
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

RELATÓRIO

Trata-se de Representação de Natureza Interna proposta pela Secretaria 

de  Controle  Externo  desta  Relatoria,  em  face  dos  ex-superintendentes  da  extinta 

Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG, senhores Arilson Costa de Arruda, 
Jazon Baracat de Lima, Antônio Augusto de Carvalho, Reinaldo Della Pasquá, Jorge 
Araújo  Lafetá  Neto  e  Wagner  Marcondes  da  Cunha  Lopes,  acerca  de  suposta 

realização de despesas consideradas ilegítimas com multas e juros gerados pelo atraso 

nos pagamentos das faturas de energia elétrica, relativas ao período de janeiro de 2006 a 

dezembro de 2011.  

 Devidamente citados, apenas o Sr. Antônio Augusto de Carvalho apresentou 

tempestivamente sua manifestação,  alegando que os atrasos ocorreram em razão da 

escassez de recursos. Somente após a declaração da revelia, por meio dos julgamentos 

singulares  1107/VAS/2014  e  1487/VAS/2014,  e  mediante  nova  citação  em  razão  de 

surgimento de novos documentos, que os demais representados se manifestaram. 

A atual  gestora  da Prefeitura  de Várzea Grande,  Sra.  Lucimar  Sacre  de 

Campos,  após  notificação,  informou  a  existência  de  precatório  requisitório,  ainda 

pendente de pagamento, originário de cobrança promovida pela Rede/Cemat em desfavor  

da FUSVAG referente ao período de 2003 e 2004. 

Por sua vez, a Rede/Cemat em resposta à notificação recebida, apresentou 

documentos e planilhas com outros débitos da FUSVAG gerados no período de 2006 a 

2011.
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Na análise técnica, a SECEX inicialmente sugeriu o reconhecimento da tese 

de prescrição para fatos anteriores ao exercício de 2010, com a consequente extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 269, IV, CPC, arguida pelo Sr. 

Jazon Baracat  de  Lima.  E no tocante  ao exercício  de 2011,  sugeriu  a declinação da 

competência para o Conselheiro Relator das contas anuais de gestão do Município de 

Várzea Grande para esse período. 

O  Ministério  Público  de  Contas  –  MPC,  representado  pelo  Procurador 

Getúlio Velasco Moreira Filho, requereu, por meio do Pedido de Diligência 219/2015,  que 

a SECEX apurasse o valor real resultante da aplicação de multa e juros em decorrência 

da  inadimplência  da  FUSVAG  com  a  Rede/Cemat  e  a  verificação  de  existência  de 

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

Contas.

Em resposta, a SECEX desta relatoria, em novo relatório técnico, certificou 

que  a  matéria  ainda  não  foi  julgada  neste  Tribunal  e  sugeriu  a  determinação  para 

instauração de Tomada de Contas Especial, tanto para apurar os encargos que deram 

origem ao precatório requisitório, quanto para os débitos referentes ao período de 2006 a 

2011. 

O  Ministério  Público  de  Contas,  por  meio  do  Parecer  1066/2016  do 

Procurador de Contas Dr.  Getúlio Velasco Moreira Filho, opina pelo arquivamento dos 

autos por entender que em razão do não pagamento do precatório até o momento, não 

houve  efetivo  prejuízo  financeiro  para  o  Município,  impossibilitando  a  imputação  de 

responsabilidade aos ex-gestores. E ainda, manifesta-se pela instauração de Tomada de 

Contas Especial  dentro de 60 dias após o pagamento do precatório 94573/2008,  nos 

termos da Resolução 24/2014 do Tribunal de Contas, a fim de apurar o prejuízo ao erário 

bem como os responsáveis.  

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2016.

(Assinatura digital)

Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA

Relator
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