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Agravante : Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN
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DESPACHO

Cuida-se de agravo por instrumento interposto por Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento CASAN contra decisão da lavra do Juízo da 2ª
Vara da comarca de Imbituba, Juiz RACHEL BRESSAN GARCIA MATEUS.

I - Relatório
Ação: Interdito Proibitório especial de jurisdição contenciosa (autos n.

030.13.003543-2) ajuizado pelo Agravante em desfavor do Agravado, com o fim de
evitar que tenha a sua posse molestada com relação aos bens que integram o
sistema de abastecimento de água e saneamento do Município.

Pronunciamento impugnado: indeferiu o pedido liminar, por entender
ausentes os requisitos necessários para a sua concessão (fls. 20/27).

Recurso: agravo por instrumento com pedido de tutela recursal.
Fundamento invocado: falou, em síntese, que o período previsto no

Convênio não foi suficiente para amortizar os investimentos realizados razão pela
qual obteve a concessão de tutela de urgência para manter-se na posse até o
presente ano. Contudo, afirma que ainda assim o prazo não foi suficiente para
recompor os investimentos, no entanto o Poder Público pretende retomar o serviço
sem lançar novo edital de licitação, fato que revelará que a assunção pelo Agravado,
em caráter emergencial, não apresenta uma solução razoável e segura
principalmente para a população. Defende a necessidade de manutenção do serviços.

Relatado. Decido.
II - Decisão
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual

deve ser conhecido.
Inicialmente, importante estabelecer que ainda que a decisão hostilizada

tenha consignado a necessidade de audiência de justificação prévia para concessão
da pretensão de urgência, no caso, tendo o Juízo constatado que trata de providência
urgente, revela-se justificável a supressão desta solenidade, em conformidade com o
maciço entendimento desta e. Corte de Justiça que assim definiu, in vebis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - MANUTENÇÃO
DA POSSE - LIMINAR CONCEDIDA - REQUISITOS AUTORIZADORES
VERIFICADOS - EXEGESE DO ART. 932 DO CPC - DECISÃO TOMADA SEM
PRÉVIA AUDIÊNCIA COM O REPRESENTANTE JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - APELO
DESPROVIDO.



Não obstante a redação do parágrafo único do art. 928 do Código de Processo
Civil, que veda a concessão de medida liminar contra pessoa jurídica de direito
público antes da audiência de justificação, os tribunais pátrios têm entendido que
"em circunstâncias especiais, essa audiência pode tornar-se desnecessária"
(RJTJESP 59/220, JTA 105/72) (Agravo de Instrumento n. 2005.017270-8, de
Itapema. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado em 30/08/2005). (TJSC - AI n.
2010.002665-8, de Itapema. Rel. Des. José Volpato de Souza, julgado em
21/05/2010).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE CHEGOU AO TÉRMINO - SENTENÇA
QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
927 DO CPC - REFORMA DA DECISÃO - APELO PROVIDO - RECEBIMENTO DA
INICIAL E CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

A ausência dos levantamentos, avaliações e liquidações necessários, e que,
por força do que dispõe taxativamente o ART. 35, § 4º, da Lei 8.987/95, devem
preceder à extinção da delegação pelo advento do termo contratual, bem como do
efetivo pagamento da indenização devida à concessionária nos moldes preconizados
pelo § 1º, também do art. 35, e pelo art. 36 do mesmo diploma legal, conforme
alegado na inicial, implica na boa-fé da posse que a apelante mantinha sob os bens
objeto da lide, ensejando o manejo de ação possessória.Na esteira de entendimento
já consolidado na jurisprudência, e em atenção ao princípio da fungibilidade das
ações possessórias contido no art. 920 do CPC, o pedido deve ser convertido para
reintegração de posse.Diante da peculiaridade do caso em análise e, especialmente,
do conteúdo da decisão prolatada no julgamento do Agravo de Instrumento n.
2005.029249-5, mostra-se absolutamente desnecessária a observância ao disposto
no parágrafo único do art. 928, do CPC. Possessória - Reintegração - Liminar -
Prévia audiência da entidade de direito público - Circunstâncias especialíssimas que
dispensam a providência - Agravo não provido (RJTJESP 59/220). (TJSC - AC n.
2006.009262-3, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Cid Goulart, julgado em
12/12/2006 - sem grifo no original).

