga superior ao be efício financeiro por ela buscado;

08. Nosso atual modelo de cobrança de Taxa Judiciária e Custas Judiciais,
além de ainda conservar vigentes dispositivos já em desuso ou em
processo de descontinuidade, também padece do excesso de critérios
(mais de 250 - duzentos e cinquenta - itens), tornando-o complexo e
pouco amigável para os usuários recorrentes (Advogados e Cidadãos);

09. A proposta ora em comento caminha no sentido oposto, fitando a
simplificação, ofertando um modelo rápido, simples, autointeligível e de
fácil operação, que permitirá ao Tribunal a disponibilização de
ferramenta integralmente interativa e on-line, no seu Portal da
Internet, com cálculo e geração 100% automatizado, legando à toda a
rede de atendimento judiciário maiores efetividade e eficiência na
geração de cálculos e guias de recolhimento, evitando a morosidadee as
remessas reticentes e contraproducentes dos processos;

10. Outro legado ora fitado é a certeza de maior justiça tributária,
modernizando a disciplina de geração da obrigação tributária (Fato
Gerador), de cálculo do montante devido (constituição do Crédito
Tributário) e das formas de pagamento (extinção do Crédito Tributário),
sempre eivados da melhor interpretação possível do Princípio da
Isonomia Tributária, garantindo o tratamento isonômico para situações
isonômicas, e minorando (ou extinguindo) lacunas legais que, por sua
literalidacle ou interpretação, pudessem gerar efeitos tributários distintos
para situações idênticas;
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11. A primeira alteração é a fixação da cobrança de Taxa Judiciária como
único valor de retribuição pecuniária ao Tribunal de Justiça, legando às
Custas Judiciais o caráter excepcional e supletivo, apenas para os casos
de retribuição de serviços prestados por pessoas estranhas ao corpo
funcional do Poder Judiciário, como é o caso dos Leiloeiros e Peritos;

12. Alteração significativa também se faz na previsão de isenção para
pessoas físicas com renda bruta, mensal, igualou inferior a 02 (dois)
salários mínimos, em homenagem à garantia constitucional de acesso à
Justiça, evitando o eventual, e indevido, impedimento de acesso ao
sistema judiciário das pessoas mais hipossuficientes;

13. Outra alteração significativa refere-se à extinção da Base de Cálculo
presumida, disciplina vigente na norma atual, para as Ações em que não
se pode definir o valor da causa. Nesta Proposta, deixa de existir a Base
de Cálculo presumida, e cria-se o recolhimento em Valor Fixo, para as
mesmas hipóteses das alíneas "a" à "d" vigentes, medida altamente
simplificativa do procedimento;

a. O valor fixo sugerido de R$ 292,76 corresponde à média
ar.timética simples calculada a partir de 2.698 processos
identificados nos Exercícios 2015, 2016 e 2017, sem valor da
causa, mas que geraram algum recolhimento de Custa Judicial ou
Taxa Judiciária;

b. Neste formato, a identificação do Processo como em alcance das
especificações consignadas nas alíneas "a" à "d", importará no
pagamento único do Valor Fixo, não mais necessitando de
cálculos complementares de apuração ou confirmação;

Descrição V. Gerado / PG Média

GL ias sem V.Causa 789.866,24 292,76

14. Outra alteração significativa refere-se à majoração de alíquota, de 1,5%,
para 2,3%. Segundo as informações registradas pelo Departamento
Financeiro, as Custas Judiciais representaram em média 37% do volume
de arrecadação, pelo que, em sendo a Taxa atual calculada em 1,5%,
representando 63% da arrecadação, a apuração em regra de 3 projeta
uma Taxa de 2,38% para compensar a extinção da Tabela de Custas
Judiciais, tendo sido ofertada em 2,3% para fins de apreciação mais
favorável ao Contribuinte;
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ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 Médias

01. Arrecadação Efetiva - SISCOF(Financeiro):

Custas 2.102.574,78 2.667.228,21 2.566.665,88 2.472.831,98 2.066.926,26
Taxa 3.419.888,16 3.702.924,82 4.239.763,55 4.642.761,43 4.274.867,83

Taxa 2.744.714,77 2.968.247,46 3.423.789,30 3.721.456,23 3.397.772,23
Taxa FAlIJ(20%) 675.173,39 734.677,36 815.974,25 921.305,20 877.095,60

Total 5.522.462,94 6.370.153,03 6.806.429,43 7.115.593,41 6.341.794,09

% Contribuição

I
Custas 38,07% 41,87% 37,71% 34,75% 32,59%
Taxa 61,93% 58,13% 62,29% 65,25% 67,41%

