
PROCESSO Nº : 24848/2014 (AUTOS DIGITAIS) 
ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
REPRESENTADOS : ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO

ARILSON COSTA DE ARRUDA
JAZON BARACAT DE LIMA
JORGE DE ARAÚJO LAFETÁ NETO
REINALDO DELLA PASQUA
WAGNER MARCONDES DA CUNHA LOPES

RELATOR : CONSELHEIRO VALTER ALBANO

EMENTA:

Representação de Natureza Interna. Prefeitura Municipal de 
Várzea  Grande.  Apuração  de  prejuízo  ao  erário.  Débito 
inscrito em precatório que ainda não foi quitado. Ausência 
de efetivo dano ao erário até o momento. Impossibilidade de 
determinação  de  restituição  ao  erário  neste  momento. 
Parecer  pelo  arquivamento  dos  autos  e  expedição  de 
determinação  para  instauração  de  Tomada  de  Contas 
Especial, após o pagamento do precatório, para identificar 
eventuais prejuízos ao erário e os seus responsáveis.

PARECER/MP  C: 1066/2016  

01. Tratam os autos de Representação Interna formalizada pela Secretaria de 

Controle  Externo  da  3ª  (terceira)  Relatoria,  efetivada  em razão  das  informações  que 

constam no requerimento n. 160229/2012, apontando irregularidade ocorrida na extinta 

FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande , referente ao atraso no pagamento de 

faturas de energia elétrica em favor da REDE/CEMAT, o que gerou multa moratória e juros 

no período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2011, sendo consideradas tais despesas 

ilegítimas  e  a  responsabilidade  atribuída  aos  ex-superintendentes  da  autarquia,  quais 

sejam:  a)  Arilson Costa de Arruda;  b)  Jazon Baracat  de Lima;  c)  Antonio Augusto de 

Carvalho;  d)  Reinaldo  Della  Pasqua;  e)  Jorge  de  Araújo  Lafetá  Neto;  e  f)  Wagner 
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Marcondes da Cunha Lopes.

02. A responsabilidade pela irregularidade foi fracionada entre os representados 

de acordo com o período em que permaneceram no controle da gestão da autarquia, nos 

seguintes termos, conforme se extrai no relatório final da equipe técnica (tabela constante 

na folha de n. 02).

03. Em  respeito  aos  princípios  constitucionais  do  Contraditório  e  da  Ampla 

Defesa,  expediu-se  citação  aos  representados,  conforme  documento  digital  de  n. 

25715/2014,  contudo  apenas  o  Sr.  Antônio  Augusto  de  Carvalho  apresentou 

manifestação, sendo os demais declarados revéis pelo Conselheiro Relator através dos 

julgamentos singulares n. 1107/VAS/2014 e 1487/VAS/2014, devidamente publicados no 

Diário Oficial de Contas nas datas de 03/07/2014 (edição 411/2014) e 03/10/2014 (edição 

478/2014).

04. Para melhor instrução dos autos, bem como para se alcançar a verdade real,  

realizou-se a notificação do Diretor Presidente da Energisa – Mato Grosso (sucessora da 

CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A), para que apresentasse informações 

acerca das obrigações da FUSVAG no período de Janeiro de 2006 até Dezembro de 

2011,  o  que  fez  através  dos  documentos digitais  de  n.  143463/2015  e  143464/2015, 

apresentando novos fatos aos autos.

05. Com o mesmo objetivo de busca da verdade real, notificou-se a Prefeita do 

Município de Várzea Grande para que apresentasse informações acerca das obrigações 

da  FUSVAG perante  a  REDE/CEMAT,  o  que  fez  através  do  documento  digital  de  n. 

158996/2015 (informações que serão apreciadas em momento próprio).

06. Em virtude da apresentação de novos documentos por parte do Município de 

Várzea Grande e da Energisa, os representados foram novamente notificados, tendo em 

vista as garantias do contraditório e da ampla defesa, momento em que se manifestaram 
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através  dos  documentos  digitais  de  n.  143800/2015  (Antonio  Augusto  de  Carvalho); 

146023/2015 (Reinaldo João Della Pasqua); 157218/2015 (Arilson Costa de Arruda; Jorge 

de Araújo Lafetá Neto; e Wagner Marcondes da Cunha Lopes); e 167099/2015 (Jazon 

Baracat de Lima).

07. Após  a  análise,  a  Secex  considerou  procedente  a  tese  de  prescrição 

quinquenal quanto às irregularidades constantes no período de Janeiro de 2006 até Julho 

de 2010, com a consequente extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 269, IV, CPC, em relação aos representados: a) Arilson Costa de Arruda; b) Jazon 

Baracat de Lima; c) Antônio Augusto de Carvalho; e d) Reinaldo Della Pasqua.

08. Ademais, a Secex entendeu ser o caso de declinar competência e realizar 

nova distribuição dos autos para o Conselheiro Relator das contas anuais de gestão do 

Município de Várzea Grande no exercício de 2011, concluindo pelo prosseguimento da 

representação apenas em relação às pessoas de: a) Jorge de Araújo Lafetá Neto; e b) 

Wagner Marcondes da Cunha Lopes.

09. Por fim, a Secex ressaltou que se verifica no caso a ausência de resultado 

prático ao final desta representação, razão pela qual sustentou a necessidade de cessar 

sua tramitação.

