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-    O-    O vínculo  contratual  entre  as  partes  restou vínculo  contratual  entre  as  partes  restou
comprovado  pelas  folhas  de  frequência  docomprovado  pelas  folhas  de  frequência  do
promovido  e  pelas  declarações  emitidas  pelapromovido  e  pelas  declarações  emitidas  pela
Secretaria Municipal de Educação, informando que oSecretaria Municipal de Educação, informando que o
Promovente  efetivamente  prestou  serviços  dePromovente  efetivamente  prestou  serviços  de
transporte escolar ao Município de Juazeirinho nostransporte escolar ao Município de Juazeirinho nos
meses de julho,  agosto e setembro de 2014,  bemmeses de julho,  agosto e setembro de 2014,  bem
como durante os meses de maio e junho de 2015como durante os meses de maio e junho de 2015..

-    Se  houve  a  prestação  do  serviço,  deve  ser-    Se  houve  a  prestação  do  serviço,  deve  ser
efetuado  o  pagamento  ainda  que  tenha  havidoefetuado  o  pagamento  ainda  que  tenha  havido
inobservância  dos  ditames  legais  por  parte  dainobservância  dos  ditames  legais  por  parte  da
pessoa jurídica de direito  público.  Aqui,  há que sepessoa jurídica de direito  público.  Aqui,  há que se
considerar que a Administração deve honrar com osconsiderar que a Administração deve honrar com os
compromissos assumidos, sob pena de se tambémcompromissos assumidos, sob pena de se também
estar  autorizando,  de  modo  reprovável,  oestar  autorizando,  de  modo  reprovável,  o
enriquecimento sem causa em detrimento de outrem.enriquecimento sem causa em detrimento de outrem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o  Recurso  Apelatório  e  a
Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 66.
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        RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Juazeirinho contra a Sentença de fls. 29/31, que

julgou procedente o pleito exordial, condenando o Apelante ao pagamento da

importância de R$ 10.674,00 (dez mil  seiscentos e setenta e quatro reais),

incorrendo em juros de mora na forma do art. 1º-F da lei 9.494/97 e correção

monetária. 

O  Município  de  Juazeirinho  interpôs  Apelação  Cível,

requerendo, em suma, o Reexame Necessário e o provimento do recurso, com

a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões às fls. 44/47.

Instada a se pronunciar no feito, a Procuradoria de Justiça  (fls.

53/60) opinou pelo desprovimento do Recurso Apelatório.

É o relatório.

VOTO

Por  meio  da  prova  documental,  que  instruiu  a  Ação  de

Cobrança,  foi  demonstrada  a  liquidez  e  a  certeza  do  crédito  referente  aos

serviços prestados, enquanto o Recorrente não se desincumbiu do ônus de

provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor.

Verifica-se  que  o  vínculo  contratual  entre  as  partes  restou

comprovado  pelas  folhas  de  frequência  do  promovido  e  pelas  declarações

emitidas pela Secretaria Municipal de Educação, informando que o Promovente

efetivamente  prestou  serviços  de  transporte  escolar  ao  Município  de

Juazeirinho  nos  meses  de  julho,  agosto  e  setembro  de  2014,  bem  como

durante os meses de maio e junho de 2015  (fls. 18/20 e 21/22).

Desse  modo,  tem-se  que  a  questão  de  fundo  implica  numa
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demonstração  de  que  a  dívida  representada  tem  origem  em  fato  lícito

(prestação de serviço de transporte de estudantes), que em momento algum foi

questionado.

  No caso, se houve a prestação do serviço, deve ser efetuado o

pagamento, ainda que tenha havido inobservância dos ditames legais por parte

da  pessoa  jurídica  de  direito  público.  Aqui,  há  que  se  considerar  que  a

Administração deve honrar com os compromissos assumidos, sob pena de se

também estar autorizando, de modo reprovável, o enriquecimento sem causa

em detrimento de outrem.

Assim,  não  pode  servir  de  justificativa  para  a  negativa  de

pagamento  o  fato  da  Administração  ter  desobedecido  os  ditames  legais.  A

inobservância  das  normas  financeiro-orçamentárias  configura  negligência

administrativa, que não retira do Autor a possibilidade de recebimento do seu

crédito.

