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APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR.
CONTRATO  DE  EMPREITADA.  REVITALIZAÇÃO
DE PRAÇA.  ACRÉSCIMO NO VALOR TOTAL DA
OBRA.  AUSÊNCIA  DE  TERMO  ADITIVO.
SENTENÇA  PELA  PROCÊNCIA  DO  PEDIDO
FUNDAMENTADA  NA  IMPOSSIBILIDADE  DE
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  RECURSO
VOLUNTÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE  ANUÊNCIA
EXPRESSA  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL  COM  OS  ACRÉSCIMOS  DA  OBRA.
AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
MODALIDADE  LICITATÓRIA  (TOMADA  DE
PREÇO)  QUE  EXIGE  CONTRATO  ESCRITO.
NULIDADE,  SEM QUALQUER EFEITO, DE ATOS
CONTRATUAIS  NÃO  ESCRITOS.  PRINCÍPIO  DA
ESTRITA  LEGALIDADE  ADMINISTRATIVA.
NORMAS  DE ORDEM COGENTE.  REFORMA DA
SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

-   Ao  lidar  com  a  Administração  Pública  estamos
jungidos a critérios legais de caráter  especial,  que
formam o chamado regimento jurídico administrativo.
Nesta senda, não é lícito o uso de institutos legais
ínsitos ao direito privado, como o Código Civil, sendo
imperioso o uso do regramento legal específico, no
caso,  a  Lei  8.666/93,  que  trata  de  licitações  e
contratos administrativos. 

- Este contrato decorre de licitação objeto do Edital
de Tomada de Preço n.º 03/2002, processada com o
fulcro na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, alterado
pela  Lei  8.883/94  de  08/06/94  e  Lei  n.º  9.648  de
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27/05/98,  no  que  não  contrarie  as  referidas,  que
ficam  fazendo  parte  integrante  deste  contrato,
independentemente  de  transcrição  (Cláusula
Primeira do Contrato).

-  Os contratos  e  seus aditamentos  serão lavrados
nas  repartições  interessadas,  as  quais  manterão
arquivo  cronológico dos seus autógrafos e registro
sistemático  do  seu  extrato,  salvo  os  relativos  a
direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por
instrumento  lavrado em cartório  de  notas,  de  tudo
juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. É
nulo  e  de  nenhum efeito  o  contrato  verbal  com a
Administração,  salvo  o  de  pequenas  compras  de
pronto  pagamento,  assim  entendidas  aquelas  de
valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei,
feitas  em regime  de  adiantamento  (Art.  60  da  Lei
8.666/93)

-  Não  é  possível,  nem  muito  menos  lícito,  ao
contratado encarecer o valor global da obra sem a
expressa  autorização  da  Administração  Pública
contratante, que, para tanto, deve utilizar-se dos atos
administrativos  aptos  a  materializarem  o  interesse
público na despesa extra, logo, a ausência do termo
aditivo não pode ser substituído por uma presunção
de autorização.

- É necessário que todos aprendam que as leis que
regem a presente matéria não foram feitas apenas
para  “inglês  ver”,  é  necessária  a  sua  estrita
observância a fim de resguardar a plena legalidade e
a  probidade  administrativa,  que  devem  ser  os
princípios norteadores desta modalidade de contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER o  Apelo, nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 434.

 RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de

Princesa Isabel, fls.396/402, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2.ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, fls.392/394, que julgou procedente a
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Ação  de  Cobrança  (prestação  de  serviço)  ajuizada  pela  Empresa  Painel

Comércio e Representações LTDA.

A  Sentença  condenou  o  Município  de  Princesa  Isabel  ao

pagamento, em favor da Empresa Autora, de R$ 85.469,03 (Oitenta e cinco mil,

quatrocentos e sessenta e nove rais e três centavos), com correção monetária

e  juros  com  base  na  TAXA  SELIC,  além  de  honorários  advocatícios  no

percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Município/Apelante aduz pela ausência de

termo  aditivo  contratual  que  comprove  a  contratualização  dos  serviços

supostamente executados além do que foi efetivamente contratado nos moldes

do objeto licitado, o que, na sua ótica, acarreta a improcedência da Ação, logo,

requer, o provimento do Recurso. 

Contrarrazões, fls. 408/414.

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do

Recurso. 

É o relatório.

VOTO.

In  casu,  o  Município  Recorrente  esquiva-se  de  realizar  o

pagamento de parte de uma obra contratualizada com a Empresa Apelada, sob

o argumento de inexistir termo aditivo contratual que autorize o pagamento. 

Constata-se  dos  autos  que  o  Município  de  Princesa  Isabel,

licitou, na modalidade tomada de preço, a revitalização da praça Natália do

Espírito  Santo,  localizada  na  cidade  de  Princesa  Isabel,  tendo  como  valor

global  da  obra  o  importe  de  R$  229.747,81  (Duzentos  e  vinte  e  nove  mil,

setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), formalizando o

contrato a Empresa vencedora do certame, ora Apelada.
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Contudo, a narrativa fática e as peças processuais revelam que

no decorrer da execução do serviço ocorreu ampliação dos gastos previstos,

gerando,  segundo  as  planilhas  confeccionados  pelo  Autor/Apelado,  uma

diferença de R$ 85.469,03 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove

reais e três centavos), que o Município/Apelante recusa-se a pagar. 

Fundamentando sua Decisão, o Juízo sentenciante emprestou

força probante a planilha de fl.  44,  apresentada pela Autora/Apelada,  como

prova da anuência da Administração Pública Municipal com o encarecimento

da obra, considerando que recebeu o visto do preposto da Edilidade, além de

não terem sido os valores impugnados pelo Ente Municipal. 

