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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0019006-30.2010.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SAEMA - 
SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
ARARAS, é apelado ALTEC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E 
CAMARGO PEREIRA.

São Paulo, 26 de junho de 2018.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0019006-30.2010.8.26.0038
Apelante: Saema - Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de 
Araras 
Apelado: Altec Soluções Em Informática Ltda
Comarca: Araras
Voto nº 40534

Exceção de pré-executividade  Alegação de que não há 

título líquido, certo e exigível  Dívida indicada como 

apropriação indébita nascida de inadimplemento contratual 

 Caso em que a apropriação deveria ser apreciada e 

reconhecida em processo, com o devido processo legal, e 

não simplesmente haver o lançamento daquilo que ainda se 

discute  Recurso improvido.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por 

Altec Soluções de Informática Ltda. contra Saema  Serviço de Água, Esgoto e 

Meio Ambiente do Município de Araras, alegando a inexistência de título 

executivo e pedindo a condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

Intimada, a excepta defendeu a legitimidade da cobrança, tal 

como realizada, e também requereu o reconhecimento de litigância de má-fé da parte 

contrária.

O Ministério Público, após manifestação do administrador 

judicial, opinou pelo acolhimento da exceção.

A exceção foi acolhida (fls.347) pela juíza Mônica Di Stasi 

Gantus Encinas,  para julgar extinta a ação de execução promovida por Aema contra 

a Altec.

Insatisfeito, apela o Saema, sustentando que foi instaurado 
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processo administrativo para a averiguação do descumprimento contratual, com 

concessão de contraditório e ampla defesa à empresa apelada, para fins de rescisão, e 

que o título é certo, líquido e exigível. 

Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 391.

Manifestação do Administrador Judicial, a fls. 407, pela 

manutenção da sentença.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia em saber se existe título 

executivo líquido, certo e exigível, no caso em apreço.

Segundo o termo de inscrição de dívida ativa não 

tributária, de fls. 23, a dívida objeto da execução consiste em apropriação 

indébita, em razão do descumprimento contratual.

Não há dúvidas de que as partes celebraram contrato de 

prestação de serviços. Entretanto, antes de a Saema efetuar o lançamento de 

dívida ativa, cobrando o que entende ter sido apropriação indébita, deveria 

haver prévio processo para que os fatos fossem devidamente apurados.

Há de se comprovar, antes de mais nada, que houve 

mesmo apropriação indébita, que é fato bastante grave, pois configura fato 

previsto como crime.

Somente após o reconhecimento de que, de fato, houve a 

apropriação, através de apuração, via processo, com o devido processo legal 

(contraditório e ampla defesa) é que se pode apurar os valores e efetuar o 

lançamento da dívida em caso de inadimplemento.

Verificou-se a existência de intenso debate entre as 

partes, em vários processos, em que se discute não só o descumprimento do 
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contrato, mas também a possibilidade de cobrança, com a sua extensão. 

Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público (fls. 

346):

“A dívida reclamada na execução não pode ser 

reconhecida como líquida, certa e exigível. Ora, pelo próprio debate que se 

instalou nesta exceção já se detecta que, resultado de inadimplemento 

contratual, divergem os envolvidos acerca de ser ou não devido o valor 

exigido. Não é a execução sede para tanto. Principalmente quando se 

verifica que nem mesmo na seara administrativo se preservou direitos 

relativos ao contraditório e a ampla defesa. E nem deve ser desconsiderado 

o pensamento de que a apuração da existência ou não da dívida objeto desta 

discussão deve, obrigatoriamente, passar pelo crivo ordinário da Justiça”.

Antes da apuração do descumprimento e da apropriação 

(com contraditório e ampla defesa), entretanto, não se pode reconhecer a 

existência de título líquido, certo e exigível.

Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus 

exatos termos e por seus próprios fundamentos.

Dessarte nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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