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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas

 

  Processo n.º:  0015227-03.2019.827.2729

  Classe da Ação: Tutela Antecipada Antecedente

  Assunto(s): Execução Contratual, Contratos Administrativos, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS

MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

 

SENTENÇA

Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada pela Agência Tocantinense de Saneamento - ATS

em face do Município de Dueré.

Sustenta a parte autora ter celebrado com o Município requerido o Contrato de Concessão nº 402/99, para

exploração dos serviços públicos essenciais de água e esgotamento sanitário, com prazo de duração de trinta

anos, a partir da assinatura do Contrato de Concessão (Cláusula Primeira).

Aduz que o termo final da avença seria em 13.12.2029.

Afirma, entretanto, ter sido surpreendida com o ato de rescisão unilateral do referido Contrato de Concessão,

promovida pelo Município concedente, sem a realização de nenhuma indenização, que aduz ser obrigatória no

caso.

Considerando a falta de indenização prévia por parte do Município requerido, a autora requer em sede de tutela de

urgência a suspensão da rescisão unilateral apontada, para que seja determinado o retorno do cumprimento do

Contrato de Concessão em comento nos autos.

Foi determinada a citação do Município requerido para posterior análise do pedido liminar.

Citado, o Município apresentou manifestação prévia onde sustenta a inexistência de relação contratual com a parte

autora já que o contrato em discussão no feito foi celebrado com a Saneatins e não com a ATS. No mérito aduz

que o objeto do contrato foi transferido por algumas vezes à outras empresas sem qualquer autorização do poder

concedente, circunstância esta passível de nulidade. Afirma, ainda, que a rescisão unilateral do contrato ocorreu

após o devido processo legal, amparado pelo contraditório e ampla defesa, diante da inexecução do contrato de

concessão firmado. Ao final requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ou o indeferimento da tutela

almejada nos autos.

Houve o aditamento da peça inicial pela parte autora, no qual a mesma formulou pedido de mérito no sentido de

que o município requerido seja condenado a ressarcir os danos materiais no valor de R$11.168.691,28.
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A parte autora foi intimada para se manifestar sobre possível ilegitimidade ativa.

Em manifestação do Estado do Tocantins, este manifestou no sentido de que a Saneatins que celebrou o contrato

de concessão, foi substituída pela ATS, quando de sua criação, por meio da Lei nº 2622/2012, motivo pelo qual

sustenta ser legítima para figurar no pólo ativo da demanda.

Em seguida, a parte requerida, em nova manifestação, sustentou novamente pela ilegitimidade ativa da ATS.

É o breve relatório. Decido.

Em uma detida análise dos autos, verifico que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa sustentada

pela parte requerida. Senão vejamos.

Pelo que se extrai dos autos, observa-se que a Agência Tocantinense de Saneamento ajuizou a presente ação

judicial visando o cumprimento do Contrato de Concessão nº 402/99, o qual se verifica ter sido firmado entre a

SANEATINS e o MUNICÍPIO DE DUERÉ.

Neste passo, nota-se claramente que a ATS não é parte na relação contratual em discussão no feito.

Vale frisar que embora a ATS sustente sua legitimidade na Lei nº 2622/2012, tal tese não merece prosperar.

Isto, pois, da leitura do art. 1º da citada Lei, observa-se que o que foi transferido para a Agência Tocantinense de

Saneamento - ATS foram apenas as ações ordinárias da Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins, 

in verbis:

"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a transferir para a Agência Tocantinense de Saneamento -

ATS a gestão das ações ordinárias da Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS de

propriedade do Estado."

Ações Ordinárias conferem aos seus detentores nada mais do que o direito a voto nas Assembleias Gerais, além

de participação nos resultados da empresa ( https://giovanaraujoo.jusbrasil.com.br/artigos/169404264/acoes-ordinarias-e-acoes-preferenciais ). Assim, resta evidente que o ato legislativo não confere à ATS legitimidade para requerer em nome próprio, direito alheio.

Sobre tema semelhante, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO.

TENTATIVA DE ANULAÇÃO. INTERESSE DA SOCIEDADE. AÇÃO SOCIAL UT SINGULI.

DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA. ACIONISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO

INDIVIDUAL. ART. 159, § 7º, DA LEI Nº 6.404/1976. PREJUÍZOS INDIRETOS. ACIONISTA.

ILEGITIMIDADE ATIVA 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação proposta por

acionistas minoritários objetivando: a) a anulação de deliberações assembleares; b) a reprovação de

demonstrações financeiras e dos atos delas decorrentes, em especial dos contratos de cessão de

créditos celebrados entre o Banco Bandeirantes e a empresa Portonovo, e c) o ressarcimento dos

danos que os autores alegam ter sofrido em decorrência da celebração dos referidos contratos de

cessão de crédito 3.   A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é

qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretende tutelar em juízo. Fora das

hipóteses legalmente previstas, não é dado ao acionista atuar como substituto processual. 4.

A teor do art. 159 da Lei nº 6.404/1976, apenas em caráter excepcional, em situações que se objetive

a responsabilização do administrador da sociedade, pode o acionista propor a chamada ação social ut

singuli, dependendo tal legitimação extraordinária, porém, da realização de assembleia geral na qual
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se delibera pela responsabilização ou não do administrador. 5. Deliberando a assembleia pela

responsabilização do administrador, a ausência de efetivação da respectiva medida judicial por parte

da própria companhia no prazo de 3 (três) meses legitima qualquer acionista para que o faça.

Afastando a assembleia a responsabilização daquele, a lei ainda assegura aos acionistas detentores

de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social que tragam a questão a juízo. 6. Hipótese em que

é manifesta a ilegitimidade dos autores para a propositura de ação em defesa dos interesses da

própria companhia, seja porque não houve prévia deliberação da assembleia geral, nem positiva nem

negativa, seja porque não são eles detentores de ações representativas de ao menos 5% (cinco por

cento) do capital social. 7. A ação individual de que trata o § 7º do art. 159 da Lei nº 6.404/1976

pressupõe a existência de dano causado diretamente ao sócio ou terceiro por ato de administrador. 8.

Não se pode considerar como prejuízo individual do acionista aquele que o atinge apenas

indiretamente, por mero reflexo dos danos supostamente causados à sociedade como um todo.

Ilegitimidade para a propositura da ação individual. 9. A ação de reparação de danos ajuizada pelo

sócio contra a sociedade controladora, a que se refere o art. 246, § 1º, b, da Lei nº 6.404/1976,

pressupõe a prestação de caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de ser a

demanda julgada improcedente. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não

provido. (STJ - REsp: 1741678 SP 2011/0299244-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe

19/06/2018)

De qualquer sorte, verifica-se que o Poder Público Estadual não providenciou a adequada transferência da

concessão referente ao Contrato nº 402/99, até porque este se manteve inerte sobre ao tema na oportunidade em

que foi intimado para se manifestar sobre sua legitimidade ativa.

Ora, a Lei nº 8987/95, em seu art. 27 é expressa no dever de anuência do poder concedente quando da realização

de transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, o que no caso dos autos não se

verifica ter ocorrido para ao menos assegurar a legitimidade da ATS. Isto é, não se observa nenhum ato do Poder

Público Estadual que preencha os requisitos previstos no art. 27, §1º, da referida legislação, que assim dispõe:

 "Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia

anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

  § 1o    Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente

deverá:

   I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica

e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

  II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor."

Posto isto, reconheço a ilegitimidade da ATS para figurar como parte autora na presente demanda, razão pela qual

DEIXO de resolver o mérito da ação, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

Condeno a parte requerente no pagamento de honorários que ora fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa, à luz

do disposto no art. 85, §3º, III, do NCPC.

Fica dispensada a parte autora do pagamento das despesas processuais por se tratar de Fazenda Pública

Estadual.

Após o trânsito em julgado da sentença, baixem-se os autos.
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Intime-se.

Palmas, 13 de novembro de 2019.

 

 

  JOSE MARIA LIMA
  Juiz de Direito

Respondendo pela 2ª VFFRP
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