
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Desa. Maria das Neves do Egito de Araujo Duda Ferreira

Processo nº: 0801370-31.2016.8.15.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Assuntos: [Estaduais, Depósito Judicial]
IMPETRANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS
S.A, NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSP - LOG COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E  MEDICAMENTOS
LTDA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA

Vistos etc.

Onco  Prod.  Distribuidora  de  Produtos  Hospitalares  e  Oncológicos  S/A,  Norprod
Distribuidora  de  Produtos  Hospitalares  Ltda,  Hosp  –  Log  Comércio  de  Produtos
Hospitalares Ltda e SP Distribuidora de Vacinas e Medicamentos Ltda  impetraram
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar contra ato supostamente ilegal praticado
pelo Secretário Executivo da Receita do Estado da Paraíba, consistente na cobrança da
Taxa de Processamento de Despesa Pública e da Taxa de Administração de Contratos.

Alegam os impetrantes que, habitualmente, firmam contratos com órgãos públicos, e que, nos
últimos  anos,  firmaram  contratos  com  o  Estado  da  Paraíba  para  o  fornecimento  de
medicamentos, cujos valores respectivos ainda não foram quitados, a despeito de já terem sido
emitidas Nota Fiscais.

Sustentam que se reveste de inconstitucionalidade a cobrança, pela autoridade coatora,  da
Taxa de 1,5% prevista na Lei nº 9.335/2011 (com redação dada pela Lei nº 9.355/11), bem
como da Taxa de Administração de Contratos criada com o advento da Lei nº 10.128/2013, esta
no importe de 1,6%, ambas objeto de retenção no momento dos pagamentos efetuados pelo
Estado  da  Paraíba,  em  contraprestação  às  vendas  de  mercadorias  relativas  aos  contratos
firmados, consoante decisões já emanadas deste Egrégio Tribunal e por violação ao art. 145, II
e § 2º, art. 150, III, "b" da Constituição Federal e arts. 77 e 79 do CTN.
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Aduzem que, seja no contexto da Taxa de 1,5%, sobre todos os pagamentos realizados pelo
Poder Executivo Estadual, relativo ao fornecimento de bens, obras ou serviços, cobrada e retida
na fonte “no momento do processamento do pedido de pagamento formalizado por credores de
Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta,  Autarquias,  Fundações e Sociedades de
Economia Mista do Estado” (prevista no artigo 3º, caput, da Lei nº 9.335/11 e alterações), seja
no cenário atual, em que é plenamente vigente a dicção do artigo 7º, inciso II e § 4º da Lei nº
10.128/13, que determina a cobrança da Taxa de Administração de Contratos no pagamento a
credores do Estado da Paraíba, no importe de 1,6%, para todos os contratos firmados com o
Estado da Paraíba, cujos pagamentos ainda não foram processados, a cobrança das citadas
taxas se reveste de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.

Pugnam, ao final, pela concessão de liminar, para o fim de não sofrerem a retenção das Taxas
instituídas  pela  Lei  nº  9.335/11 (com alteração  dada  pela  Lei  nº  9.355/11)  e  pela  Lei  nº
10.128/13, quando dos recebimentos/pagamentos a que fazem jus, em virtude do fornecimento
de bens e serviços ao Estado da Paraíba (in casu, mercadorias que são objeto dos contratos
firmados).  No  mérito,  requereram  a  confirmação  da  liminar  e  a  concessão  da  segurança
perseguida.

É o relatório.

DECIDO.

A concessão de medida liminar exige a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, o
“fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. O primeiro restará preenchido quando o fundamento
invocado pela parte interessada encontrar amparo legal no ordenamento jurídico. Enquanto que
o segundo, por sua vez, impõe o acolhimento do pleito cautelar para evitar a ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação.

