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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001681-55.2016.815.0000
RELATOR               : Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
01 EMBARGANTE : CRM4 Engenharia e Comércio Ltda.
ADVOGADA : Aurora de Barros Sousa (OAB/PB 11.674-B)
02 EMBARGANTE : Estado da Paraíba
EMBARGADOS     : Os mesmos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO
INTERPOSTO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  SUPOSTA  FALTA  DE
ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE
RECEITA  DO  ESTADO.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE DO
MEIO  ESCOLHIDO.  PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  Embargos  Declaratórios  têm  a  finalidade  de
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou
contraditórios  existentes  na  Decisão,  não  servindo
para reexame de matéria decidida.

- Ainda que para fim de prequestionamento, devem estar
presentes os três requisitos ensejadores dos Embargos
de Declaração

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO
MANEJADO  PELA  IMPETRANTE.  OMISSÕES.
OCORRÊNCIA. TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DE
CONTRATO  INSTITUÍDA PELA LEI  Nº  10.128/2013.
ILEGALIDADE. ATIVIDADE ESTATAL EM BENEFÍCIO
DO  PRÓPRIO  ENTE  TRIBUTANTE.  DECLARAÇÃO
DE DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS
INDEVIDOS.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA Nº 213 DO
STJ.  ACOLHIMENTO  DO  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

- A Taxa de Administração de Contratos instituída pela Lei
nº  10.128/2013, de  uma  maneira  geral,  repete  o
mesmo vício ou ilegalidade, da mencionada Taxa de
Fundo de Apoio ao Empreendedorismo criada pela
Lei  nº  9.355/2011,  eis  que  seu  fato  gerador
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corresponde  ao  processamento  do  pedido  de
pagamento formalizado por credores do Estado da
Paraíba  em  razão  da  celebração  de  contratos
administrativos, ou seja, tal processamento é voltado
ao  próprio  ente  tributante  –  único  beneficiado  –
padecendo, portanto, de vício por não se tratar de
utilização de serviço público específico e divisível ou
do exercício regular do poder de polícia. No mais, a
publicação  e  fiscalização  dos  contratos
administrativos  é  um  dever  do  Estado,  atribuído,
sobretudo, pelo princípio da publicidade, como forma
de dar  eficácia  do  ato  administrativo  quando  este
produzir  efeitos  externos  e  transparência  dos
programas  que  a  administração  pública  vem  a
exercer,  conforme  disposto  no  art.  37  da
Constituição Federal.

-  Tendo  em  vista  o  entendimento  de  que  são
indevidos  os  pagamentos  pretéritos  e  futuros  das
FAE,  bem  como  da  Taxa  de  Administração  de
Contratos criada pela Lei  nº 10.128/2013, inegável
que a Impetrante faz “Jus” à aludida declaração de
restituição  administrativa  ou  compensação,
independentemente  da  apuração  dos  respectivos
valores, autorização, inclusive, consagrada por força
do enunciado da Súmula nº 213 do STJ (O Mandado
de  Segurança  constitui  ação  adequada  para  a
declaração do direito à compensação tributária).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR os Embargos de Declaração
interpostos  pelo  Estado  da  Paraíba,  e  ACOLHER  aqueles  manejados  pela
Impetrante, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
331.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios  interpostos  pela  CRM4

Engenharia e Comércio Ltda e pelo  Estado da Paraíba, ambos em face do

Acórdão de fls. 247/251.

A primeira Embargante, a CRM4 Engenharia e Comércio Ltda,

alegou a ocorrência de omissão em face ausência de manifestação expressa

acerca das Leis nº 9.355/2011 e 10.128/2013, afirmando que a Decisão apenas

versou sobre a Taxa FAE – Fundo de Apoio ao Empreendedorismo, deixando

de apreciar a legalidade da Taxa de Administração de Contratos. Disse ainda,
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que não se declarou o direito à compensação dos pagamentos indevidos com

tributos da alçada estadual. 

Por tais razões, pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para

sanados os vícios apontados, declarar a ilegalidade das Leis nº 9.355/2011 e

10.128/2013, bem como possibilitar o direito à compensação dos pagamentos

procedidos com os tributos estaduais ou restituição na esfera administrativa

(fls. 255/272).

O segundo  Embargante,  o  Estado  da Paraíba,  por  sua vez,

sustentou que o Acórdão embargado apresentou omissão ao não se pronunciar

acerca da tese de que os atos apontados como ilegais  não se inserem na

competência do Secretário de Estado da Receita, nos termos dos artigos 7º e

8º da Lei nº 9.335/2011, bem como do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. No

mais,  argumentou  que  inexiste  ilegalidade  nas  cobranças  da  aludida  taxa

impugnada pela Impetrante.

