
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
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ORIGEM : Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUIZ : Marcos Coelho de Salles

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  FAE.  FUNDO  DE  APOIO  AO 
EMPREENDEDORISMO.  ABSTENÇÃO  DO  ATO 
DE  RETENÇÃO  DA TAXA DE  1,5% SOBRE OS 
CONTRATOS  EM  VIGÊNCIA,  BEM  COMO  NOS 
FUTUROS  QUE  EVENTUALMENTE  VENHAM  A 
SER OBJETO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
TUTELA  ANTECIPATÓRIA  INDEFERIDA. 
IRRESIGNAÇÃO. ART. 273 DO CPC. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Compra  de  produto  pelo  Estado.  Pagamento 
condicionado  à  taxa  do  Fundo  de  Apoio  ao 
Empreendedorismo. FAE. Conteúdo idêntico à taxa 
de  processamento  de  despesa  publica  (tpdp). 
Inconstitucionalidade  declarada  por  esta  corte  de 
justiça. Precedentes. Desprovimento. Reconhecida a 
inconstitucionalidade  pela  corte  deste  Egrégio 
Tribunal de Justiça do art. 3º, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, 
da Lei nº 7.947/2006, cujo teor é idêntico ao inciso II 
do  art.  8º,  da  Lei  nº  9.335/2011,  impõe-se  a 
suspensão da cobrança da taxa de fundo de apoio 
ao empreendedorismo - FAE.  Embora a  FAE traga 
como finalidade o financiamento ao fundo de apoio 
ao  empreendedorismo,  carrega  o  mesmo vício  da 
taxa  de  processamento  de  despesa  pública,  qual 
seja, a inexistência de utilização de qualquer serviço 
público específico e divisível ou de exercício regular 
de  poder  de  polícia  capaz  de  justificar  o  tributo”. 
(TJPB; AI 200.2012.108224-8/001; Segunda Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra 
Filho; DJPB 13/12/2013)
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  PROVER O AGRAVO,   nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 390.

RELATÓRIO 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela SANCOL – 

SANEAMENTO,  CONSTRUÇÃO  E  COMÉRCIO  LTDA  contra  Decisão 

Interlocutória de fls. 28/30 proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela antecipada, nos autos do 

Mandado de Segurança por ela impetrado contra a CAGEPA – CIA DE ÁGUA E 

ESGOTOS DA PARAÍBA. 

A  Agravante impetrou o Mandado de Segurança, alegando ser 

ilegal a retenção da taxa de 1,5% (um e meio por cento), destinada ao Fundo 

de Amparo ao Empreendedorismo, prevista nos contratos em vigência com a 

CAGEPA, bem como nos futuros que eventualmente venham a ser objeto de 

procedimento licitatório entre a empresa Impetrante e a CAGEPA. 

Alega a Recorrente que a referida taxa já foi declarada ilegal e 

inconstitucional  pelo  TJPB ao  julgar  o  processo  nº  999.2011.001204-7/001, 

(publicado no Diário Oficial em 14/03/2013) e não poderia incidir nos contratos 

celebrados entre as partes por inexistir qualquer contraprestação realizada pelo 

Estado vinculada a referida cobrança. 

Por tais razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ativo 

ao Agravo de Instrumento, com a finalidade de obter,  liminarmente, a tutela 

antecipada, para fazer cessar, imediatamente, a retenção da referida taxa pela 

CAGEPA sobre os contratos administrativos vigentes (fl. 23).

Liminar deferida às fls. 359/364.

Informações do magistrado a quo à fl. 369.
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Contrarrazões às fls. 372/377.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça 

opinou pelo provimento do recurso, para reformar o decisum (fls. 381/385).

É o relatório. 

VOTO

Assiste razão a Recorrente.

A taxa  que  a  Agravante  pretende  excluir  está  prevista  nos 

contratos celebrados entre as partes (fl. 73), precisamente, na cláusula 12.2, 

“DAS RETENÇÕES”, que assim dispõe: 

12.2.  Nos  termos  da  Lei  N.  9.355,  de  19.04.2011,  
publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição  
de 20.04.2011, será efetuada a retenção do percentual de 
1,5%  (um  vírgula  cinco  por  cento),  incidente  sobre  o  
pagamento das faturas apresentadas. 

