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PROCESSO Nº 24848/2014 

PRINCIPAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE 

ASSUNTO REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA 

RELATOR CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA 

 
DECISÃO 

 
Tratam os autos de Representação de Natureza Interna formalizada pela 

Secretaria de Controle Externo da 3ª Relatoria, em face da extinta FUSVAG – Fundação de 
Saúde de Várzea Grande, referente à juros e multas decorrentes de atrasos no pagamento 
de faturas de energia elétrica do período de Janeiro 2006 a Dezembro/2011. 

 
Tendo em vista as informações constantes da defesa apresentada pelo Sr. 

Jason Baracat de Lima (Doc. Digital 167099/2015), o Ministério Público de Contas, por 
meio do Procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, converteu a emissão de 
parecer conclusivo no Pedido de Diligência 219/2015, fim de que seja apurado o montante 
resultante dos juros e multas incidentes sobre o não pagamento do valor de R$ 745.613,00, 
objeto do acordo judicial celebrado entre a FUSVAG e a REDE/CEMAT, na data de 
04/03/2015, nos autos de Ação de Cobrança 14/2005, em trâmite perante a 3ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

 
Na oportunidade, requereu-se ainda a citação do Sr. Arilson Costa de 

Arruda, pois, segundo constou da defesa do Sr. Jazon Baracat de Lima (Doc. Digital 
167099/2015), o referido acordo judicial foi celebrado por aquele. 
 

Conclusos os autos a este gabinete, passo à análise do pedido de 
diligência do MPC: 

 
Como bem observado pelo Subsecretário de Controle Externo dessa 

Relatoria às fls. 12 do Documento Digital 190991/2015, a instrução da presente 
representação de natureza interna é complexa, uma vez que depende da delimitação do 
montante da dívida existente da FUSVAG para com a CEMAT, e da aferição de eventual 
litispendência ou mesmo coisa julgada, haja vista a tramitação de outras denúncias e 
representações tratando desse mesmo assunto1. 

 
Por outro lado, não assiste razão à manifestação da SECEX quanto à 

prescrição quinquenal dos encargos gerados no período anterior a julho/2010, posto que os 
juros e multas gerados pelos atrasos no cumprimento de obrigações ordinárias por parte do 
gestor, não se sujeitam aos prazos prescricionais, nos termos do art. 37, §5º da 
Constituição Federal, na medida em que configuram como despesas ilegais, ilegítimas e 
lesivas aos cofres públicos. 

  
Na sequência, entendo que merece acolhimento o pedido de 

diligências do MPC, pois, de fato, faz-se necessário analisar minuciosamente os 
documentos anexados na defesa do Sr. Jason Baracat de Lima (Doc. Digital 167099/2015), 
com o fim de identificar os valores dos débitos e os respectivos encargos financeiros que 

                                                 
1
 Denúncias 4.043-6/2010, 11942-3/2010, 21686-0/2010, 244-5/2011 e 3943-8/2011. Representação de Natureza Interna 16.334-1/2009. 
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integraram o montante de R$ 745.613,00, objeto do acordo judicial entabulado entre a 
FUSVAG e a CEMAT. 

 
Além disso, é imperioso verificar se os valores dos débitos gerados entre 

2008 e 2011, que foram inscritos em restos a pagar (fls. 07/12 do Doc. Digital 
190991/2015), fizeram parte do valor total do citado acordo judicial. 

 
E, por fim, deve-se constatar o andamento processual dos Processos 

4.043-6/2010, 11942-3/2010, 21686-0/2010, 244-5/2011, 3943-8/2011 e 16.334-1/2009, a 
fim de evitar que decisões conflitantes sejam proferidas. 

 
Com base nos fundamentos expostos acima, defiro o Pedido de 

Diligência 219/2015 do Ministério Público de Contas. 
 
Publique-se. 
 
Após, retornem os autos a SECEX da 3ª Relatoria, para as 

providências constantes da presente decisão. 
       
        Cuiabá-MT, 08 de dezembro de 2015. 
 

 
(Assinatura digital) 

Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA 
Relator 
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