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR
CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARTE CONTRA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO - POSSIBILIDADE

Não obstante a redação do parágrafo único do art. 928 do Código de Processo
Civil, que veda a concessão de medida liminar contra pessoa jurídica de direito
público antes da audiência de justificação, os tribunais pátrios têm entendido que 'em
circunstâncias especiais, essa audiência pode tornar-se desnecessária' (RJTJESP
59/220, JTA 105/72). (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2005.017270-8, de Itapema.
Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgado em 30/8/2005).

Feita estas digressões, passa-se para a análise do pedido de tutela
antecipada recursal.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência. Tal
pretensão encontra amparo no artigo 527, III c/c art. 558, ambos do CPC, em que o
acolhimento pressupõe a existência da relevância da motivação do agravo e o receio
de lesão grave e de difícil reparação.

Perlustrando os autos, observa-se que o Agravante está na iminência de
perder a posse dos bens afetos ao sistema de abastecimento de água e tratamento

Gabinete Des. Rodolfo C. R. S. Tridapalli



de esgoto sanitário no Município de Imbituba, sem que tenha sido indenizado pelos
investimentos realizados. Por esta razão entendo que a não concessão da pretensão
de urgência acarretará em evidente lesão grave ao Agravante que atua desde a
década de 70 na prestação do serviço essencial.

Isto porque, "A administração tem o dever moral de indenizar toda a
obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem
contrato ou com contrato nulo, porque o Estado não pode tirar proveito da atividade
do particular sem a correspondente indenização' (TJSC, Ap. cív. n. 48.815)"
(Apelação Cível n. 2004.028347-9, de Presidente Getúlio, rel. Des. Francisco Oliveira
Filho, j. 22-03-2005).

Contudo, a justificativa supra não é suficiente quando se trata de serviço
público, isto porque o interesse particular não pode se sobrepor ao público. No
entanto, não vejo urgência na retomada do serviço pela Municipalidade pela mera
extinção do prazo do Convênio, quando se vê que não existiu a realização de
processo licitatório para concessão do serviço.

Assim, entendo prudente a observância das formalidades legais com
relação a transição da retomada de serviço essencial, para garantir o direito do até
então prestador e principalmente para não comprometer a regular prestação do
serviço público que deve ser dar de forma continuada.

A relevância da fundamentação deverá levar em conta a documentação
acostada, analisada em cotejo com a legislação pertinente (Lei Federal n. 8.987/95),
que dispõe sobre o regime de concessão na prestação de serviços públicos, conforme
o disposto no art. 175, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A legislação assegura o direito à manutenção na posse, inclusive
através do desforço possessório imediato, na forma do art. 1.210, § 1°, do Código
Civil.

In casu, a Agravante agiu com precaução ao recorrer ao interdito
proibitório, ante o justo receio de moléstia na posse praticada pelo Agravado, ante a
extinção do Convênio de Gestão Compartilhada n. 158/2006 (fls. 62/75), o qual tinha
como prazo de vigência 5(cinco) anos, podendo ser renovado por igual período.
Contudo, tal documento expirou induvidosamente em 17/8/2011.

Com isso, não há dúvida sobre o direito da municipalidade quanto a
extinção da concessão. No entanto, a legalidade de nova concessão está adstrita a
prévia licitação, o que parece não ter ocorrido naquele município, razão pela qual
entendo fulminar a pretensão de retomada do serviço pelo Poder Público.

Sendo assim, a considerar a notória credibilidade e capacidade da
Agravante, entendo prudente a concessão da pretensa tutela de urgência para
impedir que o Agravado promova atos de turbação ou esbulho em relação aos bens
móveis e imóveis destinados à exploração do serviço de água e esgoto no Município
de Imbituba, ao menos até que a Câmara competente analise com minudência o
mérito recursal.

III - Dispositivo
Ante o exposto:
a) admito o processamento do recurso;
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b) defiro o pedido de tutela antecipada recursal;
c) comunicar ao Juízo a quo;
d) cumprir o disposto no art. 527, inc. V e VI, do CPC.
Publique-se e intime-se as partes.
Após, a redistribuição.
Florianópolis, 27 de agosto de 2013.

RODOLFO C. R. S. TRIDAPALLI
RELATOR
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