
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível Nº 0006042-34.2013.815.2001 – 1ª Vara da Fazenda da Capital
Relator         :João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : Estado da Paraíba por seu procurador Sérgio Roberto Félix Lima
Apelado   : Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda
Advogado   : Helionora de Araújo Abiahy

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ART. 8º, II, DA LEI Nº
9.355/2011.  CONTEÚDO  IDÊNTICO  A  DISPOSITIVO
DECLARADO  INCONSTITUCIONAL  PELO  TJPB.
ART.  3º,  §§  1º  AO  4º,  DA  LEI  Nº  7.947/2006.
INOBSERVÂNCIA  DO  ARTIGO  145,  INCISO  II,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE  FATO
GERADOR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

O dispositivo legal que prevê a cobrança questionada nos autos foi
instituído após o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba declarar a
inconstitucionalidade da taxa de processamento de despesa pública,
prevista no art.  3º,  §§ 1º  ao 4º,  da lei  nº  7.947/2006,  cujo teor  é
idêntico ao do art. 8º, II, da Lei nº 9.355/2011.

Não  cabe  ao  ente  estatal  instituir  taxa  exigida  sobre  o  produto
resultante  de  1,5%  de  todos  os  valores  de  pagamentos  por  ele
realizados, relativo a fornecimento de bens, serviços e contratação de
obras, haja vista, na hipótese vertente, inexistir contraprestação do
Estado e exercício do poder de polícia. 

Embora a cobrança em tela traga como finalidade o financiamento
ao  fundo  de  apoio  ao  empreendedorismo,  carrega  o  vício  da
inexistência de utilização de qualquer serviço público específico e
divisível  ou  de  exercício  regular  de  poder  de  polícia  capaz  de
justificá-la, sendo certo repeli-la. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 01169828920128150000, 2ª Seção Especializada Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO
, j. em 22-07-2015) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
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Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em negar provimento a
apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta  em face da sentença de
fls. 269/271 prolatada pelo Juízo da  1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
Ação  Declaratória  de  Inexigibilidade  de  Tributo  proposta  por  Brink  Mobil
Equipamentos  Educacionais  Ltda em  desfavor  do  Estado  da  Paraíba,  julgou
procedente o pedido para declarar indevida a cobrança da Taxa de Fundo de Apoio ao
Empreendedorismo na razão de 1,5% do valor da contratação. 

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs apelação aduzindo que,
ao contrário do que entendeu o Juízo  a quo, a cobrança instituída na Lei 9.335/11 não
possui natureza de, espécie taxa, mas decorre de cláusula de contrato administrativo,
com  supedâneo  legal.  Pelo  que  pugna  pela  reformar  da  sentença  para  julgar
improcedente o pedido. (fls. 276/283)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 288/296)

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 305/307)

É o Relatório. 

VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo, na
qual o promovente se insurge contra a cobrança de taxa, por meio da qual o art. 8º, II, da
Lei nº 9.355/20111, instituiu sobre o produto resultante de 1,5% de todos os pagamentos
realizados pelo Estado da Paraíba alusivos ao fornecimento de bens, obras ou serviços.

O Juízo   a quo   julgou procedente a demanda nos termos do
relatório supra.

Em  suas  razões  recursais,  o  Estado  da  Paraíba  defende  a
legalidade da cobrança sob o argumento de que esta não possui natureza de Tributo. 

Pois bem. Não subsistem os argumentos do apelante, devendo
ser mantida a sentença.

Inicialmente,  note-se  que,  muito  embora  o  apelante  queira
imputar legalidade a cobrança sob alegação de que não há natureza tributária, sendo
apenas decorrente de pacto contratual, razão não lhe assiste. As cláusulas 8.6 e 8.6.1 do
contrato de fls. 92/99 trazem em sua redação:

“8.6 – Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista
na legislação.

1Art. 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. 
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8.6.1 – Será retido 1,5% sobre o valor da fatura para o Fundo Empreender
Paraíba, em atendimento ao inciso II, do art. 8º, da Lei 9.355/2011, alterado
pela Lei 9.355/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 32.086/2011.”