Por  fim,  pugnou  pela  manifestação  expressa  acerca  dos

artigos 7º e 8º da Lei nº 9.335/2011, artigos 1º e 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,

art. 65, “d”, da Lei nº 8.066/93, artigo 146, III, da CF e art. 3º do CTN.

Devidamente  intimadas,  as  pastes  ofereceram  as

Contrarrazões de fls. 280/282 e 295/304.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe salientar que como a análise dos Embargos

de Declaração interpostos tanto pelo Impetrante como pelo Estado da Paraíba

implicarão  em  uma  revisão  ampla  do  Acórdão  embargado,  os  examinarei

concomitantemente. 

Nessa  senda,  diversamente  das  alegações  do  Impetrado,

houve  no  Acórdão  embargado  o  enfrentamento  acerca  da  legitimidade  do

Secretário-Executivo da Receita do Estado da Paraíba para ser parte legítima
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para integrar o polo passivo da impetração. 

Foi dito que, em se tratando de cobrança de tributo, a Ação

Mandamental é aquela competente para fazer ou desfazer o ato, devendo ser

direcionada ao agente arrecadador, afastando-se, por consequência lógica, o

debate que o Estado da Paraíba agora  pretende instalar,  alegando que os

recursos destinados ao Empreender-PB não têm natureza tributária. 

Na ocasião,  citou-se os termos dos arts.  4º  e 5º  da Medida

Provisória nº 183/2011 que estabelecem o seguinte: 

Art. 4º. O Secretário-Executivo da receita tem o “status”,
os direitos, as vedações e as prerrogativas de Secretário
de  Estado,  inclusive  com  remuneração  e  simbologias
próprias. 

Art. 5º. O Secretário-Executivo da Receita é a autoridade
da Secretaria a quem cabe o comando, o controle e a
orientação  normativa  do  sistema  de  tributação,
arrecadação e fiscalização das receitas estaduais. 

Portanto,  firmou-se  evidente  o  entendimento  de  ser  o

Secretário-Executivo da Receita a autoridade competente para figurar no polo

passivo da lide.

Com efeito. Percebe-se que a parte Embargante, ao levantar

sua contrariedade à interpretação dada ao “Decisum” embargado, está, de fato,

pretendendo não só modificá-lo, como revertê-lo.

Sobre  o  tema,  os  nossos  Tribunais,  há  muito  tempo,  já

consolidaram  o  entendimento,  refutando  a  utilização  de  Embargos  de

Declaração como meio de rediscussão da matéria. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  SEGUNDOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  REPETIÇÃO  SERVIL  DOS
ARGUMENTOS  LEVANTADOS  NOS  PRIMEIROS
EMBARGOS.  RENOVAÇÃO  DE  RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
QUE NÃO SE CONHECE. 1. Nos termos do art. 535 do
CPC,  são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando
houver omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado  bem  assim  para  corrigir  erro  material  no
julgado. 2. Não se conhece dos embargos de declaração
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cujas  alegações  consistem em repetição servil  da tese
levantada  nos  primeiros  embargos  e  que  foram
rechaçadas pelo órgão julgador tanto no julgamento da
apelação quanto nos respectivos embargos. Consabido,
embargos de declaração  não servem para  rediscussão
de  questões  já  apreciadas;  tampouco  se  admite  a
renovação  do  recurso  para  rediscutir  matéria
expressamente analisada em julgamentos anteriores. 3.
Embargos de declaração não conhecidos. (TRF 1ª R.; AC
0027145-33.2014.4.01.3700;  Sétima  Turma;  Relª  Desª
Fed. Ângela Catão; DJF1 26/02/2016) 

E:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.  DISSÍDIO  NÃO
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
REVISÃO.  VALOR  RAZOÁVEL.  1.  Os  embargos  de
declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou  contradição  porventura  existentes  no  acórdão,  não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2.  A  ausência  de  prequestionamento  dos  dispositivos
legais  tidos  por  violados  impede  o  conhecimento  do
recurso especial. 3. Não se conhece de recurso especial
interposto  com  fundamento  no  art.  105,  III,  "c",  da
Constituição, se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido  e  os  paradigmas  apresentados.  4.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  admite,
excepcionalmente,  em recurso  especial,  o  reexame do
valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou
exagerado.  Hipótese,  todavia,  em  que  a  verba
indenizatória,  consideradas as circunstâncias de fato da
causa,  foi  estabelecida  pela  instância  ordinária  em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.  5.  Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no Ag
837.810/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  07/05/2015,  DJe
14/05/2015)

Os Embargos Declaratórios  não são remédio  para  obrigar  o

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação

de  omissão,  obscuridade  e  contradição,  sem a  demonstração  específica  e

concreta, não possui o condão de justificar a interposição dos Aclaratórios.