No que tange à liminar em sede de Mandado de Segurança, nos termos precisos do inc. III do
art. 7º da Lei nº 12.016/2009, é mister a comprovação da relevância do fundamento esposado,
bem como a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão  irreparável  ao  direito  buscado,  além da
demonstração  de  que  do  ato  impugnado  pode  resultar  a  ineficácia  da  medida,  caso  seja
finalmente deferida.

Dessarte, in casu, exige-se a prova do direito líquido e certo e sua violação, o que faz com que
o direito seja evidente, claro, induvidoso.

Fumus boni iuris significa “fumaça do bom direito”. Quando o direito é líquido e certo, não há
“fumaça”, ou seja, indício, mas sim um direito cristalino, comprovado de plano.
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Deste modo, o requisito da fumaça do bom direito é, na verdade, substituído pela existência de
um direito líquido e certo.

Segundo Hely Lopes Meirelles, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos
da sentença final.  É  um procedimento que visa acautelar  o  possível  direito do impetrante,
justificado pela iminência de dano irreversível  de ordem patrimonial,  funcional  ou moral  se
mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Apesar de não afirmar um direito,
conforme observa o nobre doutrinador, não será ela concedida se não vislumbrados na peça
primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele. Vejamos:

Assim, para a obtenção do remédio constitucional, liminarmente ou não, devem ser observados
os seguintes requisitos: demonstração do direito líquido e certo, o que deverá ser feito através
de prova documental; prova da violação deste direito ou do perigo de isso ocorrer; ato de
autoridade pública ou de agente que esteja exercendo funções delegadas; que a ação seja
demandada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de decadência do direito.

Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Na lição do doutrinador Hugo de Brito Machado, taxa “é espécie de tributo cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia, ou o serviço público, prestado ou posto a disposição do
contribuinte.” (Curso de Direito Tributário – 27ª edição, p. 433).

Portanto, de acordo com esse artigo, há duas espécies de taxas. A primeira tem como fato
gerador o exercício do poder de polícia; a segunda, a utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Em
suma, a taxa é um tributo vinculado a uma determinada atividade estatal.

Já o poder de polícia consiste na “prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a
Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do
interesse da coletividade” (José dos Santos Carvalho Filho – Manual de Direito Administrativo –
17ª edição – p. 68), não pode ser exercido sem restrições, uma vez que encontra óbice nos
direitos e prerrogativas constitucionais.
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A taxa em razão da utilização efetiva ou potencial do serviço público deve ser cobrada em
função do serviço prestado pelo poder público, ou que o mesmo serviço esteja à disposição do
contribuinte.

Na  hipótese,  questiona-se:  qual  serviço  prestado  pelo  Estado  ou  qual  vantagem  por  ele
proporcionada ao sujeito passivo tributário, quando processado um pedido de pagamento de
crédito, advindo de contrato firmado entre o particular e o Ente Estatal, a justificar a cobrança
de taxa ?