Se houve violação aos preceitos legais regentes da matéria, tal

fato  não  isenta  o  Município  do  cumprimento  da  obrigação  incontestada  de

pagar a dívida contraída. Em tais situações, a consequência que se apresenta

é a apuração da responsabilidade pessoal dos agentes públicos que praticaram

tal negligência administrativa, o que deve ser feito em outra sede processual.

Entendimento diverso, repita-se, caracterizaria locupletamento ilícito por parte

da Edilidade.

Alinhando-se com esse entendimento, colaciono os seguintes

arestos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO  RECURSO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  CONTRA
MUNICÍPIO.  SERVIÇO  PRESTADO  E  NÃO  PAGO.
TRANSPORTE ESCOLAR  DE ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE
PÚBLICO.  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR.  RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1.  Trata-se  de  Agravo  Regimental  interposto  pelo
Município  de  Monsenhor  Tabosa  em  face  da  decisão
monocrática de fls.  110 -118 que negou seguimento ao
Recurso  Apelatório,  mantendo  a  sentença  a  quo
inalterada.  2.  Mostra-se  incontroverso  nos  autos  o
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reconhecimento da efetiva contratação de prestação de
serviço de transporte escolar de alunos de escola pública,
restando inequívoca a ocorrência da relação obrigacional
delineada no instrumento firmado entre as partes. 3. Não
se pode afastar  a obrigação do Ente Público  de pagar
suas obrigações, sob pena de se violar os princípios da
legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta
da  Administração  Pública,  além  de  transgredir  um  dos
princípios gerais do nosso ordenamento que é a vedação
ao enriquecimento ilícito e sem causa, caso se admitisse
a liberação do Município quanto ao pagamento da dívida
por  ele  contraída  frente  ao  particular.  4.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  Decisão  mantida  por  seus
próprios  fundamentos.  ACÓRDÃO:  Acordam  os
Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente,
em  conhecer  do  recurso  para  negar-lhe  provimento,
mantendo  inalterada  a  decisão  recorrida,  tudo  de
conformidade com o voto da e. Relatora.(TJ-CE - AGV:
00032470320138060127  CE  0003247-
03.2013.8.06.0127,  Relator:  MARIA  DE  FÁTIMA  DE
MELO LOUREIRO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:
24/06/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  CONTRATO.
FORNECIMENTO  DE  MERCADORIAS.  PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.  LICITAÇÃO.  AUSÊNCIA.  COBRANÇA.
SUBSISTÊNCIA.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
VEDAÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Ainda  que
ausente o processo licitatório, havendo comprovação de
prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias à
Fazenda  Pública,  subsiste  o  direito  de  cobrança  do
respectivo preço, sob pena de haver enriquecimento sem
causa  do  ente  municipal.  2.  "No  regime  jurídico  dos
contratos administrativos nulos, a declaração de nulidade
opera  eficácia  ex  tunc,  ou  seja,  retroativamente,  não
exonerando,  porém,  a  Administração  do  dever  de
indenizar  o contratado (Lei  8.666/93,  art.  59,  parágrafo
único), o que, todavia, deve ser buscado na via judicial
adequada"  (REsp  545.471/PR,  Rel.  Ministra  DENISE
ARRUDA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 23/08/2005,
DJ  19/09/2005,  p.  187).  3.  Apelação  cível  desprovida.
(TJ-MA  -  APL:  0418132013  MA  0000370-
27.2005.8.10.0138,  Relator:  KLEBER  COSTA
CARVALHO,  Data  de  Julgamento:  06/02/2014,
PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
11/02/2014)

Nessa  esteira,  em  que  pese  a  exigência  legal  da  emissão

prévia  de  nota  de  empenho,  restando  fartamente  demonstrada  a  efetiva

prestação do serviço e sua utilização pela municipalidade, devido se afigura o

adimplemento das faturas correspondentes, com o fito de evitar enriquecimento

ilícito por parte do Estado.
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Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  o  Apelo  e  a  Remessa,

mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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