No  caso  concreto,  o  Acórdão  embargado  encontra-se

suficientemente  fundamentado,  prevalecendo  o  princípio  do  livre

convencimento  motivado,  segundo  o  qual  o  magistrado  forma  e  firma  sua

convicção  a  partir  das  provas,  da  legislação  pertinente,  da  jurisprudência,

5



Embargos de Declaração n.º 0001681-55.2016.815.0000

enfim, sem estar, necessariamente, vinculado às alegações das partes.

Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, não se pode

emprestar  efeitos  modificativos  nem  sequer  prequestionar,  bem  como,  o

julgador não está obrigado a analisar todos os pontos ou dispositivos legais

eventualmente  aplicáveis  à  hipótese.  Deve  demonstrar  as  razões  de  seu

convencimento,  sem  obrigatoriedade  de  discorrer  sobre  todas  as  teses

invocadas pelas partes, como bem define o Superior Tribunal de Justiça, no

julgado transcrito abaixo:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA.  POLICIAL  MILITAR.
APOSENTADORIA.  PROMOÇÃO  AO  GRAU
HIERÁRQUICO  IMEDIATAMENTE  SUPERIOR.  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  53/90.  OMISSÃO  DO  ARESTO
ESTADUAL  AFASTADA.  FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 538 DO
CPC. SÚMULA 98/STJ. VIOLAÇÃO RECONHECIDA. 1.
Não merece ser acolhida a alegada ofensa ao art. 535 do
CPC,  porquanto  a  instância  ordinária  dirimiu,  de  forma
clara  e  fundamentada,  as  questões  que  lhe  foram
submetidas,  apreciando  integralmente  a  controvérsia
posta nos presentes autos.  Frise-se que o Tribunal de
origem não fica obrigado a examinar todos os artigos
de  lei  invocados  no  recurso,  desde  que  decida  a
matéria questionada sob fundamento suficiente para
sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a
análise  dos  dispositivos  que  pareçam para  a  parte
significativos,  mas  que  para  o  julgador,  se  não
irrelevantes,  constituem  questões  superadas  pelas
razões de julgar. Não se pode confundir julgamento
desfavorável  ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional. 2. Observa-se que
a Corte de origem manteve a sentença de procedência do
pedido inicial, determinando a transferência do autor para
a  reserva  remunerada  no  grau  hierárquico  superior
(Tenente-Coronel)  com  proventos  correspondentes  à
referida  graduação,  solvendo  a  controvérsia  sob  o
enfoque eminentemente constitucional, circunstância que,
no  caso  concreto,  inviabiliza  o  exame  da  matéria  em
recurso especial.  3.  Na origem, a parte opôs embargos
declaratórios com o objetivo de prequestionar a matéria a
ser alegada no recurso especial. Assim, na linha da firme
jurisprudência  do  STJ,  a  multa  imposta  em  razão  da
oposição dos aclaratórios (art.  538,  parágrafo único,  do
CPC) deve ser afastada, nos termos da Súmula 98/STJ
("Embargos  de  declaração  manifestados  com  notório
propósito  de  prequestionamento  não  têm  caráter
protelatório.").  4.  Agravo regimental a que se dá parcial
provimento,  apenas  para  afastar  a  multa  processual
imposta  ao  ente  estatal  na  origem.  (AgRg  no  REsp
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1330535/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015)

Ressalte-se  que,  recentemente,  o  STJ,  por  ocasião  do

julgamento do EDCL no MS 21.315-DF, assentou que, mesmo após a vigência

do  CPC/2015,  não  cabem  Embargos  de  Declaração  contra  Decisão  que

eventualmente não se pronuncie, tão somente, sobre argumento incapaz de

invalidar a conclusão adotada, sendo dever do julgador, apenas, enfrentar as

questões capazes de infirmar a conclusão admitida na Decisão.

Posto  isso,  considerando  que  as  citadas  omissões  foram

alegadas, apenas, para ensejar a rediscussão da matéria, não se pode acolher

os Embargos Declaratórios manejados pelo Estado da Paraíba.

No que diz respeito às alegações da Impetrante/Embargante,

necessário  admitir  que  não  houve  manifestação  acerca  da  Taxa  de

Administração de Contratos, criada pela Lei nº 10.128/2013, que atribuiu nova

regulamentação ao Programa Empreender/PB.

