
30/07/2020

Número: 1031688-56.2020.8.11.0041 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

 Órgão julgador: 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ 

 Última distribuição : 29/07/2020 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Termo Aditivo, Liminar 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) DANILO ORENGA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

TIAGO MACHADO CORTEZ (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR

(ADVOGADO(A))

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS

DELEGADOS DE CUIABÁ/MT - ARSEC

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A)

JUDICIAL)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

35746
207

30/07/2020 17:06 Decisão Decisão



 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
 

 
 

Numeração Única: 1031688-56.2020.8.11.0041
 
 
DECISÃO
 
 
Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por Águas
Cuiabá S/A (ACSA) em desfavor da Agência Municipal de Regulação de Serviços
Delegados de Cuiabá – ARSEC e do Município de Cuiabá, todos qualificados.
 
Relata a inicial que a autora é concessionária dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário no Município de Cuiabá, cujo contrato foi celebrado
em 17 de fevereiro de 2012, sendo a regulação do contrato de competência da
ARSEC. Conforme previsto no contrato de concessão, a cada 04 (quatro) anos as
partes devem dar início ao Processo de Revisão Ordinária, objetivando manter o
equilíbrio econômico financeiro do contrato.
 
Instaurado o Processo de Revisão Ordinária, a ARSEC contratou a Fundação Getúlio
Vargas – FGV – para lhe auxiliar nos cálculos dos valores do reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão. A equipe técnica da FGV, liderada pela Gerente
Executiva Rosane Coelho da Costa e assessorada pelo Sr. Luiz Carlos Paes de
Barros, se comprometeu em prestar os trabalhos necessários com imparcialidade,
respeitando o Código de Ética da instituição.
 
Afirma que o primeiro Relatório foi disponibilizado em 07/02/2020, apontando que
deveria haver um aumento da tarifa da concessionária na ordem de 2,0860% a título
de Reequilíbrio Necessário. Contudo, diante de alguns equívocos primários expostos
em manifestação enviada à ARSEC, esta realizou uma audiência pública em
11/03/2020, oportunidade em que a Sra. Rosane passou a fazer uma defesa
emocional do trabalho desenvolvido pela equipe técnica sob sua supervisão. Ao final,
ficou decidido que o Relatório seria revisto.
 
Em que pese o longo prazo estipulado para a entrega do relatório revisado, a saber:
30/08/2020, em 15/06/2020 a FGV concluiu e entregou o novo documento denominado
 Produto 4 (quatro), Relatório Técnico 3 (três) – Análise da Avaliação das Condições
Econômico-financeiras e Técnico – operacionais do Pleito da Concessionária Águas
Cuiabá e do Poder Concedente (Novo Relatório FGV).
 
Aduz a autora que o novo relatório está contaminado por ataques pessoais feitos à sua
equipe e gerência, em que pese todo o esforço para cumprimento do Termo de
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Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso no sentido de dobrar a cobertura do serviço de esgoto na cidade em 02 (dois)
anos.
 
Outrossim, relata que inesperadamente e imbuída de um ressentimento devido aos
comentários técnicos apresentados ao primeiro relatório, contradizendo a primeira
conclusão, o novo documento recomendou uma correção negativa da ordem de -
14,5265%, no valor da tarifa. A proposta, caso aceita, causará impactos catastróficos e
inviabilizará a universalização do serviço de esgotamento sanitário em Cuiabá, bem
como o cumprimento do TAC e a própria continuidade da concessão. 
 
Ciente da absurda conclusão do novo relatório, tratou de notificar a ARSEC acerca dos
equívocos, tomando conhecimento de que a FGV reconheceu que o documento foi
produzido de forma apressada e solicitou a sua desconsideração, se comprometendo
a providenciar a entrega de um novo relatório até o dia 31/07/2020.
 
Em que pese o reconhecimento e o pedido de desconsideração do novo relatório
formulado pela FGV e a informação verbal exarada pela ré ARSEC, de que requereu a
rescisão do contrato, a mesma decidiu que manteria todos os relatórios produzidos no
Processo de Revisão Ordinária e também em seu website.
 
Sustenta que a publicidade dos relatórios eivados de equívocos contamina o Processo
de Revisão Ordinária, além de causar prejuízos diretos à ACSA no que concerne à
captação de recursos para investimentos no Município de Cuiabá, haja vista que a
emissão de debêntures de infraestrutura, conforme autorizado pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional, depende da avaliação pelos investidores da
sustentabilidade do contrato de concessão ao longo prazo e, consequentemente, da
capacidade da autora em gerar recursos para pagar a dívida contraída.
 
Assim, ao argumento de que a conclusão de um ajuste negativo de 14% na tarifa a ser
praticada transmite uma mensagem negativa aos investidores, requer a concessão da
tutela provisória de urgência para determinar o imediato desentranhamento dos
Relatórios da FGV do Processo de Revisão Ordinária e do sítio eletrônico da ARSEC
(http://arsec.cuiaba.mt.gov.br/revisao-ordinaria-2/), nos termos acima expostos, no
prazo máximo de 24 horas.
 