Assim, como bem destacou o Juízo  a quo,  o dispositivo legal
questionado nos autos foi instituído após o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
declarar a inconstitucionalidade da taxa de processamento de despesa pública, prevista
no art. 3º, §§ 1º ao 4º, da lei nº 7.947/2006, cujo teor é idêntico ao do art. 8º, II, da Lei
nº 9.355/2011.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  REJEIÇÃO.  COMPETÊNCIA PARA REALIZAR A COBRANÇA.
DIRECIONAMENTO  DA  VIA  MANDAMENTAL  AO  AGENTE
ARRECADADOR.  AUSÊNCIA  DE  CONDUTA.  PREFACIAL  QUE  SE
CONFUNDE COM A QUESTÃO MERITÓRIA.  INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  DEMONSTRAÇÃO  DE  SITUAÇÃO
CONCRETA E OBJETIVA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO PELO
ESTADO DA PARAÍBA. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO.
TAXA.  INOBSERVÂNCIA  DO  ARTIGO  145,  INCISO  II,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA E  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  ESPECÍFICO  E
DIVISÍVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. - Em se tratando de cobrança de
tributo, a ação mandamental é aquela competente para fazer ou desfazer o
ato da cobrança,  ou seja,  deve ser direcionada ao agente arrecadador.  -
Conforme  preceitua  a  Súmula  nº  266,  do  Supremo  Tribunal  Federal,
impossível  a  impetração  de  mandado  de  segurança  contra  lei  em  tese,
todavia, observando-se na espécie que a norma impugnada encontra-se em
plena  vigência,  tratando-se  de  situação  concreta  e  objetiva,  não  merece
acolhida a preliminar sustentada. -  Não cabe ao ente estatal instituir taxa
exigida  sobre  o  produto  resultante  de  1,5%  de  todos  os  valores  de
pagamentos por ele realizados, relativo a fornecimento de bens, serviços e
contratação  de  obras,  haja  vista,  na  hipótese  vertente,  inexistir
contraprestação do Estado e exercício  do poder de polícia.  -  Embora a
cobrança em tela traga como finalidade o financiamento ao fundo de apoio
ao  empreendedorismo,  carrega  o  vício  da  inexistência  de  utilização  de
qualquer serviço público específico e divisível ou de exercício regular de
poder  de  polícia  capaz  de  justificá-la,  sendo  certo  repeli-la. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  01169828920128150000,  2ª  Seção
Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA
COUTINHO , j. em 22-07-2015) 

MANDADO DE SEGURANÇA COMPRA DE PRODUTOS POR PARTE DO
ESTADO  PAGAMENTO  CONDICIONADO  À  TAXA  DO  FUNDO  DE
APOIO AO EMPREENDEDORISMO TAXA DE CONTEÚDO IDÊNTICO
7.947/2006 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TJPB
AUSÊNCIA DE CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL -- INOBSERVÂNCIA
DO ART.145, II DA CF CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, § 2°, § 3°, § 4°, da Lei n° 7.947/2006,
cujo teor é idêntico ao inciso II do art. 8°, da Lei n° 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 espósado 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 Esp cializada Cível;
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 15/ /2012; Pág.
18  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  99920110012047001,
TRIBUNAL PLENO, Relator Saulo Henriques de Sá e Benevides, j. em 06-
02-2013). 
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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.  Mandado  de  Segurança  nº  0116982-
89.2012.815.0000 10 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).  (TJPB;  AI  0000167-
38.2014.815.0000; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro
dos Santos; DJPB 23/09/2014; Pág. 10). 

Ao que se vê, o Estado da Paraíba apenas mudou a denominação
e a forma de cobrança, com o mesmo objetivo daquela da lei anteriormente declarada
inconstitucional,  qual  seja  “fonte  de  recursos  para  o  Fundo  Estadual  de  Apoio  ao
Empreendedorismo”. 

Ora, evidente que há vários precedentes do TJPB reconhecendo
que o conteúdo do art.  8º, II, da Lei nº 9.355/2011 (Taxa destinada ao FAE) guarda
identidade quanto à natureza e conteúdo do dispositivo antes declarado como sendo
inconstitucional (Taxa de Processamento de Despesa Pública).

Por sua vez, a cobrança de taxa, nos termos do art. 145, II, da
CF,  está  condicionada  ao  exercício  do  poder  de  polícia  ou  à  utilização,  efetiva  ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao particular ou postos
a sua disposição.

Art.  145. A União, os Estados,  o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
[...] 
II  -  taxas,  em  razão  do  exercício  do  poder  de  polícia  ou  pela
utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

O art. 77 do Código Tributário Nacional, a seu turno, menciona:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal  ou  pelos  Municípios,  no  âmbito  de  suas  respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia,  ou  a  utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviço  público
específico  e  divisível,  prestado  ao  contribuinte  ou  posto  à  sua
disposição.
No  caso,  é  evidente  a  ausência  do  fato  gerador  da  referida
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cobrança,  de  modo  que  não  se  pode  arrecadar  uma  “taxa”  se  não  existe  uma
contraprestação estatal, tampouco exercício do poder de polícia. 

Sendo assim, ilegal o ato praticado pela Administração Pública
em reter percentual para financiar programa governamental que não possui relação com
os contratos celebrados com as empresas licitantes vencedoras.

Embora  a  taxa  cobrada  na  lei  nº  9.355/2011  tenha  como
finalidade o financiamento ao fundo de apoio ao empreendedorismo, possui o mesmo
vício da cobrança prevista na Lei nº 7.947/2006, 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.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  A  APELAÇÃO
CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo
Dr. Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz convocado para substituir  o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado
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