Art. 7º. Constituem fontes de recurso do Fundo Estadual
a que se refere o artigo anterior:

II – originárias da arrecadação da Taxa de Administração
de Contratos, que tem como fato gerador a assinatura de
contratos com o Governador do Estado da Paraíba e os
seus  fornecedores  de  produtos  e  serviços  no  fator  de
1,6% sobre o  valor  de face deste,  para a empresa de
porte  médio  ou  superior;  e  1%  para  empresas  de
pequeno porte, a ser realizada no ato de consolidadção
dos respectivos pagamentos.

Parágrafo  Primeiro.  Nos  termos  do  art.  145,  II,  da
CF/1988  e  para  efeito  de  consignar  contrapartida  à
cobrança estabelecida no inciso II do prsente artigo, fica
estipulada como contraprestação estatal a publicação e
fiscalização  dos  contratos  administrativos  meidante
emissão  de  certidão  de  regularidade  de  preceitos  de
sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental  que
comprove  a  plena  aplicação  destes  no  âmbito  da
execução dos contratos,  sendo esta condição sine que
nom  de  habilitação  ao  recebimento  do  pactuado  em
contrato.”

Avançando,  com  relação  ao  fato  gerador  e  a  exigência  da
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cobrança do tributo nos contratos administrativos,  vê-se que a aludida taxa

instituída pela Lei nº 10.128/2013, de uma maneira geral, repete o mesmo vício

ou ilegalidade, da mencionada Taxa de Fundo de Apoio ao Empreendedorismo

criada pela Lei nº 9.355/2011.

Seu fato gerador corresponde ao processamento do pedido de

pagamento  formalizado  por  credores  do  Estado  da  Paraíba  em  razão  da

celebração de contratos administrativos, ou seja, tal processamento é voltado

ao próprio ente tributante – único beneficiado – portanto, padece de vício por

não  se  tratar  de  utilização  de  serviço  público  específico  e  divisível  ou  do

exercício  regular  do  poder  de  polícia,  capaz de justificar  o  fato  gerador  do

tributo.

Como  dito  por  ocasião  do  exame  da  FAE,  Taxa  é

contraprestação, ou seja, será devida quando houver uma atuação estatal na

esfera  do  contribuinte,  tendo  como  marca  essencial  a  divisibilidade  e  a

referibilidade a um indivíduo ou grupo de indivíduos determinável. Daí a sua

natureza de tributo vinculado.

Nesse sentido, vale  renovar  a lição de Hely Lopes Meirelles

Direito Municipal Brasileiro, 10ª ed. São Paulo, 1998, p. 266/267.:

“Serviços individuais ou uti singuli:  são os prestados ou
postos  à  disposição  de  usuários  determinados,  que
fruirão individualmente, mediante remuneração, tais como
telefone, a coleta de lixo, a energia elétrica, gás e água
domiciliares.  Esses  serviços,  desde  que  implantados,
geram direito subjetivo à sua obtenção por todos aqueles
que  se  encontram  na  área  de  sua  prestação  ou
fornecimento,  e  satisfaçam  às  exigências
regulamentares.  São serviços  de utilização  individual  e
mensurável, geralmente facultativos, pelo que devem ser
remunerados por taxa (tributo) ou tarifa (preço público) e
não por imposto”.

No  mais,  a  publicação  e  fiscalização  dos  contratos

administrativos é um dever do Estado, atribuído, sobretudo, pelo princípio da

publicidade,  como forma de dar  eficácia  ao  ato  administrativo  quando  este

produzir efeitos externos e transparência dos programas que a administração

pública vem exercer, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.
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Assim sendo, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3º, §§

1º, 2º, 3º, e 4º, da Lei nº 7.947/2006, cujo teor foi repetido pelo inciso II do art.

8º  da  Lei  nº  9.335/2011,  bem como na Lei  nº  10.128/2013,  que instituiu  a

cobrança  da  Taxa  de  Administração  de  Contrato,  deve-se,  também,  neste

particular, reconhecer o direito da Impetrante.

Por fim, com relação ao pedido de compensação de tributo. Em

que  pesem  os  argumentos  da  Embargante/Impetrante,  o  pedido  por  ela

formulado na petição inicial  do Mandado de Segurança deixou transparecer

que, no caso concreto, tinha ele caráter de "pedido de restituição” (devolução),

pretensão  patrimonial  pretérita,  que  não  pode  ser  objeto  de  Mandado  de

Segurança. 

