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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000691-73.2012.815.0301.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Pombal.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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     Município de Pombal.
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APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA
EDILIDADE.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  DOCUMENTO  DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO
CONFECCIONADO  UNILATERALMENTE
POR  UM  EX-GESTOR  DO  MUNICÍPIO.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA  INDISPONIBILIDADE  DO  INTERESSE
PÚBLICO.  VALORES  DECLARADOS  QUE
NÃO  CONDIZEM  COM  O  OBJETO  DO
CONTRATO  APRESENTADO  PELA
EDILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CERTA E
DETERMINADA  A  SER  ADIMPLIDA  PELO
MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE
EFETIVA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO
CONVENCIONADO E DA REAL EXISTÊNCIA
DE  DÉBITO  DE  RESPONSABILIDADE  DO
PODER PÚBLICO.  DESPROVIMENTO.

- A forma utilizada para a confissão de uma dívida do
Poder Público, hipótese em tela, não se coaduna com
a necessidade de garantia da observância do princípio
basilar  da  indisponibilidade  do  interesse  público,
porquanto  realizada  unilateralmente  pelo  Prefeito
Municipal. 

-  Os princípios que regem a Administração Pública,
notadamente os da  legalidade e  da moralidade,  não
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permitem  concluir,  diante  do  aparato  documental
contido no presente caderno processual, a existência
de  uma  obrigação  certa  e,  principalmente,  com
prestação  determinada,  especialmente  quando  o
comparativo do contrato firmado entre as partes e da
confissão  de  dívida  do  ex-gestor  municipal  revela
uma considerável disparidade de valores. 

-  No caso dos autos – uma vez que não se afigura
legítima  a  confissão  apresentada  –,  não  há prova
suficiente da efetiva prestação do serviço no período
perseguido.  Tal  circunstância  não  se  deve
exclusivamente à ausência de procedimento licitatório
ou mesmo de nota de empenho, mas ao fato de não
haver  prova  robusta  acerca  da  efetiva  prestação de
serviço  por  parte  dos  associados  indicados  pela
apelante.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Associação  dos
Motoristas de Transporte Autônomo do Município de Pombal – AMTAP
contra a sentença (fls. 81/82) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Pombal que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do
Município de Pombal, julgou improcedente o pedido autoral.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/05),  a  associação  demandante
relata que foi contratada pela edilidade promovida para prestar serviços de
condução de transporte de estudantes residentes na zona rural, no período de
junho a setembro de 2007, destacando que o valor líquido referente contrato
firmado consiste na quantia de R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e
seiscentos reais).

Destaca  que  a  avença  foi  firmada  pelo  então  Prefeito  Jairo
Vieira Feitosa, sustentando que, após a prematura morte deste gestor, o seu
sucessor,  apesar  de  reconhecer  a  existência  de  débito,  não  efetuou  o
pagamento  sob  o  fundamento  de  que  o  pacto  foi  confeccionado  sem
procedimento licitatório.

Defende que o fato de o contrato não ter obedecido ao prévio
procedimento licitatório  “não esquiva a Administração Pública de assumir
seus compromissos”, enaltecendo que forneceu serviços à municipalidade e,
se esta não realizou licitação prévia, não lhe é lícito se locupletar as expensas
da promovente. Por fim, pugna pela condenação do demandado ao pagamento
da quantia de R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais).
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Contestação  apresentada  (fls.  41/44),  alega  a  supremacia  do
interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público
da  Administração,  bem  como  a  necessidade  de  declaração  judicial  da
inexigibilidade de débito.

Réplica impugnatória (fls. 71/72).

