
PROCESSO : 24848/2014

PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CNPJ : 03.507.548/0001-10

ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)

PROCEDÊNCIA : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

FASE PROCESSUAL : DILIGÊNCIA

RELATOR : CONSELHEIRO VALTER ALBANO DA SILVA

EQUIPE TÉCNICA : FREDERICO VILÁ E MÜLLER

DESPACHO DE SECRETÁRIO

EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO RELATOR,

No cumprimento do disposto no art. 4º,  § 1º, VII, da Resolução Normativa do 

TCE-MT n. 7/2015-TP, segue o despacho referente ao processo em epígrafe.

Trata-se de  representação  de natureza  interna interposta  por  esta  secretaria 

(documento digital n. 18724/2014), em desfavor da Fundação de Saúde de Várzea Grande 

(FUSVAG),  entidade autárquica de cunho assistencial  com personalidade jurídica de direito 

público (Lei Municipal n. 2379/2001), extinta e incorporada ao município de Várzea Grande 

(Lei  Municipal  n.  3688/2011),  em razão de  despesas  ilegítimas  (multa  moratória  e  juros) 

realizadas pela entidade por conta de atraso no pagamento de faturas de energia elétrica em 

favor da REDE/CEMAT, no período de 2006 a 2011.

Diante de fato novo apresentado em sede de defesa pelo senhor Jazon Baracat 

de Lima, bem como do Pedido de Diligência do Ministério Público de Contas n. 219/2015, Vossa 

Excelência, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinou (1) a 

identificação dos valores dos débitos e os respectivos encargos financeiros que  integraram o 

montante de R$ 745.613,00, objeto do acordo judicial entabulado entre a FUSVAG e a CEMAT; 

(2) a verificação se os valores dos débitos gerados entre 2008 e 2011, que foram inscritos em 

restos a pagar, fizeram parte do valor total do citado acordo judicial; e, (3) a verificação do 

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

Chamada  a  se  manifestar  em  sede  de  diligência  (documento  digital  n. 

24271/2016), a equipe técnica responsável pela instrução processual concluiu da forma que 

segue:

3.1 – sugere-se a conversão em determinação do apontamento que trata dos acréscimos  

legais  decorrentes do inadimplemento do acordo judicial  celebrado nos autos da Ação  

Cobrança 9/2005, que tramitou na 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea  

Grande,  a  fim de  que  a  atual  gestão  da Prefeitura  de  Várzea Grande acompanhe os  

andamentos do Precatório 94573/2008 e, uma vez verificada a sua quitação, instaure  

Tomada de Contas Especial, nos termos do § 1º do art. 156 do RITCE/MT, a fim de apurar  

o montante total dos acréscimos legais decorrentes do inadimplemento do acordo judicial,  

quantificar o dano ao erário e identificar os responsáveis, tudo em conformidade com as  

normas previstas na Resolução Normativa 24/2014, deste Tribunal, que dispõe sobre a  

instauração, instrução, organização e encaminhamento a este Tribunal dos processos de  

tomada de contas especial;

3.2 - informa-se que os débitos gerados entre 2008 e 2011, inscritos em restos a pagar,  

não fazem parte do citado acordo judicial, o qual trata de dívida da Fusvag com a Cemat  

(atual Energisa) relativa ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004; e por fim,

3.3 - ressalta-se que o objeto da presente Representação Interna difere das matérias  

tratadas  nos  processos  40436/2010,  119423/2010,  216860/2010,  2445/2011,  

39438/2011 e 163341/2009, o que afasta a possibilidade deste Tribunal proferir decisões  

conflitantes.

Na  sua  vez,  nos  termos  do  art.  3º,  IV,  da  Lei  Estadual  n.  10345/2015,  o 

supervisor designado para analisar o relatório acompanhou o entendimento da equipe técnica 

(documento digital n. 24307/2016).

Nessa  linha,  sob  os  termos  do  atesto  do  supervisor,  acolho  a  conclusão  do 

especialista responsável pela instrução do processo, em virtude do objeto da demanda estar 

vinculado à quitação de dívida de precatório, quanto ao convertimento desta representação em 

determinação  de  instauração  de  tomada  de  contas  especial  (TCE),  a  qual  deverá  ser 

formalizada somente após quitação do Precatório n. 94573/2008, objetivando a apuração do 

montante total  dos acréscimos legais  decorrentes do inadimplemento do acordo judicial,  a 

quantificação do dano ao erário e a identificação dos responsáveis.
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Assim,  nos  termos  regimentais,  encaminho  os  autos  para  conhecimento  e 

sequência processual.

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2016.

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Secretário de Controle Externo
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