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  MANDADO DE
SEGURANÇA.  RESTITUIÇÃO  ADMINISTRATIVA  DE
INDÉBITO  RECONHECIDO  JUDICIALMENTE.
POSSIBILIDADE. 1.  O  acórdão  recorrido concedeu a
segurança para reconhecer a não incidência  do  IRPF
sobre  a  alienação  de  determinadas  participações
societárias,   considerando   que   incide   a  isenção
estabelecida pelo Decreto-lei  1.510/1976,  mas indeferiu
restituição  do  tributo  pago  na  venda   de   ações
realizadas   em  2004,  por  entender  inadequada  a  via
mandamental   para  essa finalidade,  por  incidência  da
Súmula  269/STF  ("o  mandado  de  segurança  não  é
substitutivo de ação de cobrança"). Deferiu,   porém,  o
pedido   subsidiário   de   compensação.  O  Recurso
Especial   versa   apenas   sobre   a  pretensão  do
contribuinte de poder formular   pedido   administrativo
de   restituição   do  indébito reconhecido.  2.  Não se
configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma  vez
que  o  Tribunal  de  origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3.  Se a pretensão manifestada na via mandamental
fosse  a  condenação  da  Fazenda  Nacional  à
restituição  de  tributo  indevidamente  pago  no
passado,  viabilizando o posterior recebimento desse
valor pela via do precatório, o Mandado de Segurança
estaria sendo utilizado como substitutivo da Ação de
Cobrança,  o  que  não  se  admite,  conforme
entendimento  cristalizado  na  Súmula  269/STF.
Todavia, não é o caso dos  autos.  O  contribuinte  pediu
apenas  para que, reconhecida a incidência  indevida do
IRPF,  ele  pudesse  se  dirigir  à  autoridade  da  Receita
Federal  do  Brasil  e  apresentar pedido administrativo de
restituição.   Essa  pretensão  encontra amparo no art.
165 do Código Tributário   Nacional,   art.   66  da  Lei
8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996. 4. O art. 66 da
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Lei 8.383/1991, que trata da compensação na  hipótese
de pagamento indevido ou a maior, em seu § 2º, faculta
ao  contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo
o art.  74 da  Lei   9.430/1996  deixado  claro  que  o
crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito
em julgado. 5.  "O  entendimento  pacífico  do  Superior
Tribunal  de  Justiça, inclusive já sumulado (Súmula nº
461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte  pode
optar  por  receber,  por  meio  de  precatório  ou  por
compensação,   o   indébito   tributário  certificado  por
sentença  declaratória   transitada   em   julgado'.   Com
efeito,  a  legislação  de regência  possibilita  a  restituição
administrativa  de  valores  pagos  a  maior   a  título  de
tributos,  conforme  se  verifica  dos  art.  66  da  Lei  nº
8.383/1991   e   74  da  Lei  nº  9.430/1996"  (REsp
1.516.961/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma, DJe 22/03/2016). 6.   Recurso   Especial
provido  para  assegurar  o  direito  de  o contribuinte
buscar  a  restituição  do  indébito  na  via  administrativa,
após o  trânsito em julgado  do processo judical.  (REsp
1642350/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/03/2017,  DJe
24/04/2017)

Ora, não é possível a declaração do direito do contribuinte à

restituição  dos  valores  indevidamente  recolhidos  em  época  anterior  à

impetração,  porque  o  Mandado  de Segurança  é  via  inadequada  para  essa

pretensão, conforme o enunciado das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal

Federal.

Todavia, agora esclarecido que, na verdade, sua pretensão era

a  de  que  fosse  declarado  o  direito  à  compensação,  tendo  em  vista  o

entendimento de que são indevidos os pagamentos pretéritos e futuros das

FAE e da Taxa de Administração de Contratos, criada pela Lei nº 10.128/2013,

inegável que faz “Jus” à aludida declaração assegurando-lhe a possibilidade de

restituição administrativa  ou compensação,  independentemente da apuração

dos respectivos valores.

Sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  inclusive

consagrou  essa  orientação,  por  força  do  enunciado  da  Súmula  nº  213  (O

Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à

compensação tributária).

Isso posto,  REJEITO os Embargos de Declaração interpostos

pelo Estado da Paraíba, e ACOLHO aqueles manejados pela Impetrante para
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sanando  as  omissões  apontadas,  reconhecer  a  ilegalidade  da  Taxa  de

Administração  de  Contratos,  criada  pela  Lei  nº  10.128/2013,  declarando  o

direito de restituição administrativa ou compensação de todos os pagamentos

indevidos.

É o voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Desembargador
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Presidente. Relator, o Excelentíssimo Doutor
Tércio  Chaves  de  Moura (Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.
Leandro dos Santos).  Participaram ainda do julgamento, os Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e Luís Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de agosto de
2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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