Em caráter subsidiário, que ao menos sejam os dois Relatórios da FGV excluídos do
sítio eletrônico da ARSEC, evitando, dessa forma, uma indevida publicidade a
relatórios atécnicos e falhos, no prazo máximo de 24 horas. Em última instância, que
ao menos o Novo Relatório FGV, que recomenda a redução do preço da tarifa em –
14%, mas que já foi invalidado pela própria FGV e para o qual sequer foi dada a
oportunidade da ACSA se manifestar, seja excluído do sítio eletrônico da ARSEC, no
prazo máximo de 24 horas.
 
Pugna para que conste na decisão que a mesma servirá como ofício, proporcionando
o imediato cumprimento da tutela de urgência.
 
Juntada de comprovante de recolhimento de custas (Id 35066567). 
 
Decisão declinando da competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda
Pública (Id 35037000).
 
A Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá não reconheceu sua
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competência, haja vista a existência de cláusula arbitral no contrato de concessão.
Suscitou conflito de competência.
 
Diante da decisão do Conflito de Competência, que fixou esta Quinta Vara Cível como
sendo Juízo competente para processar e julgar o feito, este retornou concluso para
análise do pedido liminar.
 
É o necessário. 
Decido.
 

Extrai-se da petição inicial e documentos que a instruem, que a autora
firmou contrato de concessão de serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário com o Município de Cuiabá em 17 de fevereiro de 2012, sendo
os serviços regulados pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de
Cuiabá/MT – ARSEC.
 

 
 

Nos termos do disposto no contrato entabulado entre as partes, a cada 04
(quatro) anos deve ser realizado Processo de Revisão Ordinária, objetivando manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para lhe auxiliar no referido processo, a
ARSEC contratou a Fundação Getúlio Vargas – FGV para analisar e avaliar as
condições econômico-financeiras e técnico-operacionais do pleito da concessionária
Águas de Cuiabá e do Poder Concedente.
 

 
 

Contudo, depois de ser verificado alguns pontos controvertidos no primeiro
relatório apresentado, o qual apontou a necessidade de reajuste da tarifa da
concessionária na ordem de +2,0860% a título de reequilíbrio necessário, bem como a
realização de audiência pública para discussão, ficou decidido que o documento seria
revisado.
 

 
 

Por oportunidade da revisão, a conclusão foi bastante diversa, apontando
para a necessidade de um reajuste negativo na ordem de 14%. De acordo com a
autora, no novo relatório constaram, ainda, vários ataques pessoais à sua equipe em
razão dos questionamentos técnicos outrora levantados.
 

 
 

Questionada acerca das divergências encontradas, a Fundação Getúlio
Vargas encaminhou notificação à ARSEC em 24 de junho de 2020, reconhecendo que
o Produto 4 (quatro) – Relatório Técnico 3 (três) não atende os seus objetivos, uma
vez que não foram atendidas as normas internas de avaliação, discussão técnica e
formalização, essenciais aos produtos produzidos pela instituição. No documento, a
FGV pede a desconsideração do relatório e se compromete a elaborar novo produto
até o dia 31/07/2020 (Id 34990128).
 

 
 

Em que pese a divergência entre os relatórios produzidos pela mesma
instituição e, também, o reconhecimento de que o último produto apresentado não
atende os seus objetivos, a ré mantém a publicidade dos documentos. Referida atitude
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pode ocasionar prejuízos diretos à autora em relação aos investidores que possui, a
prejudicando sobremaneira. Indiretamente, os prejuízos serão arcados por toda a
população cuiabana.
 

 
 

À par destas considerações, nessa análise de cognição sumária, entendo
presentes os requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Vejamos:
 

 
 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
 
 

 
Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.
 

 
 

Posto isto, com fundamento no artigo 294 c/c 300, do Código de Processo
Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUBSIDIÁRIO e determino
que os dois Relatórios elaborados pela Fundação Getúlio Vargas sejam excluídos do
sítio eletrônico da ARSEC, evitando, dessa forma, a publicidade dos documentos que
ainda dependem de revisão/finalização.
 

 
 

Intimem-se as rés para cumprimento da ordem judicial no prazo de 24
horas.
 

 
 

Velando pela duração razoável do processo (art. 139, II do CPC), 
determino a CITAÇÃO das rés para oferecimento de defesa, com termo inicial previsto
no art. 231 do CPC.
 

 
 

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da
parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora.
 

 
 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora
deverá ser intimada para impugnar a contestação.
 

 
 

Intime-se.  
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Cumpra-se com urgência, servindo esta decisão como mandado de
intimação para cumprimento da liminar, pelo plantão.
 

 
 

Cuiabá, 30 de julho de 2020.
 

 
 

 
 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
 

Juíza de Direito
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