% Evolução

I
Custas 26,86% ~3,77% -3,66% -16,41%

Taxa 8,28% 14,50% 9,51% ·7,92%

Notas:
01. A conta de arrecadação é única para Custas e Taxas;
02. A segregação é feita nediante informação prestada pela Corregedoria (Mapa de Custas e Taxa Judiciária);

Assim:
1,50% 63,00%

x 100,00%

15. O valor máximo de Taxa Judiciária devida será alterado de R$19,417,46
(dezenove mil, quatrocentos e dezessete reais, e quarenta e seis
centavos) para R$ 23,000,00 (vinte e três mil reais), haja vista que, em
um universo de 283.762 processos distribuídos entre 2015 e 2017,
apenas 154 tiveram Valor da Causa igualou superior a R$ 1MM, de
forma que este novo teto apresenta maior similaridade com a noção de
justiça tributária enunciada anteriormente;

16. Esta proposta também reforma a disciplina de recolhimento, fixando
como !!:,gra básica o Pagamento Unico (parcela única), na data da
distribuição, vigente para as 04 modalidades (Valor Fixo, Valor
Mínimo, Valor Máximo, e Valor Calculado);

17. Fixa nova disciplina para a postergação do pagamento da Taxa, hoje
sem parâmetro legal específico. O Pagamento Inicial Reduzido terá
caráter excepcional, condicionado à apreciação do Juiz e manifesto em
despacho fundamentado, e não aplicável para os casos de Valor
Mínimo ~:Valor Fixo;

a. Nestes casos, a autorização de pagamento inicial reduzido restará
limitada ao piso de 1/4 do montante devido (Valor Calculado ou
Valor Máximo), já restando consignado o pagamento do
restante (3/4) quando do trânsito em julgado da Sentença;

18. Fixa também nova disciplina para o parcelamento do pagamento da
Taxa, hoje também sem parâmetro legal específico. O Pagamento
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Parcelad(~ terá caráter alternativo, condicionado à apreciação do Juiz e
manifesto em despacho fundamentado, também não aplicável para os
casos de Valor Mínimo e Valor Fixo;

a. Nestes casos, a autorização de pagamento parcelado restará
consignado ao limite de 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no
ato da Distribuição, as demais nos meses sequenciais, e a parcela
mínima fixada em R$ 48,79;

19. Tais medidas atinentes às modalidades de pagamento visam criar
disciplinas para situações já em ocorrência no cotidiano das Unidades
Judiciárias, que vem sendo solvidas única e exclusivamente pela
apreciação de cada Juiz, em sua individualidade, condição esta que, por
mais acurada que seja tal apreciação, possibilita sobremaneira a
ocorrência de diversas interpretações, dificultando a compreensão dos
jurisdicionados;

20. Fica previsto também um regime de transição, para os feitos distribuídos
antes da entrada em vigência desta nova norma, possibilitando como
opção aos jurisdicionados, em substituição às eventuais obrigações que
seriam devidas na modalidade atual (Custa Judicial e Taxa Judiciária).
Considerando a condição de opção, mantém-se incólume o atendimento
ao Princípio da Irretroatividade Tributária;

21. Neste novo formato, a destinação do produto da arrecadação da Taxa
Judiciária, com ênfase na proporção que é direcionada ao FAJIJ, a saber,
20%, refere-se à atual proporção da arrecadação, pelo que a modificação
ora proposta possibilita reduzir para 5% o quantum de destinação,
considerando que histórico de pagamento efetivo é abaixo de 5%, o que
garante não haver prejuízo do montante financeiro que vem sendo
efetivamente executado naquele fundo, ficando os 95% restantes para o
FMRJ. Alie-se ao fato de que as alterações propostas no sistema de
cobrança possibilitarão aumento de arrecadação (vide anexo sobre
Histórico do FAJIJ);

22. A proposta também consigna a atualização monetária automática aos
novos formatos de Valor Mínimo, Valor Fixo, Valor Máximo e Parcela
Mínima;

Neste novo formato, to os os usuários que venham a figurar na condição de
Contribuinte terão regras claras e concisas para cálculo do valor devido, e para o
pagamento da Taxa, garantindo tratamento isonômico, materializado, por exemplo, na
condição de que todos terão que, obrigatoriamente, efetuar algum pagamento na data da
propositura da ação, seja ele: o Valor Mínimo; o Valor Fixo; o total do Valor Calculado
ou do Valor Máximo; a primeira parcela (no caso de Parcelamento) ; ou 1/4 do valor
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devido, nos casos excepcionais de valor reduzido. Assim, "Todos que usufruem,
pagam" (Justiça Tributária);

