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EXCELENTÍSISMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 

FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS – 

ESTADO DO TOCANTINS.  

 

 

  

Processo nº: 0015227-03.2019.827.2729 

 

 

                                               Petição  

                                               ______________________________________________________________ 

O MUNICÍPIO DE DUERÉ, já qualificado nos autos do processo em 

epígrafe, por intermédio de seu advogado, vem, com o devido 

acato, à presença de Vossa Excelência, manifestar em atenção 

ao Despacho lançado no ev. 18 e petições lançadas pela 

Requerente nos eventos 21 e 22, nos seguintes termos: 

 

Vossa Excelência de forma a buscar a conexão entre a Saneatins 

e a ATS, fundamentando para tanto no art. 35, VI, da Lei nº 8.987/1995, determinou à 

requerente esclarecimento sobre a relação entre as empresas, bem como, se a empresa BRK 

Ambiental possui vínculo com o Município de Dueré e ainda manifestar sobre possível 

ilegitimidade ativa da ATS. 

Estranhamente a manifestação não fora em nome da Requerente 

e sim do Estado do Tocantins – evento 21 – nos termos a seguir: 

“ESTADO DO TOCANTINS INFORMA QUE A SANEATINS, A 

CONCEDIDA QUE CELEBROU O CONTRATO DE CONCESSÃO COM O 

MUNICÍPIO REQUERIDO, FOI SUBSTITUÍDA PELA ATS, QUANDO DE SUA 

CRIAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI Nº 2.622, DE 09 DE SETEMBRO DE 2012 

(EM ANEXO). NA OPORTUNIDADE, ESCLARECE QUE É LEGITIMA 

PARA PROPOR A AÇÃO, TEMDO EM VISTA QUE CELEBROU O 

CONTRATO OBJETO DA DEMANDA, EXTINTO DE FORMA ILEGAL E 

ARBITRÁRIA, CONFORME OS TERMOS CONSTANTES NA INICIAL. 

PEDE A JUNTADA DA LEI Nº 2.622/12.” (Destaque nosso) 
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A respectiva legislação fora junta no evento 22 e de forma 

irrefutável acaba como confirmar a ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – ATS, uma vez, restar 

evidenciado a inexistência dos requisitos essenciais para a substituição de partes contratantes, 

bem como, a carência de titularidade para definir tal matéria, conforme será a seguir 

demonstrado. 

 

1. DA TITULARIADE DOS SERVIÇOS E DA LEI APRESENTADA 

 

Em apertadas linhas, a relação contratual em discussão refere-se 

ao contrato de concessão n. 402/1999 visando o abastecimento de água potável e a coleta 

de esgoto e seu tratamento, portanto, SERVIÇOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

A respectiva titularidade está assentada no art. 30, 

inc. V da Constituição Federal, segundo o qual "compete aos Municípios organizar e prestar, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial".  

Outrossim importa mencionar, com a finalidade de evitar 

maiores considerações, que questão foi definitivamente pacificada quando da decisão, em 

2012, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.842/RJ, a 

qual fixou-se que:  

 

“(i) a titularidade dos serviços de saneamento básico é, de fato, 

municipal (confirmando julgados anteriores do próprio Supremo), 

e (ii) somente no caso das Regiões Metropolitanas há o 

compartilhamento da titularidade entre o Estado e os Municípios, 

a ser exercida de forma "colegiada", em Assembleias que 

congreguem a participação de todos os Prefeitos e do 

Governador do Estado.” 

 

Neste sentido, a legislação colacionada no evento 22 vem a 

demonstrar, de forma absoluta, a incompetência estadual para deliberar UNILATERALMENTE 

sobre substituições de partes contratuais, assunção de obrigações contratuais, 

especialmente, sem a prévia manifestação da parte contratante, no presente caso, 

concedente. 

 

Para ilustrar segue a respectiva legislação: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637721/artigo-30-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10714177/inciso-v-do-artigo-30-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Excelência, a presente lei transfere para a “nova empresa” – ATS 

- a gestão das ações ordinárias da empresa “privatizada” - SANEATINS. O que realmente fora 

disciplinado pela respectiva legislação? A gestão de ativos e passivos, exclusivamente. 

 

 

Ademais, o ato legislativo não possui efeitos sobre nenhum 

contrato firmado entre os Municípios e a SANEATINS, uma vez que a empresa ATS fora criada 

em 2010, conforme se verifica do Cartão de CNPJ juntado no evento 14 – CNPJ4 e a 

respectiva lei somente fora editada no ano de 2012, ou seja, posterior à assunção de 

obrigações, sem contudo, retroagir seus efeitos – ex tunc. 

 

 

Outrossim, com a leitura do Cartão de CNPJ juntado no evento 

14 – CNPJ3, fica claro que a ATS passou a BRK Ambiental, esta sim poderia restar legítima nos 

contratos de concessão vigentes, desde que realizassem as audiências para fins de 

anuências, porém não é o caso do Município de Dueré. 
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2. DA NECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA À SUBSTITUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA   

 

 

Apesar de restar evidenciado que o Estado não possui 

legitimidade para deliberar sobre o tema, especialmente substituir a concessionária – sua 

autarquia – por outra, de qualquer natureza, sem a prévia anuência pelo poder concedente. 

O dispositivo acima não trouxe uma nova regra, aliás, a anuência 

quando da substituição de qualquer das partes contratuais sempre exigiu a manifestação 

prévia da parte remanescente. 