A Lei nº 9.355, em seu artigo 8º, inciso II, estabelecia em sua 

redação originária: 

Art. 8° Constituem fontes de recursos do Fundo Estadual 
a que se refere o artigo anterior:
I - as consignadas no Orçamento Gemi do Estado;
II - originárias da arrecadação da Taxa instituída pela 
Lei n°7.947, de 22 de março de 2006;
III  -  aquelas  decorrentes  de  recursos  próprios  das 
entidades ou órgãos da administração pública estadual, 
onde  se  encontram  consignadas  as  dotações 
orçamentárias do Programa "5084";
IV  -  recursos  arrecadados  pelo  Fundo  de  Combate  e 
Erradicação  de  Pobreza  em  montante  a  ser  aprovado 
pelo Conselho Gestor do mencionado fundo.

A taxa a que se referia o inciso II do artigo 8º era a taxa de 

processamento de despesa pública, que foi declarada inconstitucional e ilegal 

pelo TJPB no Incidente de Inconstitucionalidade nº 200.2008.037123-6/002.  

Após a decisão desta  Corte,  o  Estado da Paraíba alterou a 
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redação  do  inciso  II  do  art.  8º  da  Lei  nº  9.355/2011,  através  da  Lei  nº  

9.355/2011, de 19 de abril de 2011, passando o mesmo a viger com a seguinte 

redação:

Art. 1º O inciso lI  do Art. 8° da Lei n° 9.335, de 25 de 
janeiro de 2011, passa a viger com a seguinte redação:
"Art.8º  Constituem fontes de recursos do Fundo Estadual 
a que se refere o artigo anterior:
II  - o  produto  resultante  de  1,5%  (um  e  meio  por 
cento)  sobre  todos  os  pagamentos  realizados  pelo 
Poder Executivo Estadual relativos ao fornecimento 
de bens, obras ou serviços, a ser regulamentado por 
Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 2° A arrecadação a que se refere o inciso II do Art. 8° 
da Lei n° 9.335,  de 25 de janeiro de 2011,  deverá ser 
regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo, 
devendo  percentual  ser  destinado  ao  custeio  de 
programas governamentais, desenvolvidos na FAC.

Art. 3° Revogam-se os artigos 3° e 5° da Lei n° 7.947, 
de 22 de março de 2006.

Reconhecendo a semelhança entre a nova redação do inciso II 

do artigo 8º da Lei nº 9.335/2011 e a redação do artigo 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da 

Lei nº 7.947/2006 já declarado inconstitucional, este Tribunal de Justiça, em 

vários precedentes, suspendeu a cobrança da referida taxa destinada ao fundo 

de apoio ao empreendedorismo. A propósito:  

CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO.  Agravo  de 
instrumento. Compra  de  produto  pelo  estado. 
Pagamento condicionado à taxa do fundo de apoio 
ao empreendedorismo. FAE. Conteúdo idêntico à 
taxa de processamento de despesa publica (tpdp). 
Inconstitucionalidade declarada por esta corte de 
justiça. Precedentes. Desprovimento. Reconhecida a 
inconstitucionalidade pela corte deste egrégio tribunal 
de justiça do art. 3º, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, da Lei nº 
7.947/2006, cujo teor é idêntico ao inciso II do art, 8º, 
da  Lei  nº  9.335/2011,  impõe-se  a  suspensão  da 
cobrança  da  taxa  de  fundo  de  apoio  ao 
empreendedorismo - FAE. Embora a FAE traga como 
finalidade o financiamento ao fundo de apoio ao 
empreendedorismo, carrega o mesmo vício da taxa 
de processamento de despesa pública, qual seja, a 
inexistência  de  utilização  de  qualquer  serviço 
público  específico  e  divisível  ou  de  exercício 
regular  de poder  de polícia  capaz de justificar  o 
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tributo. (TJPB;  AI  200.2012.108224-8/001;  Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 13/12/2013; Pág. 25)