Atenciosamente,

Desemb a ar CARLOS TORK
Presidente
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Dispõe sobre a Taxa Judiciária no
Estado do Amapá e dá outras
providências.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 007/2018- TJAP
Autor: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á,

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu,
nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

DA INCIDÊNCIA

Art. 1°. O fato gerador da Taxa Judiciária é a prestação de serviços de natureza
judiciária pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado, compreendendo o processo de
conhecimento, de execução, cautelar e os procedimentos especiais de jurisdição
contenciosa ou voluntária.

§ 1°. Considera-se ocorrido o fato gerador na data da propositura da Ação;

§ 2°. O Tribunal de Justiça poderá ainda exigir o pagamento de Custas
Judiciais, em caráter excepcional, apenas nos casos de retribuição pecuniária de serviços
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário;

DO CONTRIBUINTE

Art. 2°. São contribuintes da Taxa Judiciária:

I - a pessoa que solicita a prestação do serviço mencionado no artigo 1°;

11 - a parte contrária, se vencida, nos processos intentados pelo Ministério
Público ou por pessoa de direito público;

111 - a parte venci da, se não tiver sido beneficiada com justiça gratuita, nos
processos que o autor tiver utilizado este benefício;

IV - o assistente da acusação, nos processos criminais em que o réu tiver sido
absolvido.

DAS ISENÇÕES

8
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I - A pessoa física que aufere renda bruta individual, mensal, igualou inferior a
dois (02) salários mínimos vigentes, devidamente comprovada nos autos;

§ 1° - Fica autorizada a concessão da isenção de que trata o lnciso I, para quem
aufere renda superior ao limite fixado, a critério do Juiz, mediante decisão
fundamentada;

11 - os pedidos de levantamento de dinheiro em favor de menores incapazes,
beneficiários da previdência social cuja principal fonte de renda decorra exclusivamente
desta;

111 - as declarações de crédito em apenso aos processos de inventário, de
arrolamento, de falência e de concordata;

IV - os pedidos de "habeas corpus";

V - os procedimentos de nomeação ou remoção de tutores e curadores;

VI - os procedimentos de apresentação de testamento;

VII - as prestações de contas de leiloeiros, corretores, tutores, curadores,
testamenteiros e inventariantes;

VIII - as ações populares, com as ressalvas da legislação específica;

IX - as ações de adoção e guarda judicial de menores;

X - Outras ações que a Constituição da República, a Lei Federal ou a Lei
Estadual declare isentas.

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 4°. A base de cálculo da Taxa Judiciária é o Valor da Causa.

DAALÍQUOTA

Art. 5°. A alíquota da Taxa Judiciária será de 2,3% (dois inteiros e três décimos
por cento) sobre o Valor da Causa.

§ 1°. Em qualquer hipótese, o montante devido de Taxa Judiciária, por
Processo Distribuído, terá o Valor Mínimo de R$ 48,79 (quarenta e oito reais e setenta
e nove centavos) e o Valor Máximo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);
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§ 2°. O montante de Taxa udiciária devida será apurado em Valor Fixo, de R$
292,76 (duzentos e noventa e dois reais, e setenta e seis centavos) por Processo
Distribuído, nas seguintes hipóteses:



a) nos feitos cíveis de valor inestimável e nos processos CrImInaIS de ação
privada;

b) nas ações de separação ou divórcio, consensual ou litigioso, em que não
existirem bens a serem partilhados;

c) nos processos criminais, quando o réu condenado não for pobre.

d) Nos processos criminais em que houver assistência à acusação, sendo o réu
absolvido.

§ 3°. Havendo alteração no Valor da Causa, após a Distribuição do Processo, o
montante da Taxa Judiciária será complementado ou restituído, conforme o caso.

DO PAGAMENTO

Art. 6°. A Taxa Judiciária será paga em uma única parcela, por ocasião da
propositura da ação.

