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SIMP nº 001120-005/2020   

 

 

Despacho. 

 

Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação encaminhada 

pela AMBAJAR – Associação de Moradores do Bairro Jardim Renascer, e ACDHAM – Associação 

Comunitária de Habitação do Estado de Mato Grosso, em desfavor da ARSEC - AGÊNCIA MUNICIPAL 

DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ. 

 

As duas entidades pleitearam a invalidade da audiência pública realizada em 11 

de março de 2020, onde se discutiu o reajuste tarifário ordinário e a revisão do contrato de água e esgoto 

de Cuiabá, com o argumento de suposta ausência de ampla publicidade. 

 

Por meio do Ofício n°078/2020/6aPJ foi requisitada diversas informações e 

esclarecimentos à ARSEC, que por sua vez os forneceu por meio do Ofício 

n°168/2020/DIRPRE/ASSEJUR/ARSEC/MVP N°036.821/2020 ID: 50865106 

 

Este é o relato necessário. 

 

Ao cotejar os fatos apontados na representação com a documentação acostada 

pela agência de regulação municipal, verifico que a suposta ausência de publicidade reportada não se 

configurou uma vez que a ARSEC, por meio de diversos meios oficiais, efetivamente deu publicidade  

para a Audiência Pública ocorrida no dia 11 de março de 2020. 

 

Além de encaminhar a várias entidades a comunicação informativa sobre aquela 

reunião, como se pode ver por meio dos ofícios constantes nos ids: 50865106/48; 50865106/27-43; 

50865106/16-25/ 50865106/12-13, vislumbra-se que foi disponibilizado, na página online da ARSEC 

(endereço: http://arsec.cuiaba.mt.gov.br/), com antecedência de uma semana, bem como, na página online 

principal e do Portal Transparência da Prefeitura de Cuiabá, informativo a respeito da realização da 

audiência supracitada.   

 

Ademais, a comunicação foi publicada no jornal Gazeta, em 05/03/2020 e 

10/03/2020 (Id: 50865106/50 e 50865106/53) e via Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Constas de 

Mato Grosso, edição n° 1854 - 04.03.2020, p. 20/21. 

http://www.mpmt.mp.br/
http://arsec.cuiaba.mt.gov.br/


Sede das Promotorias de Justiça da Capital  
Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 
Mendes, s/nº, Setor D - Centro Politico e 
Administrativo • Cuiabá/MT, CEP: 78049-928 

(65) 3611-0600 www.mpmt.mp.br 
nucleocidadania@mpmt.mp.b

                                       Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá 
6ª Promotoria de Justiça Cível 
Tutela Coletiva do Consumidor 
 

 

 

Nesse contexto, foge a qualquer critério de razoabilidade admitir-se a tese de 

invalidação da audiência e os respectivos efeitos que a acompanham, sob o argumento de sua falta de 

publicidade, afinal, se o número de participantes foi inexpressivo isso se deu, em verdade, pela ausência 

de interesse da popular. 

 

É de se registrar que desde o dia 13 de março de 2020, a referida audiência foi 

disponibilizada pelo Youtube, por meio do link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=VviBZkzBQVA&feature=youtu.be, ato que assegura maior 

transparência e publicidade dos assuntos tratados, mas que ainda assim, a verificar pela ínfima quantidade 

de visualizações – apenas 32 até o momento -, obteve escassa atenção social.  

 

Ante ao exposto, indefiro a instauração de inquérito civil por considerar que o 

suposto fato atentatório a direitos dos consumidores, qual seja, a ausência de publicidade na realização de 

audiência pública, não se confirmou. 

 

Preferencialmente por meio eletrônico, de ciência tanto ao Presidente da 

ARSEC, quanto a Associação de Moradores do Bairro Jardim Renascer, e Associação Comunitária de 

Habitação do Estado de Mato Grosso, na pessoa dos respectivos, Presidente e Diretor Executivo, e, na 

ausência de recurso, arquive-se. 

  

Cuiabá, 04 de maio de 2020. 
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