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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000960-20.2002.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR: Juiz Onaldo Rocha de Queiroga, convocado em substituição
à Desa Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira
APELANTE: Dinaldo Medeiros Wanderley
ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 1.663)
APELANTE: Itamar Wanderley Nóbrega
ADVOGADO: José Marcílio Batista (OAB/PB 8.535)
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINARES. INÉPCIA  DA
INICIAL.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS  À  PROPOSITURA  DA  DEMANDA.  NÃO
OCORRÊNCIA. PLEITO  DE  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  ATÉ  O
JULGAMENTO  DE  INCIDENTE  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL  DA  LEI  N.  8.429/1992.  PRECEDENTE  DO  STF  PELA
CONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO.

-  Averiguando-se  a  presença  de  documentos  suficientes  a
demonstrar a existência de indícios para o recebimento da petição
inicial, não há que se falar em inépcia da exordial, especialmente em
sede de recurso apelatório, quando houve o juízo de admissibilidade
da  peça  de  ingresso,  tendo  sido  observada  a  devida  instrução
probatória,  confundindo-se  os  argumentos  preliminares  com  o
próprio mérito recursal.

- “Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.182/DF,
o  Pleno  decidiu,  por  maioria,  nos  termos  do  voto  proferido  pela
ministra  Cármen  Lúcia,  designada  redatora  do  acórdão,  julgar
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improcedente o pedido e declarar a constitucionalidade formal da Lei
nº 8.429/92” (STF, AI: 795455/PR, Relator: Min. Marco Aurélio, Data
de Julgamento: 04/02/2015).

MÉRITO DA APELAÇÃO.  ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO,
PARA  EFEITO  DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  COM  O  FIM  DE
AVERIGUAR-SE SE HOUVE OU NÃO O RECOLHIMENTO DAS TAXAS
PÚBLICAS  QUESTIONADAS  AO  COFRE  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE
PATOS. 

-  Havendo  dúvida  quanto  à  validade  das  guias  e  também  do
recolhimento ou não dos valores delas constantes (f. 58, 59, 294 e
297),  a  Colenda  Segunda  Câmara  Especializada  Cível,  por
unanimidade,  entendeu  por  anular  a  sentença,  para  efeito  de  o
processo descer para o primeiro grau, com o intuito de ser realizada
perícia  visando  constatar-se  se  houve  ou  não  recolhimento  dos
valores apontados na aludidas guias aos cofres públicos da Prefeitura
de Patos. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as preliminares
e, de ofício, anular a sentença.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  DINALDO  MEDEIROS
WANDERLEY  e  ITAMAR  WANDERLEY  NÓBREGA  contra  sentença  (f.
1.447/1.456) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos,
que, nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa”
ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na  petição  inicial  (f.  02/13)  o  Parquet  relatou  que  houve  a
instauração do Procedimento Administrativo n. 170/2001, cujo objeto consistiu
na apuração de denúncias de que os promovidos estariam, deliberadamente,
isentando do pagamento da taxa de vigilância sanitária vários proprietários de
estabelecimentos  comerciais  no  Município  de  Patos.  Destacou  que,  após  a
instrução administrativa, restou comprovada a prática ilegal de concessão de
benefícios fiscais.

Descreveu  que,  em auditoria  solicitada  à  Secretaria  de  Saúde do
Estado  da  Paraíba,  foram  demonstradas  as  seguintes  irregularidades:  “1.
Inexistência  de  Auto  de  Infrações,  Termos  de  Notificação,  Interdição  e
Desinterdição; 2. Várias empresas sendo dispensadas da taxa de fiscalização do
Alvará  de  Saúde  pública  por  ordem superior,  como  por  exemplo:  Copabel,
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Panificadora Kimassa, Disbel, Pedro de Lucena Rodrigues ME, contrariando Lei
Municipal  nº  2.780/99;  3.  Uso  de  boletim  de  procedimento  do  SUS  para
registrar inspeções realizadas; 4. Inspeções sanitárias realizadas contrariando
legislação  sanitária  e  ética  profissional;  5.  Ausência  de  interdição  de
estabelecimentos comerciais, apesar de inúmeras irregularidades encontradas
que justificariam tal procedimento”.