Neste diapasão leciona a professora Maria Helena DINIZ, titular da 

Cátedra de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 

(...) A cessão de contrato é, segundo Silvio RODRIGUES, a 

transferência da inteira posição ativa e passiva, do conjunto de 

direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de 

contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não 

concluída.”  

"Efetivar-se-á a cessão de contrato somente e se:  

1°) O contrato transferido for bilateral, isto é, de prestações 

correspectivas ( ... );  

2°) O contrato for suscetível de ser cedido de maneira global ( ... ); 

3°) Houver transferência ao cessionário não dos direitos como 

também dos deveres do cedente;  

4°) O cedido consentir, prévia ou posteriormente, pois uma vez 

que a cessão de contrato implica, concomitantemente, uma 

cessão de crédito e uma cessão de débito, a anuência do cedido 

será indispensável para a eficácia desse negócio, sob pena de 

nulidade (. .. )  

Ainda neste norte encontra-se alicerçado no sólido conhecimento 

de Marcello CAETANO, célebre administrativista português que ensina:  
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“Os contratos administrativos são concluídos 'intuito personae', isto 

é, tendo em atenção as qualidades, idoneidade e garantias de 

certo e determinando indivíduo ou empresa. Por isso, é uma regra 

consagrada na nossa legislação administrativa e sancionada pela 

jurisprudência a de que os contratos devem ser executados pela 

própria pessoa com quem foram concluídos.  

Esta regra é, porém, completada por outra: a execução do 

contrato pode prosseguir por outra pessoa diferente daquela com 

quem inicialmente foi estipulado quando as prestações não 

tiverem por objecto serviços de caráter pessoal e a Administração 

consinta na substituição.” 

O respeitável estudioso ainda assenta sua tese na explícita 

possibilidade de cessão direta de concessão, exemplo consabidamente dos mais clássicos de 

contrato administrativo, nos termos do que reza a Lei n. 8.987/95, todavia, EXIGE A PRÉVIA 

ANUÊNCIA: 

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

concessionária sem prévia anuência do poder concedente 

implicará a caducidade da concessão.  

Parágrafo único. 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;  

lI - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em 

vigor."  

Portanto, a própria Lei n. 8.987/95 para validade da substituição 

das partes contratuais EXIGE, ALÉM DOS REQUISITOS INDICADOS EM SEUS INCISOS I E II, A PRÉVIA 

ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE. 
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O Contrato de Concessão n. 402/1999 é de 13 de dezembro de 

1.999, fora firmado com a SANEATINS que hoje é BRK AMBIENTAL, logo, a ATS é terceira estranha 

à relação contratual em escopo, seja por ser uma pessoa jurídica com personalidade própria 

desvinculada, descentralizada, autônoma, independente à SANEATINS. 

Nos termos de todo ordenamento jurídico pátrio a substituição de 

determinada parte de um negócio jurídico por outra estranha á relação primitiva DEPENDE DE 

PRÉVIA ANUÊNCIA DA PARTE REMANESCENTE, regulamentando tal exigência, no presente caso, 

a própria lei das concessões em seu art. 27, conforme acima transcrito e comentado por 

grandes doutrinadores.  

 

3. DA NULIDADE DO CONTRATO N. 402/1999   

 

Como não bastasse, o Contrato de Concessão n. 402/1999 é de 

13 de dezembro de 1.999 é nulo de pleno direito, uma vez ter sido firmado após a vigência da 

Constituição Federal de 1.988, portanto, em flagrante afronta ao disposto no art. 37, visto ter 

sido firmado sem prévia licitação. 

 

Para corroborar o alegado segue a inteligência do art. 43 Lei nº 

8.987/1995, vejamos: 

 

“Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos 

outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 

1988.(Vide Lei nº 9.074, de 1995) 

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões 

outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, 

cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se 

encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9074cons.htm#art3
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Portanto, se acumulam ilegalidades na relação contratual em 

discussão e imperiosa é a decretação da ILEGITIMIDADE ATIVA da Requerente, considerando 

para tanto: 

i) O Contrato de Concessão n. 402/1999 ser de 13 de 

dezembro de 1.999, firmado com a SANEATINS 

(privatizada) que hoje é BRK AMBIENTAL, logo, a ATS é 

terceira estranha à relação contratual em escopo, seja por 

ser uma pessoa jurídica com personalidade própria 

desvinculada, descentralizada, autônoma, independente 

à SANEATINS. 

ii) Pela incompetência do Estado em alterar polos 

contratantes em acerto firmado com municípios, onde o 

serviço é de competência municipal, conforme disposto 

pela Constituição Federal e sustentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos termos das linhas pretéritas, portanto, 

a legislação apresentada no evento 22 não produz efeito 

na presente relação;  

iii) Pela ausência de requisitos essenciais à cessão contratual 

conforme inteligência do art. 27 da Lei 8.987/199, 

especialmente a PRÉVIA ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

DUERÉ;  

iv) Pela nulidade do contrato primitivo, o qual fora firmado ao 

arrepio da Constituição Federal, sem a realização de 

procedimento licitatório, descumprindo ainda o art. 43 da 

Lei n. 8.987/1995, inclusive em vigor quando da efetiva 

contratação; 

Por tudo aqui exposto, o Município de Dueré requer a 

ILEGITIMIDADE ATIVA da Requerente por ser medita de direito conforme vasta fundamentação 

apresentada, com condenação sucumbencial reversiva no mesmo percentual sobre o valor 

da causa.  

Nestes termos, requer deferimento. 

Dueré-TO, 21 de agosto de 2019. 

 

Diogo Sousa Naves 

OAB-MG 110.977 