Acerca  da  matéria,  em  sede  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº.
0101180-22.2010.815.00001, esta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo
3º, § 1º, e, por arrastamento, dos §§ 2º, 3º e 4º do mesmo artigo, todos da Lei Estadual n.
7.947/2006, além do inciso II do art. 8º da Lei Estadual n. 9.335/2011, e, por arrastamento, do
art. 2º dessa última lei, em Acórdão que ostenta a seguinte Ementa:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTIGO  3º,  §  1º,  DA  LEI  ESTADUAL  N.
7.947/2006. CRIAÇÃO DA TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE CONTRAPRESTAÇÃO AO CONTRIBUINTE. SISTEMÁTICA QUE VIOLA O ARTIGO 156, INCISO
II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REVOGAÇÃO NORMATIVA DOS ATOS IMPUGNADOS APÓS A
PROPOSITURA  DA  “ADI”.  FRAUDE  PROCESSUAL.  CONTINUIDADE  DO  JULGAMENTO.
ADITAMENTO  DA  INICIAL.  POSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DE  CONSTITUCIONALIDADE  DA
NOVA LEGISLAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 9.335/2011 QUE MANTÉM A MESMA SISTEMÁTICA DA
LEI REVOGADA. PROCEDÊNCIA. 1. A Constituição é a Lei Fundamental de um Estado. Nela são
estabelecidas  as  premissas  básicas  de  todo  o  sistema  normativo  vigente  no  ordenamento
jurídico interno, de modo que as normas infraconstitucionais apenas serão válidas se forem
compatíveis com a Carta Magna. 2. Em petição endereçada a esta relatoria o Procurador-Geral
do Estado sustentou a prejudicialidade deste controle abstrato de constitucionalidade, sob o
argumento de que "o art. 3º da Lei Estadual nº 9.355/2011 revogou expressamente o art. 3º
da Lei Estadual nº 7.947/2006, ora tido por norma impugnada, e extinguiu definitivamente a
cobrança da conhecida "Taxa" em razão do 'Processamento de Despesa Pública'" 3. Entretanto,
observo que a nova legislação,  superveniente ao ajuizamento da presente ADI,  manteve a
sistemática  da  legislação  revogada,  caracterizando-se  a  ação  estatal  como uma verdadeira
fraude processual. 4. A tentativa de burla processual não obsta o julgamento da presente ADI,
consoante  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal.  No  caso  em  análise,  a  taxa  de
administração de contratos, prevista na Lei nº 10.128/13, apresenta o mesmo vício da taxa de
processamento  de  despesa,  já  declarada  inconstitucional  por  este  Tribunal,  posto  que  não
aponta para a existência de utilização de serviço público específico e divisível ou de exercício
regular de poder de polícia.

Outrossim, o Tribunal de Justiça da Paraíba, em vários recentes precedentes, vem suspendendo
a cobrança da taxa destinada ao fundo de apoio ao empreendedorismo, levada a efeito pelo
Estado da Paraíba, por reconhecer a semelhança entre a nova redação do inciso II do art. 8º da
Lei  nº.  9.335/2011 e a redação do art.  3º,  §§ 1º,  2º,  3º e 4º,  da Lei  nº 7.947/2006,  já
declarado inconstitucional por esta Corte, in verbis:
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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).

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) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001673820148150000,
1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 16-09-2014)

Desse  modo,  adotando  mesmo  fundamento  jurídico  já  propalado  por  esta  Corte,  a  taxa
denominada de administração de contrato detém a mesma natureza da taxa de processamento
de despesa pública, esta já declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça.

https://pje.tjpb.jus.br/pje2g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsulta...

5 de 7 11/04/2016 15:32



Ademais, é ilegal condicionar o pagamento nos contratos celebrados entre a administração e os
particulares, que consiste na contraprestação pelo serviço prestado ou bem fornecido por estes,
ao adimplemento de uma taxa, cujo fato gerador não se coaduna com a definição legal do
referido tributo.

A retenção dos percentuais apontados, sob a denominação de “taxa”, não guardam nenhuma
relação com o contrato firmado, o que, em princípio, configura uma ilegalidade, já que não há
serviço  ou  benefício  prestado  pela  Administração,  que  justifique  a  referida  retenção  em
desfavor dos impetrantes.

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 aos impetrantes, prejudicando a saúde
financeira da empresa, e, em consequência, o cumprimento de suas obrigações.

Por outro lado, não se verifica irreversibilidade da medida.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para afastar a exigência de recolhimento
prévio,  pelos  impetrantes,  da  Taxa de Processamento  de  Despesas  Públicas  e  da  Taxa de
Administração de Contratos, que tenha por fato gerador “o recebimento de nota de empenho
dos contratos firmados e dos que venham a serem firmados com o Estado da Paraíba, em
futuros processos licitatórios”.

Intimações necessárias.

Ultimadas as providências pertinentes à publicação da presente decisão, dê-se vista dos autos à
douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 527, VI e CE, art. 109).

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 11 de abril de 2016.
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Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - Relatora
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