Frisou que, após 8 (oito) meses, em nova auditoria, o órgão estadual
acrescentou o seguinte: 

Por  fim,  concluímos  que  o  departamento  de  Vigilância  Sanitária  é
inoperante, sendo necessário mudanças de caráter urgencial na estrutura
administrativa,  em  especial,  na  Direção,  entrave  maior  para  o
desenvolvimento das ações de vigilância sanitária no município. (sic).

Afirmou que Itamar Wanderley Nóbrega, na condição de Chefe da
Vigilância  Sanitária  Municipal,  retinha  formulários  de  fiscalização necessários
para o funcionamento da vigilância sanitária, impedindo o acesso dos demais
funcionários, entravando o regular funcionamento do órgão.

Aduziu que as empresas beneficiadas com a isenção do pagamento
da taxa de vigilância sanitária não se enquadravam na exceção prevista no § 2º
do art. 4º da Lei Municipal n. 2.789/1999. Salientou o depoimento pessoal de
Itamar Wanderley Nóbrega, que asseverou que a dispensa referida ocorreu em
virtude  de  as  pessoas  beneficiadas  já  terem  pago  o  IPTU  e  a  taxa  de
localização, restando dispensadas do pagamento até o ano de 2000, porém, a
partir do ano de 2001, não dispensou mais ninguém do pagamento do tributo.

Destacou a confissão da dispensa de taxa sem qualquer legislação
que  o  autorizasse,  bem  como  as  inúmeras  irregularidades  administrativas
encontradas  pelas  auditorias,  pleiteando,  ao  final,  a  condenação  dos
promovidos nas penas do art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992.

Contestação  apresentada  por  Dinaldo  Medeiros  Wanderley (f.
184/193),  alegando  a  preliminar de  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  por
inexistir ato de improbidade a ser imputado ao contestante enquanto Prefeito
Municipal. 

Afirmou,  ainda,  a  necessidade  de  citação  do  Município  de  Patos.
Destacou a inexistência de renúncia de receita, salientando que “se o então
Diretor de Vigilância Sanitária Municipal tentou dispensar alguma empresa de
pagamento, o fez por sua conta e risco, pois, logo que entrou em vigor a Lei
Municipal acima aludida [Lei Municipal º 2.780/99], o Prefeito Constitucional do
Município  de  Patos/Paraíba,  emitiu  ofício  Circular  a  todas  as  Secretarias,  e
Órgãos  de  Administração  Municipal,  para  que  não  fosse  deixado  de  cobrar
nenhum tributo municipal”. Frisou a demissão do Diretor da Vigilância Sanitária
promovido,  objetivando  facilitar  a  apuração  dos  fatos  que  estavam  sendo
alegados pelo Ministério Público.



AP n. 0000960-20.2002.815.0251                                                                                                                       4

Peça contestatória apresentada por Itamar Wanderley da Nóbrega (f.
1.185/1.189),  aduzindo  as  preliminares de nulidade  da  citação, diante  da
ausência de citação do Município de Patos, e de falta de interesse de agir, por
inexistir lesão ao interesse público.  No mérito alegou ausência de ilegalidade
nos atos praticados pelo chefe de vigilância sanitária municipal, afirmando que
as taxas concernentes ao Alvará de Saúde Pública nunca foram dispensadas.
Alegou que, se houve alguma falta de recolhimento, tal conduta ocorreu por
excesso do trabalho, sem que houvesse má-fé do gestor.

Contestação  apresentada  pelo  Município  de  Patos,  alegando,  em
síntese,  a  impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  a  inexistência  do  ato  de
improbidade.

Réplica  impugnatória  apresentada  pelo  Ministério  Público  (f.
1.211/1.214).

Após  a  audiência  de  instrução  e  julgamento (f.  1.247/1.252),  as
partes ofertaram alegações finais (f. 1.255/1.256; 1.259/1.267; 1.268/1.278).

Em  virtude  da  ausência  de  notificação  para  a  defesa  prévia  ao
recebimento da inicial, foram os atos  declarados nulos a partir das f. 180 (f.
1.302),  tendo  sido  apresentadas  as  defesas  preliminares  (f.  1.312/1.323;
1.396/1.342), alegando-se a inexistência de dolo ou culpa, sustentando-se a
ausência  de  ato  de  improbidade  administrativa,  bem como a  incidência  da
prescrição.