AGRAVO  INTERNO.  COBRANÇA  DE  TAXA. 
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO 
DO ATO REPUTADO ILEGAL. PRELIMINAR QUE SE 
CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DA 
RECEITA  ESTADUAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº 
183/2011. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. O art. 5º, da 
Medida  Provisória  nº  183/2011,  estabelece  que  “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”. 
Forçoso  reconhecer  ser  atribuição  do  Secretário  da 
Receita  Estadual  a  tributação,  a  quem  compete  a 
suspensão  da  Taxa  de  Fundo  de  Apoio  ao 
Empreendedorismo.  FAE.  MÉRITO.  COMPRA  DE 
PRODUTOS  PELO  ESTADO.  PAGAMENTO 
CONDICIONADO À TAXA DO FUNDO DE APOIO AO 
EMPREEDEDORISMO. FAE. CONTEÚDO IDÊNTICO 
A  LEI  DE  Nº  7.947/2006,  CUJA 
INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA POR 
ESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA. AGRAVO  INTERNO. 
AUSÊNCIA DE  ARGUMENTOS  NOVOS.  DECISÃO 
QUE  SE  CONFIRMA  POR  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO.  Reconhecida  a 
inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, 
da Lei nº 7.947/2006, cujo teor é idêntico ao inciso 
II  do art.  8º,  da  Lei  nº  9335/2011,  notável  o  bom 
direito dos impetrantes/agravados, cuja objetivo é 
ter  suspensa  a  cobrança  da  Taxa  de  Fundo  de 
Apoio  ao Empreendedorismo.  FAE.  Não há razão 
para se rever o posicionamento esposado por meio de 
indeferimento  liminar  quando  a  parte  não  aduz,  em 
seu recurso, nenhum argumento novo. (TJPB; AGInt 
999.2012.000181-6/001;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho; DJPB 15/10/2012; Pág. 18) 

DIREITO  PROCESSUAL  CÍVEL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. COBRANÇA DA TAXA DO FUNDO 
DE  APOIO  AO  EMPREENDEDORISMO.  MESMA 
NATUREZA  DA  TAXA  DE  PROCESSAMENTO  DA 
DESPESA  PÚBLICA.  TPDP. 
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL. 
JULGAMENTO PELO PLENO DO TJPB. EXTENSÃO 
DOS  EFEITOS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  O que se vê é 
que  a  cobrança  tem  aparentemente  a  mesma 
natureza  da  tpdp,  a  qual  foi  considerada 
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inconstitucional pelo tjpb, daí porque, comprovada 
a  sua  existência,  tem-se  com  satisfeitos  os 
requisitos do artigo  273  do  Código de  Processo 
Civil. (TJPB;  AI  200.2011.038582-6/002;  Terceira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio 
Gomes Pereira Filho; DJPB 27/09/2012; Pág. 8)  

Desse modo, como já reconhecido por esta Corte nos julgados 

acima transcritos, a taxa destinada ao Fundo de Apoio ao Empreendedorismo 

tem a mesma natureza da taxa de processamento de despesa pública. 

Ademais, não se pode olvidar que o pagamento nos contratos 

celebrados entre a administração e os particulares, é uma contraprestação pelo 

serviço  prestado  ou  bem fornecido  pelo  particular,  vencedor  da  licitação,  à 

Administração Pública. 

A retenção do valor de 1,5% deste pagamento para financiar 

programa governamental,  que não guarda qualquer  relação com o contrato 

firmado, sob a denominação de “taxa”, em princípio, configura uma ilegalidade.

Taxa é espécie de tributo que constitui  uma contraprestação 

por um serviço público específico e divisível prestado ao particular ou postos a 

sua disposição. 

Sem pretender esgotar a discussão sobre o tema, ao meu ver, 

não há, na hipótese, qualquer serviço ou benefício prestado pela Administração 

à Recorrente que justifique a referida retenção. 

Por tais motivos, resta evidente o fumus boni iuris.

No tocante ao periculum in mora, percebe-se que a espera pela 

decisão  final  do  Mandamus pode  acarretar  graves  prejuízos  de  ordem 

econômica à Recorrente, prejudicando a saúde financeira da empresa, e, em 

consequência, o cumprimento de suas obrigações. 

Por outro lado, não se verifica irreversibilidade da medida, pois 

se, ao final, a Segurança não for concedida, a empresa Ré poderá tomar as 
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medidas cabíveis para cobrar o pagamento das retenções não realizadas em 

virtude da suspensão. 

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial, 

PROVEJO  O  AGRAVO,  determinando  à  CAGEPA que  se  abstenha  de 
efetuar a retenção da taxa de 1,5% (um e meio por cento)  prevista no 
inciso II do artigo 8º da  Lei  nº  9.335/2011 para fins de recebimento dos 
pagamentos  relativos  aos  contratos  firmados  pela  parte  autora, 
confirmando a liminar anteriormente deferida. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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