§ 1° Poderá se- autorizado, a critério do Juíz, o Pagamento Parcelado do
montante da Taxa Judiciária devida, em até 06 (seis) parcelas, com periodicidade
mensal, respeitada a parcela mínima de R$ 48,79 (quarenta e oito reais e setenta e nove
centavos);

§ 2° Excepcionalmente, poderá ser autorizado, a critério do Juíz, o Pagamento
Inicial Reduzido, não inferior a 1/4 do montante de Taxa Judiciária devida;

§ 3° Na hipótese do § 2°, o pagamento do restante devido de Taxa Judiciária
deverá ser realizado até a data do trânsito em julgado da Sentença;

§ 4° A data do trânsito em julgado da Sentença também implica no vencimento
antecipado das possíveis parcelas ainda vincendas;

§ 5° Fica vedada a concessão de autorização para Pagamento Inicial
Reduzido, ou Pagamento Parcelado, nos casos de Taxa Judiciária calculada em Valor
Mínino ou em Valor Fixo;

§ 6° As autorizações judiciais para recolhimento na forma dos § 1° e § 2°
serão procedidas mediante decisão fundamentada;

DO REGIME DE TRANSIÇÃO

Art. 7°. O Contribuinte poderá optar pelo cálculo e pagamento da Taxa
Judiciária no formato desta Lei, para os Processos Distribuídos antes da data de sua
vigência;

10



~.~ .
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
PRESIDÊNCIA

Parágrafo único. A opção de que trata este artigo exclui o Crédito Tributário de
Taxa Judiciária, ou crédito administrativo de Custas Judiciais, quando ainda não pagos,
desde que não tenha sido expedida certidão para inscrição em Dívida Ativa;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8°. O pagamento da Taxa Judiciária será exigível somente na data do
trânsito em julgado da sentença nas seguintes causas:

I - nas ações de acidente do trabalho, quando a Taxa Judiciária será paga pelo
sucumbente;

11 - nas ações intentadas pelo Ministério Público ou por pessoa de direito
público, quando a taxa será paga pela parte contrária, se venci da;

Ill - nas ações em que o autor gozar da justiça gratuita, quando a taxa será paga
pelo vencido, se não tiver a mesma assistência, observada, para os beneficiários de
gratuidade de justiça, as disposições da Lei n°. 1.060/50;

IV - nas ações criminais, quando a taxa será paga pela assistência da acusação
se o réu for absolvido.

Art. 9°. O pagamento da Taxa Judiciária será efetuado em instituição bancária
indicada pelo Tribunal de Justiça, através de Guia de Recolhimento ou outro meio legal,
inclusive eletrônico.

Parágrafo único. Nas localidades onde inexistentes agências bancárias, o
Tribunal de Justiça poderá determinar o recolhimento da Taxa judiciária em instituições
idôneas detentoras de funções e segurança similares aos bancos, sem prejuízo do
pagamento por meio eletrônico previsto no caput.

Art. 10. Os valores estipulados para o montante devido de Taxa Judiciária, nos
casos de Valor Mínimo, Valor Fixo e Valor Máximo, bem como de Parcela Mínima,
sofrerão automática correção, pelo INPC ou outro índice que vier a substituí-Io, a cada
dia 1° de janeiro.

DA REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Art. 11. Os valores arrecadados com a Taxa Judiciária serão destinados da
seguinte forma:

I - 95% (noventa e cmco por cento), ao Fundo de Manutenção e
Reaparelhamento da Justiça do Estado do Amapá - FMRJ, criado pelo Decreto n° 0158,
de 30 de setembro de 1991.

11



~'" .PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

PRESIDÊNCIA

11 - 5% (cinco por cento), ao Fundo de Apoio aos Juizados da Infância da
Juventude das Comarcas do Estado do Amapá - FAJIJ, criado pela Lei n", 0953, de 26
de dezembro de 2005.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art. 12. O procedimento administrativo fiscal para cobrança do tributo de que
trata esta lei será de competência da Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário
do Amapá, observadas as regras contidas no Código Tributário Estadual e Nacional para
constituição e exigibilidade do crédito tributário.

§ 1°. O Tribunal de Justiça poderá, por ato da Corregedoria-Geral de Justiça,
manter ações de cobrança administrativa, inclusive mediante protesto em cartório, e
inscrição dos inadimplentes em órgãos de proteção ao crédito.

Art. 13. Aplicam-se ao tributo de que trata esta Lei, supletiva ou
subsidiariamente:

I - as disposições do Código Tributário do Estado do Amapá;

11- as disposições do Código Tributário Nacional;

III - as disposições constitucionais e/ou de Leis Federais que regulem a
matéria.

Art. 14. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, especialmente as
contidas na Lei n°. 0953, de 26 de dezembro de 2005.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação.

Macapá - AP, XX de XXXX de 2018.

ANTONIO wALDEZ GÓES DA SILVA

Governador
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