O  Ministério  Público  apresentou  parecer  (f.  1.345/1.350),
manifestando-se pelo recebimento da inicial.

Houve, então, o recebimento da exordial (f. 1.351/1.356) e foram
apresentadas  contestações  (f.  1.359/1.368;  1.377/1.394),  alegando-se,
substancialmente,  os  mesmos  argumentos  apresentados  nas  defesas
preliminares.

Réplica impugnatória (f. 1.398/1.399) e razões finais (f. 1.429/1.437;
1.438/1.446) apresentadas.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial,  proferida  pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos, nos seguintes termos:

Diante  de  todo  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A
PRETENSÃO INICIAL PARA CONDENAR DINALDO MEDEIROS WANDERLEY
E  ITAMAR  WANDERLEY  MEDEIROS,  já  qualificados,  como  incursos  nas
penas  do  art.  12,  II,  da  Lei  n.  8429/92,  impondo-lhe  as  sanções  de
suspensão dos direitos políticos por cinco anos e ressarcimento do dano,
no valor  de R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos),  o qual
deverá ser acrescido de correção monetária a contar do evento danoso e
juros de mora de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após, de 1% ao Mês,
percentual em vigor para a mora do pagamento dos impostos, benefícios
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ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos e multa civil de duas vezes o valor do dano, para cada réu, a
ser revertida para o fundo a que se refere o art. 13. da Lei n. 7347/1985.

Inconformados,  os  promovidos  interpuseram  apelação (f.
1.464/1.485), alegando as  preliminares de: a) inépcia da inicial, por ausência
de documento imprescindível ao ajuizamento da demanda; e b) necessidade de
suspensão processual do feito, em face do Incidente de Inconstitucionalidade
da Lei Federal n. 8.429/1992.

No mérito do apelo afirmaram a ausência de comprovação dos atos
de isenção das taxas referidas na inicial, destacando que, ainda assim, a sanção
imposta  não  observou  a  gravidade  do  suposto  ato  imputado,  nem  a
proporcionalidade e razoabilidade nos critérios de fixação.

Frisaram a  necessidade  de  perquirir-se  o  elemento  subjetivo  das
condutas imputadas aos demandados, indagando  “se seria razoável imaginar
buscar ato de improbidade numa suposta dispensa de taxa de vigilância no
ínfimo valor de R$ 34,05 (trinta e quatro reais e cinco centavos), referentes aos
supostos beneficiários José Pereira de Araújo e Pedro de Lucena Rodrigues –
ME”, acrescentando que “em outras palavras, não seria mais razoável para o
caso em análise, a compreensão de que teria apenas cometido erro quanto aos
documentos  apresentados”.  Ao final,  pugnaram pelo provimento do apelo e
pela  reforma  da  sentença,  para  que  sejam  acolhidas  as  preliminares  ou
julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (f. 1.493/1.499).

Inicialmente  distribuídos  os  autos  ao  Desembargador  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, este se averbou suspeito por motivo de foro íntimo,
sendo o feito redistribuído.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (f.  1.512/1.519),
manifestando-se  pela  rejeição  das  preliminares  e  pelo  desprovimento  da
apelação.

O Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, relator sorteado depois da
redistribuição,  também  se  averbou  suspeito  por  motivo  superveniente  –
certidão de f. 1.540. 

Após nova redistribuição, o feito veio concluso para esta relatoria,
haja vista encontrar-se substituindo a Desembargadora Maria das Neves do
Egito – f. 1.545.

Lançado o relatório (f. 1.548/1.549v), o processo foi a julgamento
em 12/4/2016 (f. 1.552), ocasião em que fora adiado por falta de quorum. 
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Na  sessão  de  02/06/2016,  iniciou-se  o  julgamento  pela  Segunda
Câmara  Especializada  Cível,  tendo,  conforme  a  certidão  de  f.  1554,  sido
rejeitadas as preliminares à unanimidade. No mérito, após o voto do relator,
que dava provimento ao recurso, e do voto do Desembargador José Ricardo
Porto, que, de ofício, anulava a sentença, julgando prejudicado o recurso, fora
acolhida uma questão de ordem, com a chancela das partes, do Excelentíssimo
Dr. Ricardo Vital de Almeida, para a aplicação do disposto no art. 933 do NCPC,
com a concordância dos vogais, no tocante à suspensão do julgamento para
oportunizar-se às partes, no prazo comum de cinco dias, na secretaria, falar-se
sobre os documentos encartados às f. 58, 59, 294 e 297, ficando as partes de
logo intimadas. 