Sobreveio, então, sentença (fls. 81/82) de improcedência, sob o
fundamento de que:

“(...)  embora  estejam  comprovados  nos  autos  o
Contrato nº 021/2007 (Dispensa nº 01/2007), fls. 57-
60, com prazo de vigência entre fevereiro e setembro
de 2007, e o Contrato (Dispensa nº 07/2007), fls. 61-
63, com prazo de vigência entre outubro e dezembro
de 2007, não há provas da realização do serviço no
período  de  julho  a  setembro  de  2007,  seja  pelas
indiciárias emissões das notas de empenho, seja pela
aprovação  de  notas  fiscais  por  autoridade
administrativa ou por qualquer outra forma idônea.
Ademais, o termo de confissão de dívida de fls. 10-15
não se presta a comprovar a realização dos serviços,
em face de sua evidente nulidade e afronta ao art. 2º
da Lei nº 4717/64” 

Inconformada, a parte promovente interpôs Recurso Apelatório
(fls. 84/95), em cujas razões defende que a postulante forneceu os serviços à
pessoa  jurídica  de  direito  público  requerida,  consoante  se  depreende  do
contrato  anexado  e  do  Termo  de  Confissão  de  Dívida.  Sustenta  que  “a
Administração  Pública  não  pode  se  locupletar  às  expensas  dos  serviços
fornecidos  pelos  particulares,  sob  pena  de  evidente  enriquecimento  sem
causa”. 

Afirma que  “o Termo Declaratório de Confissão de Débito,
assinado pelo Ex-Prefeito do Município de Pombal – Ugo Ugulino Lopes –
gestor  à  época  da  avença,  demonstra  a  liquidez  e  certeza  do  título  em
espeque, tornando a dívida exigível, por via da presente ação”. Enfatiza que
“o fato do referido débito, no âmbito administrativo não ter sido precedido de
nota de empenhos para fins de pagamento, não retira o caráter obrigacional
da  Edilidade  em  cumprir  com  sua  avença,  sob  pena  de  evidente
enriquecimento ilícito da mesma”. Ao final, pugna pelo provimento do apelo
com a condenação do Município recorrido ao pagamento da quantia exigida na
inicial.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 99).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  105),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.
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É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Conforme se infere dos autos, é inegável que a Associação dos
Motoristas  de  Transporte  Autônomo  do  Município  de  Pombal  –  AMTAP
firmou contrato de prestação do serviço de transporte escolar para locomoção
dos  estudantes  residentes  na  zona  rural  circunvizinha  à  cidade,  consoante
demonstram a Dispensa de Licitação nº 001/2007 (fls. 46/56) e o Contrato
Administrativo nº 021/2007 (fls. 57/60).

Por  meio  dos  documentos  referidos,  verifica-se  manifesta  a
ocorrência de celebração contratual entre as partes ora litigantes, por meio da
qual o Município de Pombal se obrigou ao pagamento da importância total de
R$ 98.650,00 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme se
observa na Cláusula IV (fls. 58), em um contrato com vigência de 06 (seis)
meses contados do dia  13 de  fevereiro de 2007,  findando, pois, em 13 de
agosto de 2007.

Eis as Cláusulas que servem de amparo ao bom entendimento
do caso em questão:

“CLÁUSULA IV – DO PREÇO
Pela  execução  do  objeto  deste  Contrato,  a
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  POMBAL/PB,
pagará  ao  CONTRATADO a  importância  total  de
R$  98.650,00 (NOVENTA  E  OITO  MIL,
SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
Subcláusula  primeira:  O  CONTRATADO
apresentará  Faturas  parciais,  correspondentes  a
etapas do serviço,  de acordo com a execução,  que
serão  atestadas  pelo  Secretário  ao  qual  o  veículo
está locado e encaminhado para pagamento.
Subcláusula  segunda:  No  preço  global  por  item
estipulado nesta Cláusula já se encontram inclusos
todos  os  impostos,  taxas,  fretes  e  demais  despesas
que, direta ou indiretamente, tenham relação com o
objeto deste Contrato”. (grifos originais).

“CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação das
Faturas em 02 (duas) vias, devidamente atestadas e
aceitas pelo titular da Secretaria ao qual o veículo
está  locado,  no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias
corridos da execução dos serviços.
Subcláusula primeira: Será efetuado o pagamento,
após  ter  sido  efetuado  consulta  das  condições  de
regularidade junto ao INSS, DIVIDA DA UNIÃO e
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Fazenda  Federal,  bem  como  as  condições  de
qualificação  exigidas  no  Edital.  Em  caso  de
devolução da fatura, para correção, o prazo para o
pagamento  passará  a  fluir  após  a  sua
reapresentação.
Subcláusula  segunda:  Em  qualquer  hipótese,  não
haverá reajustamento de preços iniciais  pactuados,
resguardada  a  hipótese  de  alteração  do  contrato
motivado  por  acréscimos  ou  supressões”  (grifos
originais).

A presente demanda, que gira em torno da relação contratual
existente entre a AMTAP e o Município de Pombal, tem como fundamento o
Termo de Confissão de Débito (fls. 10/15), datado de 2 de dezembro de 2008 e
que  consubstancia  uma  declaração  do  Ex-Prefeito  da  cidade  afirmando  a
existência de uma dívida no valor de R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis
mil e seiscentos reais), firmada sob os seguintes dizeres:

“Tais valores correspondem ao período de Junho a
Setembro  de  2007,  portanto,  na  gestão  do  meu
antecessor, o Sr. JAIRO VIEIRA FEITOSA, consoante
ou atestado junto a secretaria municipal de educação
perfazendo o valor total de R$ 156.600,00.
Outrossim,  atesto  que  o  efetivo  pagamento  desses
valores  restou  impossibilitado  face  a  absoluta
ausência  de  procedimentos  licitatórios  durante  o
mencionado  período,  conforme  bem  se  verificou
junto  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  deste
município,  o  que  impediu  o  empenho  de  tais
despesas.
Declaro  por  fim  que,  embora  tenha  sido
encaminhada  consulta  ao  Tribunal  de  Contas  do
Estado  da  Paraíba,  a  fim  de  pronunciar-se  sobre
meio legal para o pagamento da referida dívida, até
a presente data a referida Corte de Contas não se
pronunciou objetivamente a respeito” 

Pela simples análise atenta do conteúdo material que exsurge
dos documentos acima referidos, verifica-se uma certa incongruência entre a
afirmação da existência do pretenso débito cobrado nos autos e o contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes. 

Isso porque a pactuação representada pelos documentos de fls.
46/60 demonstra a existência de contrato de prestação do serviço de transporte
escolar  no período de fevereiro a  agosto de 2007,  contendo exatamente os
mesmos prestadores de serviços discriminados na pretensa confissão de dívida
municipal, porém, acrescendo-se nesta  tão somente o mês de setembro, além
de valores consideravelmente excessivos em relação à avença contratada entre
as partes.
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Ora, de fevereiro a agosto de 2007, os mesmos 22 (vinte e dois)
transportadores  prestaram  serviços  pela  quantia  expressamente  pactuada  e
limitada de R$ 98.650,00 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais). Ao
passo que a suposta confissão de dívida afirma que, de  junho a setembro de
2007,  o  Município  possui  uma  dívida,  em  decorrência  do  mesmo  fato
prestacional,  no importe  de R$ 156.600,00  (cento e  cinquenta e seis mil  e
seiscentos reais).

Não  bastasse  essa  circunstância,  a  própria  associação
demandante ainda trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetivados
pela  edilidade,  em  contraprestação  ao  transporte  de  alunos,  referentes  aos
períodos de 08/02/2007 a 31/05/2007 (fls. 16), 01/03/2007 a 15/04/2007 (fls.
18), 16/04/2007 a 30/05/2007 (fls. 20 e 22), os quais totalizaram o repasse de
R$ 159.148,77 (cento e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos).

Pois bem, do que restou até aqui delineado, vislumbra-se que a
cobrança pretendida pela associação promovente tem como base exclusiva o
Termo  de  Confissão  de  Dívida  assinado  pelo  Ex-Prefeito  da  edilidade  ré.
Ocorre,  porém,  que  este  documento,  isoladamente  e  sem  o  mínimo  de
substrato que transpareça a segurança do seu conteúdo – além do descompasso
de valores existente  em relação ao próprio contrato firmado entre as partes
litigantes –, não tem o condão de revestir da certeza e liquidez  a obrigação
imputada ao Município demandado.