10. Os autos vieram ao Ministério Público de Contas para elaboração de parecer, o 

que foi  convertido em diligências com a finalidade de  apurar  o montante  do prejuízo 
efetivamente  suportado pelo  erário,  transformando os fatores de correção monetária, 
multas e demais encargos econômicos em expressão na moeda corrente nacional, sendo 

tal  diligência  deferida  pelo  Conselheiro  Relator,  que solicitou  a  verificação de  existência  de 

litispendência e/ou coisa julgada entre este e outros processos perante este Tribunal de Contas.

11. Em virtude disto foi elaborado novo Relatório Técnico, o qual concluiu que os débitos 

referentes às faturas de energia elétrica da FUSVAG foram convertidas no precatório requisitório n. 
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94573/2008, encontrando-se, atualmente, no 4º (quarto) lugar na ordem cronológica de pagamento 

e que em virtude da Emenda Constitucional n. 62/09, o pagamento de referidos precatórios será 

realizado dentro de 05 (cinco) anos, com início de contagem no ano de 2016.

12. Sendo assim, não havendo pagamento até o momento dos encargos financeiros, 

que decorreram ao inadimplemento das faturas de energia elétrica, manifestou-se a equipe técnica 

pela instauração de Tomada de Contas pela Prefeitura de Várzea Grande, após o pagamento do 

referido precatório, com o objetivo de apurar o quantitativo de prejuízo ao erário, assim como os 

seus responsáveis.

13. Por fim, destacou não haver litispendência e/ou coisa julgada acerca da matéria, 

perante este Tribunal de Contas.

14. Vieram os autos ao Ministério Público de Contas.

II FUNDAMENTAÇÃO 

15. Nos termos do art. 71, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988  –  CRFB/88,  compete  ao  Tribunal  de  Contas  auxiliar  o  Congresso  Nacional  no 

exercício do controle externo da administração pública, estando dentre suas atribuições a 

de  julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais  responsáveis  por  dinheiro  público 

(inciso II).

16. Em decorrência de tal comando constitucional, assim como em decorrência 

do princípio republicano é que surge o princípio do accountability, que no caso é do tipo 

horizontal, informando quais são os administradores de bens e dinheiro públicos devem 

prestar contas em relação à utilização destes.

17. Esta prestação de contas tem por escopo, dentre outros, o de verificar a 

legalidade,  legitimidade,  economicidade  na  administração  de  referidos  bens  (art.  70, 
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CRFB/88).

18. Verificadas ingerências que causem prejuízo ao erário o responsável 
pela gestão prejudicial pode ser compelido pelo Tribunal de Contas a ressarcir o 
erário, nos termos do art. 71, VIII c/c art. 37, §5º da CRFB/88.

19. Contudo,  quando  da  aplicação  de  responsabilidade  e  determinações  de 

restituições  deve  ser  observada  a  proibição  de  enriquecimento  sem  causa  do  órgão 

público ou ente federativo, conforme estabelecido pelo art. 884 do Código Civil.

20. Pois bem. Conforme restou demonstrado pelas diligências realizadas pela 

equipe técnica, o precatório a que se refere as despesas analisadas nestes autos ainda 

não foi devidamente quitado pela Prefeitura de Várzea Grande, encontrando-se em quarto 

lugar na ordem cronológica para pagamento.

21. Sendo assim, embora já firmado acordo judicial acerca dos débitos, diante 

da ausência  de  pagamento do precatório  até  o momento,  não houve efetivo prejuízo 

financeiro para o Município, razão pela qual neste momento não é possível imputar débito 

ao (aos) gestor (es),  uma vez que o dano ainda não ocorreu, o que somente restará 

configurado com o devido pagamento do precatório n. 94573/2008.

22. Caso seja determinada a restituição de valores neste momento o Município 

de Várzea Grande estará em situação em que poderá enriquecer sem causa à custa do 

particular, razão pela qual este processo, como bem apontou a equipe técnica, deve ter 

sua tramitação interrompida, sendo determinado àquele Município que instaure Tomada 

de Contas Especial, após o pagamento do precatório supracitado, para apurar se houve e 

de quanto foi  o  prejuízo  suportado pelo erário,  bem como os responsáveis por  estes 

prejuízos.

23. Sendo  assim,  manifesta-se  o  Ministério  Público  de  Contas:  a)  pelo 
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arquivamento destes autos; b) pela determinação à gestão do Município de Várzea 
Grande para que dentro de 60 (sessenta) dias após o pagamento do precatório de n. 
94573/2008, nos termos da Resolução n. 24/2014 do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato  Grosso – TCE/MT,  instaure Tomada de Contas Especial  para  apurar  se 
houve e de quanto foi o prejuízo suportado pelo erário, bem como os responsáveis 
por estes prejuízos.

III CONCLUSÃO

24. Por tudo o que consta nos autos, o Ministério Público de Contas, no uso de 

suas atribuições institucionais manifesta-se:

a) pelo arquivamento destes autos; e

b) pela expedição de determinação à gestão do Município de Várzea Grande para 

que dentro de 60 (sessenta) dias após o pagamento do precatório de n. 94573/2008, nos termos 

da Resolução n. 24/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, instaure 

Tomada de Contas Especial para apurar se houve e de quanto foi o prejuízo suportado pelo erário, 

bem como os responsáveis por estes prejuízos.

É o parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 08 de Março de 2016.

(assinatura digital)1

Getúlio Velasco Moreira Filho
Procurador de Contas

1Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos  
termos da Lei Federal nº 11.419/2006.
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