Por meio da peça de f. 1.555/1.562, o recorrente Dinaldo Medeiros
Wanderley  manifestou-se  sobre  as  mencionadas  peças  processuais.  O
Ministério  Público  também se  manifestou,  consoante  parecer  inserido  às  f.
1.564/1.568.

Em despacho  proferido  em 28/06/2016  (f.  1.569v),  este  julgador
determinou que os autos fossem à Assessoria da Segunda Câmara Cível para
inclusão na pauta de julgamento. 

O feito só retornou a julgamento em 30/05/2017 (documentos de f.
1.573/1.586). 

É o relatório.

   VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
Relator 

DAS PRELIMINARES:

Os recorrentes alegaram, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob
o argumento de falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Não  é  preciso  realizar  grande  esforço  de  interpretação  para
constatar-se a manifesta improcedência do argumento preliminar. Isso porque,
quando  do  ajuizamento  da  presente  demanda,  houve  a  apresentação  de
documentos  suficientes  à  instauração  desta  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa,  tendo  o  Ministério  Público  demonstrado  a
existência  de  indícios  de  autoria  e  da materialidade das  condutas  ímprobas
descritas na exordial.

Na  documentação  apresentada  pelo  Parquet  (f.  14/178)  consta
inclusive, laudo de vistoria realizado pela Secretaria de Saúde do Estado da
Paraíba, além do próprio depoimento do promovido Itamar Wanderley Nóbrega,
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nos  quais  há  indícios  suficientes  para  o  processamento  e  julgamento  da
demanda. 

Assim  sendo,  não  há  que  se  falar  em  inépcia  da  inicial,
especialmente  em  sede  de  recurso  apelatório,  quando  houve  o  juízo  de
admissibilidade da peça de ingresso, tendo sido observada a devida instrução
probatória, confundindo-se os argumentos preliminares com o próprio mérito
recursal, delineado na apreciação meritória adiante explanada.

Com relação  à  alegação  de  necessidade  de  sobrestamento  do
feito por  ocasião  do  Incidente  de  Inconstitucionalidade  da  Lei  Federal  n.
8.429/1992, igualmente é clara a ausência de razão ao pleito suspensivo dos
apelantes.

Ora, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.182/DF,
decidiu pela constitucionalidade formal da Lei de Improbidade Administrativa,
não havendo que se cogitar de suspensão do feito pela espera da apreciação de
eventual incidente que tenha o mesmo objeto. Eis decisão da Corte Suprema
nesse sentido:

DECISÃO  LEI  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A
decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo.
Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.182/DF,
o Pleno decidiu, por maioria, nos termos do voto proferido pela
ministra  Cármen  Lúcia,  designada  redatora  do  acórdão,  julgar
improcedente o pedido e declarar a constitucionalidade formal da
Lei  nº  8.429/92.  Confiram  a  síntese  do  julgado:  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO ÚNICO DE
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DE  LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
2.  MÉRITO:  ART.  65  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  DA  LEI  8.429A992  (LEI  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA):  INEXISTÊNCIA. 1.  Questão de ordem
resolvida  no  sentido  da  impossibilidade  de  se  examinar  a
constitucionalidade  material  dos  dispositivos  da  Lei  8.429/1992  dada  a
circunstância de o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar
única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei,
sem  qualquer  argumentação  relativa  a  eventuais  vícios  materiais  de
constitucionalidade da norma. 2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de
Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do Presidente da
República depois de examinada a emenda apresentada pelo Senado da
República. O substitutivo aprovado no Senado da República, atuando como
Casa revisora, não caracterizou novo projeto de lei a exigir uma segunda
revisão. 3. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente. 2. Ante o
exposto, conheço deste agravo e o desprovejo. 3. Publiquem. Brasília, 4 de
fevereiro de 2015. Ministro MARCO AURÉLIO Relator. (STF - AI: 795455
PR - PARANÁ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento:
04/02/2015). 
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Logo,  não  sendo  plausível  o  motivo  de  suspensão  da  demanda
indicado  pelos  apelantes,  bem  como  existindo  documentos  suficientes  a
demonstrar  a  existência  de  indícios  para  o  recebimento  da  petição  inicial,
rejeito as  preliminares de inépcia  da  inicial  e  do  pedido  de
sobrestamento do feito.