Ora,  os  princípios  que  regem  a  Administração  Pública,
notadamente os da legalidade e da moralidade, não permitem concluir, diante
do aparato documental contido no presente caderno processual, a existência de
uma  obrigação  certa  e,  principalmente,  com  prestação  determinada,
especialmente quando  o comparativo do contrato firmado e da confissão de
dívida revela uma considerável disparidade de valores. 

É bastante questionável que, por 06 (seis) meses de prestação,
na mesma época do ano cobrado, os mesmos 22 (vinte e dois) prestadores de
serviço tenham celebrado um contrato cujo valor máximo contraprestacional
foi de R$ 98.650,00 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais) e, por 04
(quatro) meses do mesmo serviço,  esteja sendo cobrado o montante de  R$
156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais). 

Nesse  passo,  verifico  ainda  que  a  forma  utilizada  para  a
confissão de uma dívida do Poder Público não se coaduna  com  o princípio
basilar da indisponibilidade do interesse público,  que, como bem frisado pelo
juiz  sentenciante,  “(...)  visa  a  proteger  a  coletividade  contra  os  agentes
públicos, os quais não podem ser considerados, por efeito de sua investidura
em cargo público, como titulares do interesse público (fls. 82).

Destacando ainda  o  descompasso do Termo de  Confissão de
Dívida  com  a  própria  legalidade  a  que  se  enco0ntra  submetido  todo
administrador público, a sentença bem ressalva que:
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“Ainda  assim,  inúmeras  são  as  hipóteses  em que,
com  a  autorização  legal  ou  constitucional,  o
ordenamento  jurídico  autoriza  a  negociação
envolvendo  interesses  públicos  entre  Fazenda
Pública e administrado, tais como na alienação de
bens móveis ou imóveis (Lei nº 8666/93), a remissão
ou anistia dos créditos tributários (Código Tributário
Nacional),  na  celebração  de  convenção  de
arbitragem  em  contratos  de  concessão  de  serviço
público  (Lei  nº  11079/2004),  na  celebração  de
transação  no  âmbito  dos  Juizados  Especiais
Federais  (art.  10,  parágrafo  único  da  Lei  nº
10259/01),  e  Estaduais  (Lei  nº  12.153/2009)  e  em
ações ordinárias (arts. 131-132 da Lei nº 8213/91),
de  modo  a  indicar,  portanto,  que  o  postulado  da
indisponibilidade  do  interesse  público  admite
exceções DESDE QUE, REPITA-SE, AUTORIZADO
POR LEI.
(…) o termo de confissão de dívida de fls. 10-15 não
se  baseia  em  nenhum  dispositivo  de  Lei  federal,
estadual  ou municipal  autorizativas,  de  modo que
seu objeto transgride os princípios da legalidade, da
impessoalidade,  da  indisponibilidade  do  interesse
público (...)” (fls. 82). (grifo nosso).

