
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

DILIGÊNCIA/MP  C: 219/2015  

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 

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. 
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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 (que serão analisados em momento próprio)

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 

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 
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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.

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.

09. Vieram, então, os autos ao Ministério Público de Contas. 

10. Analisando a defesa do representado Sr. Jazon Baracat de Lima, verifica-se que ele 

apresentou fato novo para a análise do caso, sendo o seguinte: celebração de acordo judicial 

(apresentou cópia  em sua defesa)  pelo representado Arilson Costa  de Arruda,  na  data de 

04/03/2015, nos autos de ação de cobrança n. 14/2005, que tramitou perante a 3ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tendo como objeto o pagamento de débitos 

perante a REDE/CEMAT (atualmente Energisa) em 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais no 

valor de R$ 16.945,75 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), sem a observância dos arts. 15; 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final, 

sustenta o Sr. Jazon Baracat de Lima que a irregularidade constatada pela Secex nestes autos é 

de responsabilidade apenas do Arilson Costa de Arruda, em virtude da celebração do referido 

acordo judicial sem a observância da legislação citada. 

11. A necessidade das  diligências  abaixo  requeridas  é  de  que  seja  apurado  o 

montante do prejuízo causado ao erário em decorrência da fixação da despesa supostamente 

ilegal,  possibilitando o correto ressarcimento,  que como é de conhecimento geral,  não está 

submetido à prescrição, tratando-se de matéria diversa da aplicação de sanções que a defesa 
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alegou e a Secex considerou prescrita.

12. Pelo exposto, com o intuito de observar as garantias do contraditório e da ampla 

defesa, previstas no art. 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

CRFB/88 - o Ministério Público de Contas, no uso de suas atribuições institucionais, converte a 

emissão de parecer em PEDIDO DE DILIGÊNCIA, a fim de que:

 a) seja realizada pela Secex a apuração em reais do montante resultante da 
aplicação de multa e juros em decorrência da inadimplência do acordo judicial celebrado entre a 

FUSVAG e a REDE/CEMAT (atualmente Energisa), na data de 04/03/2015, nos autos de ação de 

cobrança n. 14/2005, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande,  utilizando-se como elementos  de cálculo os valores  informados no próprio  acordo, 

devendo incidir a devida atualização monetária aos valores;

b)  após,  seja  novamente citado o  Sr.  Arilson Costa  de Arrudo para  que se 

manifeste acerca dos novos fatos apresentados pelo Sr. Jazon Baracat de Lima, conforme exposto 

acima, bem como acerca dos valores apurados pela Secex, nos termos do item “a”;

c) por fim, retornem os autos à Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal 

e RPPS, para emissão de novo Relatório de Defesa e, por fim, a este Ministério Público de Contas 

para emissão de parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 19 de Novembro de 2015.

(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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