MÉRITO DO RECURSO:

O Ministério Público do Estado da Paraíba moveu a presente ação
civil pública por ato de improbidade administrativa contra  Dinaldo Medeiros
Wanderley – então Prefeito de Patos –  e Itamar Wanderley Nóbrega –
então  Chefe  da  Vigilância  Sanitária  Municipal,  com  base  no  Procedimento
Administrativo n. 170/2001, aberto pela Promotoria de Justiça da Comarca de
Patos.

O  referido  procedimento  teve  por  objeto  a  apuração  de
responsabilidade pela concessão de isenção no pagamento da taxa de vigilância
sanitária  a  determinados  comerciantes  no  ano  2000,  sem  que  houvesse
previsão na Lei Municipal n. 2.780/99, e concluiu o seguinte:

Portanto,  entendo que o  ato  do Sr.  Prefeito em comum acordo com o
Chefe da Vigilância Sanitária Municipal ferem o princípio da igualdade para
com aqueles que pagam em detrimento dos não pagadores.

Assim, presentes no Procedimento Administrativo ora instaurado indícios
suficientes de prática de ato de improbidade administrativa, razão pela qual
deverá ser ajuizada perante o Juízo competente desta Comarca.  (sic, f.
62).

É  importante  observar  que  o  Procedimento  Administrativo  n.
170/2001,  conforme o  relatório  de  f.  18/21  e  o  ofício  de  f.  53,  encontrou
suposta irregularidade em relação a apenas 04 (quatro) empresas. São elas:

1. Copabel – José Pereira de Araújo;

2. Panificadora Kimassa – Maria de Fátima da Silva Ferreira.

3. Disbel – Distribuidora de Bebidas e Representações ltda. 

4. Pedro Lucena Rodrigues – ME.

A ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi movida
em razão da alegada concessão de isenção da taxa de vigilância sanitária para
as empresas acima nominadas.

No  entanto,  na  sentença  o  juízo  da  causa  reconheceu  que  as
empresas  Disbel e  Panificadora  Kimassa,  ao  contrário  do  alegado  pelo
órgão ministerial,  recolheram a taxa de vigilância sanitária referente ao ano
2000. Para ilustrar segue trecho da decisão:
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Porém, junto à primeira contestação trazida aos autos (posto que foram
anulados  todos  os  atos  do  processo  a  partir  da  fl.  180  até  1301  e
apresentada  nova  peça  de  defesa),  o  réu  exibe  comprovantes  de
recolhimento das taxas de alvarás de saúde pública pagas, entre outras,
pelas empresas Disbel – Distribuidora de Bebidas e Representações
Ltda.  (fl.  294)  e  de  Maria  de  Fátima  da  Silva  Ferreira  –
Panificadora Kimassa (fl. 297). (f. 1.452/1.453).

Dessa forma,  a sentença condenatória deu-se em razão das
ditas  isenções  concedidas  à  Copabel  –  José  Pereira  de  Araújo  e  a
Pedro Lucena Rodrigues - ME.

Na fase de recurso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, inicialmente,
fora o feito distribuído para a relatoria do Desembargador Abraham Lincoln da
Cunha  Ramos,  que  se  deu  por  suspeito,  e,  com  isso,  o  processo  fora
redistribuído para o Excelentíssimo Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, que emitiu relatório (f. 1.527/1.530), mas, posteriormente, na sessão de
18  de  fevereiro  de  2016,  o  Eminente  Desembargador  Relator  averbou
suspeição, por motivo superveniente – f. 1.540.

Redistribuído o feito para esta relatoria, foi lançado novo relatório (f.
1.548/1.549v). O processo, então, foi a julgamento em 12/04/2016 (f. 1.552),
ocasião em que fora adiado por falta de quorum. 

Na  sessão  de  02/06/2016,  iniciou-se  o  julgamento  pela  Segunda
Câmara  Especializada  Cível  (certidão  de  f.  1.554),  ocasião  em  que  foram
rejeitadas as preliminares à unanimidade. 