Em hipótese semelhante de aplicação da indisponibilidade do
interesse público em situação de confissão de débito municipal, confira-se o
seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE
DÉBITO  DO  MUNICÍPIO  PERANTE  O  FGTS,
FIRMADO  PELO  PREFEITO  SEM  A  PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO  DA  RESPECTIVA  CÂMARA
MUNICIPAL.  PRINCÍPIOS  DA
INSDISPONIBILIDADE  DO  INTERESSE  E  DA
LEGALIDADE.  ILEGITIMIDADE  DO  TERMO.
CLAÚSULA  5a..  RETENÇÃO  DO  FPM  PARA
PAGAMENTO  DO  FGTS  DEVIDO  PELO
MUNICÍPIO.  ART.  160  DA  CF/88.
IMPOSSIBILIDADE.  AGTR  PROVIDO.  1.  É
ilegítimo  o  Termo  de  Confissão  de  Dívidas  da
Municipalidade perante o FGTS quando firmado por
Prefeito  Municipal  junto  à  CEF,  sem  a  prévia
autorização  da  respectiva  Câmara  de  Vereadores,
dado  que  vincula  parcela  da  receita  do  ente
municipal  ao  pagamento,  de  forma  parcelada,  da
dívida  confessada.  2.  A ilegitimidade  do  referido
Termo de Confissão e Parcelamento de Dívidas de
FGTS  resta  patente  por  duas  razões:  (a)  não  se
admite que o múnus público exercido pelo Prefeito,
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que lhe confere competência para praticar atos de
gestão  dos  interesses  do  Município,  também  lhe
possibilite  a  prática  de  atos  de  disposição  dos
mesmos,  uma  vez  que  estes  (os  bens  e  interesses
municipais),  por  serem  públicos,  peculiarizam-se
pela  marca  da  indisponibilidade,  o  que  significa
dizer  que  não  pertencem à  Administração  nem a
seus  agentes,  cabendo-lhes  apenas  geri-los,
conservá-los  e  por  eles  velar  sempre  em  prol  da
coletividade;  (b)  não  é  dado  ao  ente  Municipal,
representado pelo seu Prefeito, assumir obrigações
sem estar  previamente  autorizado  a  tanto  por  lei
municipal, por força do princípio da legalidade. (...).
(TRF-5  -  AGTR:  67212  PE  2006.05.00.008407-8,
Relator:  Desembargador  Federal  Napoleão  Maia
Filho,  Data  de  Julgamento:  25/07/2006,  Segunda
Turma,  Data  de  Publicação:  Fonte:  Diário  da
Justiça - Data: 18/09/2006 - Página: 836 - Nº: 179 -
Ano: 2006). (grifo nosso).

Dessa forma, entendo não se revestir da necessária legitimidade
o Termo de Confissão de Dívida apresentado junto à exordial, de forma que
não se consubstancia, por si só, em título executivo hábil a demonstrar, com a
certeza  e  liquidez  necessária,  um  débito  do  Município  promovido,
especialmente no valor declarado, haja vista a manifesta disparidade entre este
e a quantia existente no contrato colacionado pela edilidade.

Nesse contexto, no caso dos autos – uma vez que não se afigura
legítima a confissão apresentada –, assim como o magistrado de primeiro grau,
entendo não haver prova suficiente da efetiva prestação do serviço no período
de junho a setembro de 2007. Tal circunstância não se deve exclusivamente à
ausência de procedimento licitatório ou mesmo de nota de empenho, mas ao
fato de não haver prova robusta acerca da efetiva prestação de serviço por
parte dos associados indicados pela apelante.

Para  a  correta  comprovação  e  justificação  da  despesa
municipal,  haveria  a  associação  de  ter  juntado  aos  autos  o  instrumento
contratual e a prova do efetivo fornecimento do serviço, bastando, para tanto,
cumprir a parte da Cláusula V que trata do pagamento, demonstrando faturas
“devidamente atestadas e aceitas pelo titular da Secretaria ao qual o veículo
está locado” (fls. 59), ou mesmo apresentar testemunhas que comprovassem a
efetiva prestação do transporte objeto pactual.

Assim, apesar de a associação apelante afirmar que o Termo de
Confissão de Dívida apresentado já comprova a efetiva prestação de serviço,
não se revela correta a ilação apelatória, porquanto referido documento não se
mostra  apto  a  demonstrar  que,  de  fato,  houve  o  transporte  de  estudantes
residentes na zona rural para a urbana.

Frise-se que,  por  meio desta  decisão,  não se  está  negando a
existência de um eventual débito entre as partes litigantes, mas tão somente se
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afirma que, pelas provas apresentadas, não se vislumbra a comprovação da
dívida  na  forma  pleiteada  na  exordial,  nada  impedindo  que  –  uma  vez
demonstrada  suficientemente  a  efetiva  prestação  de  serviço  e  os  valores
acertados entre a Administração e os contratados, além de alegada a falta de
adimplemento  –  obtenha  a  associação  demandante  a  devida  tutela
jurisdicional. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  haja  vista  o  acerto  do  decisum
impugnado,  NEGO PROVIMENTO ao  Apelo  interposto  pela  Associação
demandante, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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