
PROCESSO : 24848/2014

PRINCIPAL : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE

INTERESSADOS : ARILSON COSTA DE ARRUDA; JAZON BARACAT DE LIMA; 
ANTÔNIO  AUGUSTO  DE  CARVALHO;  REINALDO  DELLA 
PASQUÁ;  JOSÉ  DE  ARAÚJO  LAFETÁ  NETO;  E  WAGNER 
MARCONDES DA CUNHA LOPES

ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA

RELATOR : CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA

VOTO

Conforme restou demonstrado, o precatório requisitório 94.573/08, a que se 

refere as despesas analisadas neste processo, ainda não foi liquidado pela Prefeitura de 

Várzea Grande. Com base na informação constante no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o referido precatório requisitório encontra-se posicionado em 4º 

lugar na ordem cronológica de pagamento. Sendo assim, os danos causados aos cofres 

públicos  somente  se  concretizarão  após  o  efetivo  pagamento  de  juros,  multas 

consideradas despesas ilegítimas.

No  tocante  as  despesas  apontadas  unilateralmente pela  Rede/Cemat 

referente ao período de 2006 a 2011 não restou evidenciado nos autos, dada a fragilidade 

dos documentos apresentados pela Rede/Cemat. Nesse sentido, destaco a ausência da 

regular constituição do crédito a que diz possuir  a Rede/Cemat,  faltando-lhe,  pois,  os 

requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. 

Tais  requisitos são indispensáveis para definir  qualquer  determinação em 

desfavor  dos  ex-gestores,  razão  pela  qual  entendo  não  ser  possível  atribuir 

responsabilidade aos mesmos e consequentemente designar devolução de valores pelas 

supostas despesas ilegítimas a título de pagamento de juros e multas.  Desta maneira, a  

presente representação interna é improcedente no que se refere ao período mencionado 

acima. 
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Diante do exposto, acolho em parte o Parecer 1066/2016 do Procurador de 

Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, e  VOTO no sentido de julgar procedente a 

Representação  interna,  para  determinar  à  gestão  municipal  de  Várzea  Grande  que 

instaure Tomada de Contas Especial  no prazo de 60 dias, a contar do pagamento do 

precatório requisitório 94573/2008 a fim de averiguar o montante de juros e multas devido 

ao inadimplemento das faturas de energia elétrica referente ao período de 2003 e 2004,  

bem como, apurar a responsabilidade de cada ex-gestor da FUSVAG.

É como voto.

(Assinatura digital)

Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA

Relator
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