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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO N.º 2005355-75.2014.815.0000.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Alessandra Ferreira Aragão.
EMBARGADO: Prossegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança.
ADVOGADO: Jeremias Mendes de Menezes e outros.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO 
AGRAVO  INTERNO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA. 
REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.  Os  Embargos  de  Declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  omissão, 
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida 
pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a decisão de forma clara  e  suficiente,  não está  o  magistrado 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  no  Agravo  Interno  no  Agravo  de  Instrumento n.º  2005355-
75.2014.815.0000,  em  que  figuram  como  Embargante  o  Estado  da  Paraíba e 
Embargada Prossegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

O  Estado da Paraíba opôs  Embargos de Declaração contra Acórdão, f. 
170/170-v, que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo a 
Monocrática de f.  154/156, prolatada  por esta Relatoria, que negou seguimento ao 
Agravo de Instrumento manejado pelo Embargante,  e manteve a Decisão proferida 
pelo Juízo da  2ª Vara  da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos autos da 
Ação  de  Obrigação de Fazer c/c  Restituição de Indébito ajuizada por  Prossegur 
Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança em desfavor do ente federado, 
que  deferiu  a  antecipação  da  tutela  para  determinar  a  emissão  da  certidão  de 
funcionamento da empresa Embargada sem o pagamento da taxa FESP em razão da 
sua inconstitucionalidade.

Em suas razões  recursais,  f.  174/178,  alegou que o Acórdão incorreu em 



omissão ao deixar de se pronunciar a respeito da aplicação do artigo 1.º, § 3.º, da Lei 
Federal n.º 8.437/92, do artigo 1.º, da Lei Federal n.º 9.494/97, dos artigos 1.º e 2.º,  
inciso I, da Lei Estadual n.º 3.928/72, do artigo 1º, anexo único, da Lei Estadual n.º 
6.393/96, do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 77 do Código 
Tributário Nacional, repisando os argumentos das suas razões de Agravo. 

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto 
defeito  indicado  e  prequestionados  os  dispositivos  apontados,  possibilitando  a 
interposição de Recurso à instância superior.

Nas  contrarrazões,  f.  182/185,  a  Embargada  sustentou  a  ausência  dos 
requisitos necessários à oposição de Embargos Declaratórios,  pugnando, ao final, 
pela sua rejeição.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente do alegado pelo Embargante,  não houve  a suposta  omissão, 
uma vez que o Acórdão embargado de forma expressa deixou claro que a declaração 
incidental de inconstitucionalidade do artigo 3.º, da Lei Estadual n.º 6.757/97, que 
instituiu a denominada taxa FESP (Fundo Especial de Segurança Pública),  julgada 
por  este  Tribunal  de  Justiça1 em consonância  com o entendimento  do Supremo 
Tribunal  Federal2,  afastou a  legalidade  da  sua  cobrança,  sendo  desnecessária  a 
análise dos demais argumentos do Embargante para justificá-la,  f. 170-v, como se 
observa no seguinte excerto:

A Monocrática,  que  mantenho  por  seus  próprios  fundamentos,  baseou-se  em 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, 

1 MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ESPÉCIE  TRIBUTÁRIA.  TAXA.  PODER  DE  POLÍCIA  OU  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO 
PÚBLICO  ESPECÍFICO  E  DIVISÍVEL.  DITAMES  DO  ART.  145,  II,  DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.574/97. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO 
DA ATIVIDADE  ESTATAL.  FATO  GERADOR  DA TAXA.  ATIVIDADE  ECONÔMICA DO 
PARTICULAR.  IMPOSSIBILIDADE.  FATO  DO  ESTADO,  E  NÃO  DO  CONTRIBUINTE. 
NATUREZA  CONTRAPRESTACIONAL.  INOCORRÊNCIA.  RECURSOS  DESTINADOS  A 
CUSTEIO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM 
A LEI  MAGNA.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ARTIGO  3º  DA LEI  ESTADUAL  NO 
6.574/97. CONCESSÃO DA ORDEM. - Taxa é espécie de tributo, que tem por fato gerador uma 
atuação específica estatal relativa ao contribuinte,  e tem por pressupostos o exercício regular do 
poder  de  polícia  (taxa  de  polícia),  ou  a  utilização  efetiva  ou  potencial  de  serviços  públicos,  
específicos e divisíveis (taxa de serviço). - Um dos traços característicos da taxa é a contraprestação,  
ou seja, esta será devida quando houver uma atuação estatal na esfera do contribuinte. Assim, este,  
ao  efetuar  pagamento  referente  à  taxa,  reembolsa  o  custo  da  atuação  estatal.  -  Há  latente  
inconstitucionalidade no art. 3º da Lei no 6.574/97, ao instituir taxa de fiscalização (polícia) e de 
serviço, sem esmiuçar quais seriam as atividades estatais decorrentes do poder de polícia, as quais 
autorizariam  a  taxação,  bem  como os  serviços  públicos  divisíveis  e  específicos  prestados  pelo 
Estado. - A Lei no 6.574/97 indicou como fato gerador da taxa atividade econômica desenvolvida 
pelo  particular,  quando  se  sabe  que  a  exação  tem  por  pressuposto  fato  do  Estado,  e  não  do 
contribuinte (TJPB. Tribunal Pleno. MS nº 999.2008.000564-1/001. Relª. Desª. Maria das Neves do 
Egito de Araújo Duda Ferreira. J. em 14/10/2009).

2 EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade.  2.  Lei  nº  13.084,  de 29.12.2000, do Estado do 
Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que 
somente  pode  ser  sustentada  por  impostos.  Precedentes.  4.  Ação  julgada  procedente  (STF,  ADI 
2424/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 01/04/2004).



que  firmaram  entendimento  sobre  a  inconstitucionalidade  do  art.  3º  da  Lei  nº 
6.574/97, que institui taxa de fiscalização (polícia) e de serviço, sem esmiuçar quais 
seriam as atividades estatais decorrentes do poder de polícia, as quais autorizariam a 
taxação,  bem  como  os  serviços  públicos  divisíveis  e  específicos  prestados  pelo 
Estado.

Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, reproduzindo as alegações do Agravo de Instrumento, providência vedada 
nesta estreita via recursal3.

O  caráter  prequestionatório  que  o  Embargante  deseja  emprestar  aos 
Aclaratórios não há como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a 
matéria discutida, não existindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada.

Posto isso, conheço os Embargos de Declaração e rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por  
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos 
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente 
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.  
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