No  mérito,  após  o  voto  deste  relator,  que  dava  provimento  ao
recurso, por entender que as empresas Copabel - José Pereira de Araújo e
Pedro Lucena Rodrigues - ME pagaram efetivamente as taxas de vigilância
sanitária pertinente ao ano 2000, consoante as guias de f. 58, 59, 294 e 297, o
voto do Desembargador José Ricardo Porto suscitou, de ofício, a necessidade
de anular-se a sentença, sob a alegação de dúvida no tocante ao recolhimento
ou não,  aos cofres públicos da Prefeitura  de Patos,  justamente dos valores
constantes das citadas guias inclusas às f. 58, 59, 294 e 297. Diante disso,
acolheu-se,  naquele  momento,  questão  de  ordem  suscitada  pelo
Desembargador Ricardo Vital de Almeida para a suspensão do julgamento, a
fim de possibilitar vistas às partes.

Como consta dos autos e do relatório acima, por meio da peça de f.
1.555/1.562, o recorrente Dinaldo Medeiros Wanderley manifestou-se sobre as
mencionadas  peças  processuais,  insistindo  que  as  guias  questionadas  são
válidas, e que, portanto, deve ser dado provimento ao recurso, para ser julgado
improcedente  o  pedido  inicial.  O  Ministério  Público  também se  manifestou,
consoante o parecer inserido às f. 1.564/1.568, pugnando pela conversão do
julgamento  em  diligência,  para  que  fosse  realizada  perícia  técnica  na
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documentação questionada, em virtude das inconsistências apresentadas, e, no
final, pela manutenção da sentença vergastada.

O feito foi novamente a julgamento em 30/05/2017 (documentos de
f. 1.573/1.586), oportunidade em que, à unanimidade, a sentença fora anulada,
com o intuito de que o processo desça ao primeiro grau, para efeito de realizar-
se perícia com a finalidade de verificar-se o recolhimento ou não dos valores
constantes das guias de f. 58, 59, 294 e 297.

É importante destacar, com o intuito de melhor nortear os trabalhos
a serem desenvolvidos no juízo de origem, que:

A sentença ora  anulada considerou  que as  empresas  Copabel  –
José Pereira de Araújo e Pedro Lucena Rodrigues - ME não pagaram as
taxas  de  vigilância  sanitária  pertinente  ao  ano  2000;  por  isso,  o  juízo  de
primeiro grau julgou procedente em parte o pedido. No entanto, quando do
julgamento da apelação, foi detectado, por este julgador, que constavam guias
de pagamentos das citadas taxas de vigilância sanitária pertinente ao ano 2000,
justamente relativas às mencionadas empresas  Copabel - José Pereira de
Araújo e  Pedro  Lucena  Rodrigues  –  ME,  e,  com  isso,  este  Relator,
inicialmente,  dava  provimento  ao  recurso  apelatório  para  efeito  de  julgar
improcedente  o  pedido,  por  entender  que  tais  guias  comprovavam  o
recolhimento  das  taxas  do  ano  de  2000.  Porém,  como  já  dito  acima,
posteriormente, na sessão do dia 30/05/2017, por unanimidade, entendeu-se
por bem anular a sentença, para efeito de verificação, através de perícia, se
houve ou não o recolhimento dos valores constantes das guias de f. 58, 59,
294 e 297.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, de ofício, ANULO
A SENTENÇA, determinando que os autos sejam devolvidos ao juízo
de primeiro grau, para que se proceda a perícia nas guias de f. 58, 59,
294 e 297, a fim de apurar-se se ocorreu ou não o recolhimento, aos
cofres públicos da Prefeitura de Patos, dos valores inerentes a tais
guias.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Participaram  do  julgamento  ESTE RELATOR (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA),  o
Excelentíssimo Doutor  RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz  de Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador  OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - f. 1.554 - e f.
1.540  –  suspeição  averbada)  e  o  Excelentíssimo  Desembargador  JOSÉ
RICARDO  PORTO,  convocado  para  compor  o  quórum,  em  razão  da
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suspeição  averbada  pelo Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS – f. 1.503. 

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 30 de maio de
2017.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
Relator 
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