Entretanto,  ao  lidar  com  a  Administração  Pública  estamos

jungidos  a  critérios  legais  de  caráter  especial,  que  formam  o  chamado

regimento jurídico administrativo. Nesta senda, não é lícito o uso de institutos

legais ínsitos ao direito privado, como o Código Civil, sendo imperioso o uso do

regramento legal específico, no caso, a Lei 8.666/93, que trata de licitações e

contratos administrativos. 

É fato incontroverso que as partes litigantes firmaram o contrato

de empreitada, sob as balizas da lei  8.666/93, consoante documento de fls.

28/35.

O  referido  instrumento  contratual,  na  sua  cláusula  primeira,

rege o seguinte, verbis:

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  FUNDAMENTO  LEGAL  DO
CONTATO:

Este contrato decorre de licitação objeto do Edital de
Tomada  de  Preço  n.º  03/2002,  processada  com  o
fulcro na  Lei  Federal  nº  8.666  de  21/06/93,  alterado
pela  Lei  8.883/94  de  08/06/94  e  Lei  n.º  9.648  de
27/05/98, no que não contrarie as referidas, que ficam
fazendo  parte  integrante  deste  contrato,
independentemente de transcrição.

Insta, ainda, citar o art. 60 da Lei n.º 8.666/93, verbis:
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Art.  60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados
nas repartições interessadas,  as quais manterão arquivo
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do
seu  extrato,  salvo  os  relativos  a  direitos  reais  sobre
imóveis,  que  se  formalizam por  instrumento  lavrado  em
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo
que lhe deu origem.

Parágrafo  único.  É  nulo  e  de  nenhum  efeito  o  contrato
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras
de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor
não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido
no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime
de adiantamento.

Não posso  me furtar  da  citação  do  art.  62,  da  mesma

norma,  que  exige  o  instrumento  de  contrato  para  as  entabulações

decorrentes de licitação por Tomada de Preço:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos
de concorrência e de tomada de preços,  bem como nas
dispensas  e  inexigibilidades  cujos  preços  estejam
compreendidos nos  limites  destas  duas  modalidades  de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder  substituí-lo  por  outros  instrumentos  hábeis,  tais
como  carta-contrato,  nota  de  empenho  de  despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
(grifo nosso) 

O cotejo entre as informações processuais, a dicção legal

e  o  instrumento  contratual,  não deixam margem de dúvidas  quanto  a

severa  sujeição  desta  relação  contratual  aos  ditames  da  Lei  de

Licitações.

Desta forma, não é possível, nem muito menos lícito, ao

contratado encarecer o valor global da obra sem a expressa autorização

da Administração Pública contratante,  que,  para tanto,  deve utilizar-se

dos atos administrativos aptos a materializarem o interesse público na

despesa extra, logo, a ausência do termo aditivo não pode ser substituído

por uma presunção de autorização. 

5



Apelação Cível nº 0000767-38.2010.815.0311

Na Administração Pública, de maneira especial no âmbito

dos contratos administrativos, a regra é a forma escrita, inclusive seguida

da ampla publicidade, com a publicação do ato/extrato, nos órgãos de

imprensa oficial. 

Registre-se, ainda, que estamos tratando de um contrato

oriundo de uma Licitação da modalidade Tomada de Preços, que ainda é

mais incisiva ao exigir o termo contratual escrito, consoante o art. 62 da

lei das licitações, previamente citado.

Desta  forma,  encontra  um  óbice,  ao  meu  sentir,

irremovível, para o julgamento procedente da presente Ação, razão pela

qual a Sentença merece ser inteiramente reformada, vez que o princípio

legalidade,  no  plano  jurídico  administrativo,  não  pode  ceder  ao

argumento  de  enriquecimento  sem causa por  parte  da Administração,

especialmente  quando  desrespeita  as  normas  de  ordem cogente  que

regem a matéria sob disceptação.

Por fim, a título de obiter dictum, registro que há julgados,

esporádicos, em alguns Tribunais Pátrios, e, até, pelo menos, uma no

âmbito  do  STJ,  contudo,  não  me  convenceram  de  que  seriam  as

decisões mais justas, ao contrário, ao sentir ferem os dispositivos, aqui

citados, na lei de licitações, 

É necessário que todos aprendam que as leis que regem a

presente matéria não foram feitas apenas para “inglês ver1”, é necessária

a sua estrita  observância  a  fim de resguardar  a plena legalidade e a

probidade administrativa, que devem ser os princípios norteadores desta

modalidade de contrato.
1A expressão “para inglês ver” é comumente utilizada na língua portuguesa no sentido de algo
que é aparente, mas não é válido ou real. A história conta que a Inglaterra pressionava o Brasil
e o Império Português a criar leis que impedissem o tráfico de escravos para o país. O governo
brasileiro,  sabendo que tais regras nunca seriam cumpridas no país,  criou leis  falsas que,
teoricamente, impediam o comércio da escravidão no Brasil. Porém, eram leis apenas para os
ingleses verem e pararem de pressionar os líderes do país.
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Isto posto,  forte nos argumentos expostos,  PROVEJO o

Recurso,  pra  reformar  a  Sentença  e  julgar  improcedente  o  pedido

exordial. 

É o voto.

                          
                      Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o
Excelentíssimo  Doutor  Tércio  Chaves  de  Moura (Juiz  Convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), o Excelentíssimo Doutor Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  para  substituir  a  vaga  deixada  pela
aposentadoria da Excelentíssima Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda  Ferreira),  face  a  averbação  de  suspeição  do  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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